
Příloha návrhu usn. č.1, bod 2., zpráva č. 3 jednání ZmP 30. 10. 2012 
 

Z Á S T A V N Í    S M L O U V A 
uzavřená podle § 152 a násl. občanského zákoníku 

 

I.  
Smluvní strany 

1. Statutární město Pardubice, IČ: 00274046 
sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice 

 zastoupené: MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města 
 dále jen jako „zástavní věřitel“ 

a 
2.   Dostihový spolek a.s., IČ: 48155110 

se sídlem: Pražská 607, 530 02 Pardubice 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 918 
jednající: MVDr.Vladimír Tlučhoř, předseda představenstva 

 

dále jen jako „zástavce“ 

II.  
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zástavce zřídit pro zástavního věřitele zástavní právo 
k ochranným známkám specifikovaných v čl. III této smlouvy.  

2. Zástavní věřitel a zástavce uzavřeli spolu s touto smlouvou Dohodu o změně závazků 
plynoucích ze mluv o půjčkách a dodatku č. 5 nájemní smlouvy na areál dostihového 
závodiště, jež je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Dohoda“). Zástavce a Československá 
obchodní banka a.s. uzavřeli dne 7. 12. 2011 Smlouvu o úvěru č.1562/11/5646, kdy 
pohledávka Československé obchodní banky a.s. za zástavcem je zajištěna zástavním věřitelem 
na základě jeho ručitelského prohlášení č.1563/11/5646. Smlouva o úvěru č. 1562/11/5646 je 
přílohou č. 2 této smlouvy. 

3. Účelem této smlouvy je poskytnout zástavnímu věřiteli zajištění jeho pohledávek za 
zástavcem vzniklých na základě Dohody, tj. pohledávek na úhradu dosud zástavcem 
nesplacených půjček a nájemného, a to ve výši, jež v době uzavření této smlouvy činí 
11.949.553,-Kč (dále jen „zabezpečovaná pohledávka“) a dále případně jeho v budoucnu 
vzniklé pohledávky z titulu realizace jeho ručitelského závazku vůči Československé obchodní 
bance a.s. ( dále jen „zabezpečovaná budoucí pohledávka“).   

 
III.  

Předmět zástavního práva 

Zástavce je výlučným vlastníkem těchto čtyř ochranných známek (dále jen „zástava“). 
Znění OZ Číslo 

zápisu 
Datum 
podání 
přihlášky 

Datum 
zápisu 

Stav Druh Seznam 
výrobků 
a služeb 

TAXIS 304709 9.2.2006 25.3.2009 Platný 
dokument 

Slovní 9, 12, 13, 16, 
30, 31, 33, 35, 
37, 38, 41, 44, 



45 
Taxisův příkop 284733 9.2.2006 23.10.2006 Platný 

dokument 
Slovní 9, 12, 13, 16, 

30, 31, 32, 33, 
35, 37, 38, 41, 
44, 45 

VELKÁ 
PARDUBICKÁ 

241135 29.12.2000 21.2.2002 Platný 
dokument 

Slovní 9, 16, 38, 41 

Velká pardubická 
steeplechase 

196695 6.4.1994 28.1.1997 Platný 
dokument 

Slovní 9, 14, 16, 18, 
20, 28, 32, 35, 
39, 41 

 
Výrobky a služby, pro něž je ochranná známka určena: 
(9) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 9, zejména zvuku a obrazu, elektronické 
publikace; 
(12) vozidla pro použití v oblasti koňských dostihových závodů; 
(13) ohňostroje; 
(16) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 16, zejména tiskoviny a polygrafické výrobky, 
jízdenky, vstupenky, sázecí tikety, katalogy, fotografie; 
(18) sportovní potřeby související zejména s koňskými dostihy, jako jsou postroje, sedlářské 
výrobky, biče, kožené upomínkové předměty, zejména pouzdra, peněženky, tašky, opasky, 
klíčenky; 
(20) upomínkové předměty, zejména ze dřeva, rohoviny, slonoviny, jantaru, zejména s koňskými 
motivy, jako jsou sošky a figurky; 
(28) sportovní potřeby a náčiní, zejména v oblasti dostihového sportu; 
(30) káva, čaj, kakao, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, led pro osvěžení; 
(31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní, živá zvířata, krmivo pro zvířata; 
(32) pivo, nealkoholické nápoje, minerální vody, šumivé nápoje, nápoje a ovocné šťávy, limonády; 
(33) alkoholické nápoje v rozsahu třídy 33; 
(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řešení obchodní činnosti, to vše v oblasti sportovních 
soutěží, například koňských dostihových závodů, organizace a pořádání výstav, soutěží a přehlídek 
komerčního charakteru; 
(37) dostihové překážky – údržba, opravy, stavebnictví, služby opravářské a údržbářské; 
(38) vytváření, poskytování a šíření informací prostřednictvím veřejných komunikačních sítí, 
například Internetem, kabelovými, bezdrátovými a satelitními sítěmi – v rámci této třídy, to vše 
v oblasti sportovních soutěží, například koňských dostihových závodů; 
(39) dopravní služby spojené s pořádáním koňských dostihů, zejména přeprava koní; 
(41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, služby pro rozvoj duševních 
schopností osob nebo zvířat, drezúry zvířat ve všech formách, služby k upoutání pozornosti, 
prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely, organizace a 
pořádání výstav, soutěží a přehlídek nekomerčního charakteru; 
(44) lékařské a veterinární služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické a 
lesní služby; 
(45) bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob. 
 
Hodnota předmětu zástavy byla stanovena na 20. 000.000,-Kč a to znaleckým posudkem č. 
1342-1111/11 ze dne 28. 11. 2011, jenž byl zpracován obchodní společností PROSCON,  
s.r.o., IČO:49356381, se sídlem K Lochkovu 661/39, Praha 5. 
 
 

IV.  
Zřízení zástavního práva 

 



1. Zástavce k zajištění zabezpečované pohledávky a zabezpečované budoucí pohledávky 
uvedené v čl. II odst.3 z ř i z u j e  zástavní právo zástavního věřitele k zástavě – ochranným 
známkám, jež jsou specifikovaný v čl. III této smlouvy. 

Zástavní věřitel toto zástavní právo  p ř i j í m á. 

2. Zástavní právo se zřizuje na dobu do úplného splacení zabezpečované pohledávky a 
zabezpečované budoucí pohledávky a případného příslušenství vzniklého soudním vymáhání 
těchto pohledávek. 

V.  
Jiná ustanovení 

1. Zástavní právo vzniká zápisem do rejstříku ochranných známek ve smyslu § 17 odst. 3 
zák.č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách v platném znění . 

2. Poplatky spojené se zápisem zástavního práva do rejstříku ochranných známek nese v celé 
výši zástavce. 

3. V případě, že nedojde k registraci zástavního práva k ochranným známkám specifikovaných 
v čl. III z důvodů vad této zástavní smlouvy, zavazují se smluvní strany k neprodlenému 
odstranění této vady a uzavření příslušného dodatku tak, aby mohl být naplněn účel této 
smlouvy.   

 

VI.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každý 
účastník smlouvy obdrží po dvou vyhotoveních.  

2. V jiných náležitostech, touto smlouvou výslovně neupravených, se tato smlouva řídí 
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.. 

3. Obě smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a 
prohlašují že smlouvu uzavřeli na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni a 
toto stvrzují svými podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 

Příloha č. 1 : Dohoda o změně závazků plynoucích ze mluv o půjčkách a dodatku č. 5 nájemní 
smlouvy na areál dostihového závodiště 

Příloha č. 2: Smlouva o úvěru č. 1562/11/5646 ze dne 7. 12. 2011  

 

V ............................... dne  ...............   V ............................. dne  ................ 

 
     .........................................     ....................................... 
  Zástavce /úředně ověřený podpis/                                Zástavní věřitel 
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Příloha návrhu usn. č 1, bod č. 3, zpráva č. 3 jednání ZmP 30. 10. 2012 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  
 
Dostihový spolek a.s., IČ: 48155110, se sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918 
jednající: MVDr. Vladimírem Tlučhořem, předsedou představenstva 
 
(dále jen „budoucí prodávající“)           
 
a 
 
Statutární město Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice - 
Pardubice-Staré Město,  
Jednající: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou 
    
(dále jen “budoucí kupující“) 
 
(Budoucí prodávající a Budoucí kupující dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
tuto  
 

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o převodu práv k ochranným známkám   
uzavřené ve smyslu ust.§ 289 obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

 
Preambule 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
A) Budoucí kupující je ke dni uzavření této Smlouvy vlastníkem akcií Budoucího prodávajícího v 

hodnotě, jež představuje 51,54% účast budoucího kupujícího na základním kapitálu budoucího 
prodávajícího; 

  
B) Budoucí kupující má za budoucím prodávajícím pohledávku ke dni uzavření této smlouvy ve výši 

11. 949.553,- Kč z titulu Dohody o změně závazků plynoucích ze mluv o půjčkách a dodatku č. 
5 nájemní smlouvy na areál dostihového závodiště, jež smluvní strany uzavřely spolu s touto 
Smlouvou (dále jen „Dohoda“).  Dohoda je přílohou č. 1 Smlouvy; 

 
C) Budoucí kupující ručí za včasné a řádné uspokojení pohledávek společnosti Československé 

obchodní bance, a.s., IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (dále jen „banka“), za 
dlužníkem – budoucím prodávajícím, jestliže budoucí prodávající nesplní vůči bance řádně a včas své 
peněžité závazky, jež vyplývají ze Smlouvy o úvěru č. 1562/11/5646 ze dne 7. 12. 2011 ve znění 
případných dodatků. Smlouva o úvěru je přílohou č.2 Smlouvy; 
 

D) Budoucí kupující schválil usnesením Zastupitelstva města Pardubice č./……../ poskytnutí budoucímu 
prodávajícímu příplatek mimo základní kapitál ve výši 2,7 miliónů korun za podmínek uvedených 
v usnesení Zastupitelstva města Pardubice /č. ………./, jež by měl vést v souladu s principy 
soukromého investora k ekonomické stabilizaci budoucího prodávajícího; 
 

E) K naplnění principů soukromého investora je dle výše uvedeného odstavce třeba zakotvit podmínky, 
za kterých budoucí kupující bude moci získat práva k ochranným známkám, jež jsou ve vlastnictví 
budoucího prodávajícího; 
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DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY TAKTO: 
  

I. 
 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany se, ve smyslu § 262 obchodního zákoníku, dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí, 
tedy práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, se řídí obchodním zákoníkem. Tato dohoda 
smluvních stran nesmí směřovat ke zhoršení právního postavení budoucího kupujícího.   

 
2. Budoucí prodávající je výlučným vlastníkem těchto čtyř ochranných známek ( dále jen „předmět 

koupě“) 
 
Znění OZ Číslo 

zápisu 
Datum 
podání 
přihlášky 

Datum 
zápisu 

Stav Druh Seznam výrobků a 
služeb 

TAXIS 304709 9.2.2006 25.3.2009 Platný 
dokument 

Slovní 9, 12, 13, 16, 30, 
31, 33, 35, 37, 38, 
41, 44, 45 

Taxisův příkop 284733 9.2.2006 23.10.2006 Platný 
dokument 

Slovní 9, 12, 13, 16, 30, 
31, 32, 33, 35, 37, 
38, 41, 44, 45 

VELKÁ 
PARDUBICKÁ 

241135 29.12.2000 21.2.2002 Platný 
dokument 

Slovní 9, 16, 38, 41 

Velká pardubická 
steeplechase 

196695 6.4.1994 28.1.1997 Platný 
dokument 

Slovní 9, 14, 16, 18, 20, 
28, 32, 35, 39, 41 

 
 

Výrobky a služby, pro něž je ochranná známka určena: 
(9) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 9, zejména zvuku a obrazu, elektronické publikace; 
(12) vozidla pro použití v oblasti koňských dostihových závodů; 
(13) ohňostroje; 
(16) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 16, zejména tiskoviny a polygrafické výrobky, jízdenky, 
vstupenky, sázecí tikety, katalogy, fotografie; 
(18) sportovní potřeby související zejména s koňskými dostihy, jako jsou postroje, sedlářské výrobky, biče, 
kožené upomínkové předměty, zejména pouzdra, peněženky, tašky, opasky, klíčenky; 
(20) upomínkové předměty, zejména ze dřeva, rohoviny, slonoviny, jantaru, zejména s koňskými motivy, 
jako jsou sošky a figurky; 
(28) sportovní potřeby a náčiní, zejména v oblasti dostihového sportu; 
(30) káva, čaj, kakao, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, led pro osvěžení; 
(31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní, živá zvířata, krmivo pro zvířata; 
(32) pivo, nealkoholické nápoje, minerální vody, šumivé nápoje, nápoje a ovocné šťávy, limonády; 
(33) alkoholické nápoje v rozsahu třídy 33; 
(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řešení obchodní činnosti, to vše v oblasti sportovních soutěží, 
například koňských dostihových závodů, organizace a pořádání výstav, soutěží a přehlídek komerčního 
charakteru; 
(37) dostihové překážky – údržba, opravy, stavebnictví, služby opravářské a údržbářské; 
(38) vytváření, poskytování a šíření informací prostřednictvím veřejných komunikačních sítí, například 
Internetem, kabelovými, bezdrátovými a satelitními sítěmi – v rámci této třídy, to vše v oblasti sportovních 
soutěží, například koňských dostihových závodů; 



3 ze 5 

(39) dopravní služby spojené s pořádáním koňských dostihů, zejména přeprava koní; 
(41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, služby pro rozvoj duševních schopností 
osob nebo zvířat, drezúry zvířat ve všech formách, služby k upoutání pozornosti, prezentace vizuálního 
umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely, organizace a pořádání výstav, soutěží a 
přehlídek nekomerčního charakteru; 
(44) lékařské a veterinární služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické a lesní 
služby; 
(45) bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob. 
 
Tržní hodnota předmětu koupě byla stanovena ke dni 28. 11. 2011 stanovena na 20. 000.000,-Kč a to 
znaleckým posudkem č. 1342-1111/11 ze dne 28. 11. 2011, jenž byl zpracován obchodní společností 
PROSCON,  s.r.o., IČO:49356381, se sídlem K Lochkovu 661/39, Praha 5. 
 

II. 
 

Předmět smlouvy 
 

1. Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít na základě písemné výzvy  budoucího kupujícího smlouvu, 
jejímž předmětem bude převod předmětu koupě do vlastnictví budoucího kupujícího a to 
s obsahovými náležitostmi a ve formě, jež bude odpovídat návrhu smlouvy o převodu  ochranných 
známek, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „Smlouva o převodu ochranných známek“) 
a to do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající obdrží od budoucího kupujícího předmětnou 
písemnou výzvu. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě bude převeden do vlastnictví budoucího kupujícího za 

úplatu – za tržní cenu (dále jen „kupní cena“) stanovenou ke dni prodeje předmětu koupě na 
základě znaleckého posudku, jenž bude zpracován znalcem, který bude vybrán budoucím kupujícím 
ze seznamu znalců vedeným u příslušného soudu České republiky a to na náklady budoucího 
kupujícího.  
 

3. Smluvní strany se dohodly, že bude-li kupní cena předmětu koupě určená dle předchozího odstavce 
odlišná od kupní ceny, jež bude určena znaleckým posudkem, který bude za účelem uzavření Smlouvy 
o převodu ochranných známek vyhotoven znalcem jmenovaným soudem v řízení zahájeném na návrh 
budoucího prodávajícího ve smyslu ust. § 196a odst. 3 ve spojení s ust. § 59 odst. 3 obchodního 
zákoníku či ve smyslu obdobného ustanovení právního předpisu platného v době relevantní pro 
uzavírání  Smlouvy o převodu ochranných známek, bude pro stanovení kupní ceny rozhodující kupní 
cena určená znalcem, jenž bude jmenován soudem v řízení zahájeném na návrh budoucího 
prodávajícího.  
 

III. 
 

Lhůta pro doručení výzvy oprávněné strany 
 

Budoucí kupující je oprávněn vyzvat budoucího prodávajícího k uzavření Smlouvy o převodu ochranných 
známek ve lhůtě 120-ti dnů od dne, kdy se budoucí prodávající ocitne v prodlení s plněním svých 
peněžitých závazků budoucímu kupujícímu, jež budoucímu prodávajícímu plynou ze Smluv o půjčkách 
anebo ve lhůtě 90-ti dnů od okamžiku, kdy budoucí kupující uhradí z titulu své ručitelského závazku 
Československé obchodní bance a.s. byť i část peněžitého závazku budoucího prodávajícího, jenž mu 
plyne ze Smlouvy o úvěru č. 1562/11/5646 ze dne 7. 12. 2011 ve znění případných dodatků, nejdéle však 
do 31. 10. 2018. 

 
IV. 

 
Smluvní pokuta  
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V případě, že budoucí prodávající v rozporu se závazky, které převzal touto Smlouvou, zmaří uzavření 
Smlouvy o uzavření ochranných známek, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 2. 
000.000,- Kč, kterou je povinen budoucí prodávající uhradit budoucímu kupujícímu. Smluvní pokuta je 
splatná do 30 dní od okamžiku, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu písemnou výzvu 
k uhrazení smluvní pokuty. Eventuální nárok budoucího kupujícího na úhradu škody v plné výši není tímto 
ustanovením o smluvní pokutě nijak dotčen. 
 

 
V. 
 

Odkládací podmínka 
 

Smluvní strany se dohodly, že právní účinky Smlouvy nastanou pouze tehdy, bude-li splněna alespoň 
jedna z níže uvedených odkládacích podmínek, jež jsou sjednány ve smyslu ust. § 36 odst. 2 zák.č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a to ke dni, kdy nastane alespoň jedna z níže uvedených 
odkládacích podmínek: 
 
- budoucí prodávající se ocitne v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči budoucímu 

kupujícímu, jež budoucímu prodávajícímu plynou z Dohody, anebo  
 

- budoucí kupující uhradí z titulu své ručitelského závazku Československé obchodní bance a.s. byť i 
část peněžitého závazku budoucího prodávajícího, jenž mu plyne ze Smlouvy o úvěru č. 1562/11/5646 
ze dne 7. 12. 2011 ve znění případných dodatků 

 
 

VI. 
 

Doručování 
 

Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují Smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo 
doporučenou listovní zásilkou. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, 
má se za to, že oznámení bylo řádně doručené: 

 
1. při doručování osobně: 

 
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem,  
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání listovních    
zásilek, 
- dnem, kdy bylo doručováno příjemci nebo osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 
zásilek a příjemce nebo tato osoba odmítla listovní zásilku převzít. 

 
2. při doručování poštou: 

 
- dnem předání listovní zásilky příjemci, 
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl 
zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro 
doručování. 

 
Ke dni uzavření této Smlouvy je adresou pro doručování Smluvním stranám adresa uvedená v záhlaví této 
Smlouvy. 

 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny adresy pro doručování, budou písemně informovat o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu. Do doby takového oznámení je doručovací 
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adresou Smluvní strany předchozí adresa pro doručování. 
 

 
IV. 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy Smluvních stran výslovně neřešené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

relevantních právních předpisů platných na území České republiky. 
 

2. V případě neplatnosti některého ustanovení této Smlouvy nemá taková neplatnost vliv na platnost a 
účinnost této Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit vadné ustanovení této Smlouvy 
ustanovením bezvadným a do co největší zákonem umožněné míry odpovídajícím ustanovení 
původnímu. 
 

3. Tato Smlouva se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze Smluvních stran. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že ji uzavřely svobodně a 
vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a pokládají ji za určitou a srozumitelnou a s 
jejím zněním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 

 
V Pardubicích dne……..2012                                       

 
Dostihový spolek a.s. 

 
 

 
…........................................ 
MVDr. Vladimír Tlučhoř 
předseda představenstva 

 
V Pardubicích dne ……………..2012 

 
Statutární město Pardubice 

 
 
 

…........................................ 
MUDr. Štěpánka Fraňková 
primátorka 

 
  

 
 
 
 
 
Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 
 
 
 
Příloha č. 1: Dohoda o změně závazků plynoucích ze mluv o půjčkách a dodatku č. 5 nájemní 

smlouvy na areál dostihového závodiště, jež smluvní strany uzavřely spolu s touto 
Smlouvou („Dohoda“)  

 
Příloha č. 2:  Smlouva o úvěru č. 1562/11/5646 ze dne 7. 12. 2011 / limit Kč 6 mil., ručení městem Pce / 
 
Příloha č. 3:  návrh smlouvy o převodu ochranných známek  
 



Příloha č. 3 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu práv k ochranným známkám návrh 
smlouvy o převodu ochranných známek  

 
Smlouva o převodu ochranných známek 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 

1. Statutární město Pardubice, IČ: 00274046 
sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice 

 zastoupené: ………………., primátorka města 
 

 dále jen jako „nabyvatel“ 
 

a 
 
2.   Dostihový spolek a.s., IČ: 48155110 

se sídlem: Pražská 607, 530 02 Pardubice 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 918 
jednající:…………………….., předseda představenstva 

 

dále jen jako „převodce“ 

 
uzavírají dne níže uvedeného tuto 
 

smlouvu o převodu ochranných známek 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Převodce prohlašuje, že je vlastníkem těchto čtyř ochranných známek (dále jen „ochranné 
známky“). 
 
Znění OZ Číslo 

zápisu 
Datum 
podání 
přihlášky 

Datum 
zápisu 

Stav Druh Seznam 
výrobků a 
služeb 

TAXIS 304709 9.2.2006 25.3.2009 Platný 
dokument 

Slovní 9, 12, 13, 16, 30, 
31, 33, 35, 37, 
38, 41, 44, 45 

Taxisův příkop 284733 9.2.2006 23.10.2006 Platný Slovní 9, 12, 13, 16, 30, 



dokument 31, 32, 33, 35, 
37, 38, 41, 44, 
45 

VELKÁ 
PARDUBICKÁ 

241135 29.12.2000 21.2.2002 Platný 
dokument 

Slovní 9, 16, 38, 41 

Velká pardubická 
steeplechase 

196695 6.4.1994 28.1.1997 Platný 
dokument 

Slovní 9, 14, 16, 18, 20, 
28, 32, 35, 39, 
41 

 

Výrobky a služby, pro něž je ochranná známka určena: 
(9) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 9, zejména zvuku a obrazu, elektronické 
publikace; 
(12) vozidla pro použití v oblasti koňských dostihových závodů; 
(13) ohňostroje; 
(16) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 16, zejména tiskoviny a polygrafické výrobky, 
jízdenky, vstupenky, sázecí tikety, katalogy, fotografie; 
(18) sportovní potřeby související zejména s koňskými dostihy, jako jsou postroje, sedlářské 
výrobky, biče, kožené upomínkové předměty, zejména pouzdra, peněženky, tašky, opasky, 
klíčenky; 
(20) upomínkové předměty, zejména ze dřeva, rohoviny, slonoviny, jantaru, zejména s koňskými 
motivy, jako jsou sošky a figurky; 
(28) sportovní potřeby a náčiní, zejména v oblasti dostihového sportu; 
(30) káva, čaj, kakao, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, led pro osvěžení; 
(31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní, živá zvířata, krmivo pro zvířata; 
(32) pivo, nealkoholické nápoje, minerální vody, šumivé nápoje, nápoje a ovocné šťávy, 
limonády; 
(33) alkoholické nápoje v rozsahu třídy 33; 
(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řešení obchodní činnosti, to vše v oblasti 
sportovních soutěží, například koňských dostihových závodů, organizace a pořádání výstav, 
soutěží a přehlídek komerčního charakteru; 
(37) dostihové překážky – údržba, opravy, stavebnictví, služby opravářské a údržbářské; 
(38) vytváření, poskytování a šíření informací prostřednictvím veřejných komunikačních sítí, 
například Internetem, kabelovými, bezdrátovými a satelitními sítěmi – v rámci této třídy, to vše 
v oblasti sportovních soutěží, například koňských dostihových závodů; 
(39) dopravní služby spojené s pořádáním koňských dostihů, zejména přeprava koní; 
(41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, služby pro rozvoj duševních 
schopností osob nebo zvířat, drezúry zvířat ve všech formách, služby k upoutání pozornosti, 
prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely, 
organizace a pořádání výstav, soutěží a přehlídek nekomerčního charakteru; 
(44) lékařské a veterinární služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické 
a lesní služby; 
(45) bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob. 
 
Převodce prohlašuje, že ochranné známky byly až do dnešního dne řádně udržovány a že platí, že 
není zatížena žádným právem, které by bránilo jejímu převodu na nabyvatele podle této smlouvy, 
že není zahrnuta do konkursní podstaty ani do seznamu majetku v řízení o vyrovnání, že ohledně 



této ochranné známky neprobíhá exekuční řízení, že k této ochranné známce neudělil licenci, že 
neuzavřel již dříve smlouvu o převodu této ochranné známky na třetí osobu a že neexistují ani 
jiné překážky bránící převodu této ochranné známky na nabyvatele podle této smlouvy. 
 
1.2. Nabyvatel prohlašuje, že má zájem o převod ochranných známek uvedených v bodu 1.1 této 
smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a že z jeho strany neexistují právní překážky 
bránící realizaci tohoto převodu. 
 

Článek II. 

Dohoda o převodu 

2.1. Převodce na nabyvatele převádí ochranné známky tak, jak jsou specifikovány v čl. 1.1 této 
smlouvy a to v celém rozsahu jí chráněných výrobků a služeb. 
 
2.2. Nabyvatel se zavazuje zaplatit za převod ochranných známek uvedených v čl. 1.1 úplatu ve 
výši  ………..……,- Kč (slovy: ……………korun českých) a to způsobem a ve lhůtách 
stanovených níže (dále jen „kupní cena“). Tato cena byla stanovena jako cena tržní ke dni 
prodeje ochranných známek určená znaleckým posudkem č………ze dne ……..,, jenž byl 
zpracován znalcem …………………….. 

Článek III. 

Splatnost kupní ceny 

3.1. Kupní cena bude nabyvatelem vyplacena převodci oproti převodcem předloženého výpisu z 
rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, na němž bude jako 
vlastník převáděné ochranné známky uveden nabyvatel, přičemž ochranná známka bude platná 
pro veškeré výrobky a služby jí chráněné k dnešnímu dni. Platba bude provedena na nabyvatelův 
účet u ………………, číslo účtu … ………………… 
 

Článek IV. 

Součinnost stran při převodu 

4.1. Nabyvatel podá do 5 (pěti) dnů ode dne podpisu této smlouvy řádně vyplněnou žádost o 
převod ochranných známek za podmínek stanovených touto smlouvou spolu s převodní listinou  
a zavazuje se uhradit příslušné správní poplatky za převod. 
 
4.2. Obě strany se zavazují si poskytnout veškerou součinnost potřebnou k uskutečnění převodu 
ochranné známky za podmínek stanovených touto smlouvou včetně podpisu jakýchkoli dalších 
listin, bylo-li by toho třeba. 
 
4.3. Každá ze stran nese veškeré náklady v souvislosti se sepsáním a uzavřením této smlouvy a 
plněním z ní sama. 
 



Článek 5 

Účinky převodu 

5.1. Strany berou na vědomí, že účinky převodu převáděné ochranné známky vůči třetím osobám 
nastanou zápisem do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. 
 
5.2. Ve vztahu mezi stranami smlouvy nastávají účinky převodu okamžikem podpisu této 
smlouvy. 

Článek 6 

Respektování práv 

Obě strany uznávají, že převáděné ochranné známky splňují zákonné podmínky zápisu do 
rejstříku a zavazují se zdržet se jakýchkoli právních kroků, které by mohly vést k prohlášení 
převáděných ochranných známek za neplatné nebo jejímu zrušení nebo jakkoli jinak přivodit 
zánik nebo oslabení práv k převáděným ochranným známkám. To neplatí, pokud by některá ze 
stran porušila své závazky z této smlouvy.  

Článek 7 

Prohlášení stran 

7.1. Převodce se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy ukončit jakékoli užívání ochranných 
známek a zdržet se takového užívání v budoucnosti.  
 
7.4. Nabyvatel se zavazuje užívat převáděnou ochrannou známku v té podobě, jak je zapsána v 
rejstříku ochranných známek. 
 

Článek 8 

Odpovědnost 

8.1. Převodce prohlašuje, že převáděné ochranné známky v období pěti let předcházejících 
uzavření této smlouvy řádně užíval v souladu s požadavky kladenými zákonem na užívání 
ochranné známky. Převodce se zavazuje nahradit nabyvateli veškerou škodu, kterou by nabyvatel 
mohl utrpět v případě zrušení ochranných známek v důsledku jejího neužívání v období přede 
dnem uzavření této smlouvy. 
 
8.2. Převodce prohlašuje, že registrací a/nebo užíváním ochranných známek přede dnem uzavření 
této smlouvy neporušil práva třetích osob a zavazuje se uhradit nabyvateli škodu v případě, že by 
třetí osoby uplatnily vůči nabyvateli jakékoli nároky v souvislosti s registrací a/nebo užíváním 
ochranných známek převodcem v období před uzavřením této smlouvy. 
 
8.3. Ode dne uzavření této smlouvy přebírá za užívání ochranných známek veškerou odpovědnost 
nabyvatel. Nabyvatel však převodci neodpovídá za užívání nebo neužívání ochranných známek v 
období po uzavření této smlouvy v případě, že převod ochranných známek nebude zapsán v 
rejstříku a/nebo že tato smlouva zanikne v důsledku odstoupení nebo z jiných důvodů. 



 
8.4. Ode dne uzavření této smlouvy nabyvatel sám odpovídá za udržování ochranných známek a 
nese veškeré náklady v souvislosti s jejím udržováním, registrací a užíváním. 
 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

9.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ve vztahu ke svému předmětu a 
nahrazuje veškerá předchozí ujednání, závazky, přísliby či prohlášení stran učiněná jakoukoli 
formou. 
 
9.2. Pokud bude kterékoli z ustanovení této smlouvy považováno za neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, nebude tím dotčen zbytek této smlouvy. V případě potřeby se strany zavazují 
nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ujednání ujednáním, které svým obsahem 
naplní v rozumné míře účel sledovaný takovým neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným 
ujednáním. 
 
9.3. Jakákoli komunikace mezi stranami týkající se plnění závazků z této smlouvy vyžaduje 
písemnou formu a musí být zaslána druhé straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 
9.4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou originálních vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá 
ze stran obdrží po jednom. 
 
 

 
V Pardubicích dne……..                                       

 
Dostihový spolek a.s. 

 
 

 
…........................................ 
XXXXXXXXXXXX 
předseda představenstva 

 
V Pardubicích dne …………….. 

 
Statutární město Pardubice 

 
 
 

…........................................ 
XXXXXXXXXXXX 
primátor 
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Příloha návrhu usn. č 1, bod č. 4,  zpráva č. 3 jednání ZmP 30. 10. 2012 
 

VYZNAČENÁ ZMĚNA DOPORUČENA RADOU dne 30.10.2012 ke schválení (zpráva č. 6) 
 
 
 

Smlouva o předkupním právu 
 

uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Dostihový spolek a.s. 
se sídlem: Pražská 607, 530 02 Pardubice  
IČ: 48155110 
Jednající: MVDr. Vladimírem Tlučhořem, předsedou představenstva 
(dále jen „Dostihový spolek“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21  Pardubice  
IČ: 00274046 
Zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou 
(dále jen „město Pardubice“) 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Dostihový spolek je vlastníkem těchto čtyř ochranných známek (dále jen „ochranných 
známek“): 
 
Znění OZ Číslo 

zápisu 
Datum 
podání 
přihlášky 

Datum 
zápisu 

Stav Druh Seznam 
výrobků a 
služeb 

TAXIS 304709 9.2.2006 25.3.2009 Platný 
dokument 

Slovní 9, 12, 13, 16, 
30, 31, 33, 35, 
37, 38, 41, 44, 
45 

Taxisův příkop 284733 9.2.2006 23.10.2006 Platný 
dokument 

Slovní 9, 12, 13, 16, 
30, 31, 32, 33, 
35, 37, 38, 41, 
44, 45 

VELKÁ 
PARDUBICKÁ 

241135 29.12.2000 21.2.2002 Platný 
dokument 

Slovní 9, 16, 38, 41 

Velká pardubická 
steeplechase 

196695 6.4.1994 28.1.1997 Platný 
dokument 

Slovní 9, 14, 16, 18, 
20, 28, 32, 35, 
39, 41 
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Výrobky a služby, pro něž je ochranná známka určena: 
(9) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 9, zejména zvuku a obrazu, elektronické 
publikace; 
(12) vozidla pro použití v oblasti koňských dostihových závodů; 
(13) ohňostroje; 
(16) nosiče informací všeho druhu v rozsahu třídy 16, zejména tiskoviny a polygrafické výrobky, 
jízdenky, vstupenky, sázecí tikety, katalogy, fotografie; 
(18) sportovní potřeby související zejména s koňskými dostihy, jako jsou postroje, sedlářské 
výrobky, biče, kožené upomínkové předměty, zejména pouzdra, peněženky, tašky, opasky, 
klíčenky; 
(20) upomínkové předměty, zejména ze dřeva, rohoviny, slonoviny, jantaru, zejména s koňskými 
motivy, jako jsou sošky a figurky; 
(28) sportovní potřeby a náčiní, zejména v oblasti dostihového sportu; 
(30) káva, čaj, kakao, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, led pro osvěžení; 
(31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní, živá zvířata, krmivo pro zvířata; 
(32) pivo, nealkoholické nápoje, minerální vody, šumivé nápoje, nápoje a ovocné šťávy, 
limonády; 
(33) alkoholické nápoje v rozsahu třídy 33; 
(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řešení obchodní činnosti, to vše v oblasti 
sportovních soutěží, například koňských dostihových závodů, organizace a pořádání výstav, 
soutěží a přehlídek komerčního charakteru; 
(37) dostihové překážky – údržba, opravy, stavebnictví, služby opravářské a údržbářské; 
(38) vytváření, poskytování a šíření informací prostřednictvím veřejných komunikačních sítí, 
například Internetem, kabelovými, bezdrátovými a satelitními sítěmi – v rámci této třídy, to vše 
v oblasti sportovních soutěží, například koňských dostihových závodů; 
(39) dopravní služby spojené s pořádáním koňských dostihů, zejména přeprava koní; 
(41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, služby pro rozvoj duševních 
schopností osob nebo zvířat, drezúry zvířat ve všech formách, služby k upoutání pozornosti, 
prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely, organizace 
a pořádání výstav, soutěží a přehlídek nekomerčního charakteru; 
(44) lékařské a veterinární služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické a 
lesní služby; 
(45) bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob. 
 
2. Smluvní strany si dohodly pro případ prodeje ochranných známek časově omezené předkupní 
právo ve prospěch města Pardubice, které je časově omezeno splacením všech závazků 
společnosti Dostihový spolek a.s. vůči městu Pardubice, které vyplývají z Dohody o 
změně závazků plynoucích ze smluv o půjčkách a dodatku č. 6 nájemní smlouvy na areál 
dostihového závodiště (viz příloha č. 1) a z ručitelského prohlášení města Pardubice ze 
dne 7. 12. 2012 (viz příloha č. 2).  
 
3. Dostihový spolek se zavazuje, že pro případ prodeje ochranných známek nabídne ochranné 
známky městu Pardubice za cenu, nabídnutou za ochranné známky někým jiným. Nabídka 
učiněná městu Pardubice musí být písemná. Město Pardubice se zavazuje do dvou měsíců ode 
dne doručení nabídky vyjádřit se, zda předkupní právo využije či nikoliv a v případě přijetí 
nabídky v této lhůtě také uhradit cenu, nabídnutou za ochranné známky někým jiným. Jestliže 
město Pardubice cenu v dvouměsíční lhůtě neuhradí, předkupní právo zanikne. 
 
4. Jestliže Dostihový spolek prodá ochranné známky (ať už jednotlivě, nebo všechny najednou) 
někomu jinému, aniž by dodržel své povinnosti stanovené v článku II odst. 3 této smlouvy, 
zavazuje se uhradit městu Pardubice smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy jeden milión 
korun) za každou jednotlivou prodanou ochrannou známku. Smluvní pokuta je splatná do 

Odstraněno: ne

Odstraněno: .
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jednoho měsíce od uskutečnění prodeje každé jednotlivé ochranné známky. Město Pardubice má 
právo domáhat se náhrady škody, přesahující tuto smluvní pokutu. 
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení  
 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž obě stran dohody obdrží po dvou 
vyhotoveních. 
 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 
 

Příloha č. 1 Dohoda o změně závazků plynoucích ze smluv o půjčkách a dodatku č. 5 
nájemní smlouvy na areál dostihového závodiště  
 
Příloha č. 2 - ručitelského prohlášení města Pardubice ze dne 7. 12. 2012.  

 
 
 
 

 
V Pardubicích dne     V Pardubicích dne 
 
 
 
 
…………………………..    …………………………….. 
             MUDr. Štěpánka Fraňková 





Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 28.2.2007 
podle ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
(dále jen „věřitel“) 

  
2.  Basketbalový klub Pardubice 
  sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice 
  IČ: 67441629 
  zastoupený: Mgr. Milanem Majerem, předsedou klubu 

(dále jen „dlužník“) 
 

II. Obsah dodatku 
 

Ustanovení článku II., odst. 3 smlouvy nově zní takto:  
„Dlužník se zavazuje splatit tuto půjčku ve 4 splátkách, a to převodem na účet věřitele      
č. 9005-326561/0100, následovně: 

1. splátka  do 30. 6. 2008 ve výši  440 000,- Kč, 
2. splátka do 30. 6. 2009 ve výši 440 000,- Kč, 
3. splátka do 30. 6. 2013 ve výši 330 000,- Kč, 
4. splátka do 30. 6. 2014 ve výši 330 000,- Kč, 

Ke každé splátce jistiny bude připočten úrok ve výši 3% p.a. vypočtený ze zůstatku dlužné 
částky.“ 
 

 
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za věřitele       Za dlužníka 
 
 
 
……..………….…………………….                              …………………………………… 
MUDr. Štěpánka Fraňková            Mgr. Milan Majer 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.                    dne   
 
Dne:                                                                              Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 
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Smlouva o poskytnutí finanční podpory 

 
uzavřená podle ustan. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů,  
v souladu s ustan. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

I. Smluvní strany 
 

Poskytovatel finanční podpory 

Statutární město Pardubice  
IČO: 00274046  
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
bankovní spojení KB Pardubice, č.ú. 9005-326561/0100  
(dále též jako „poskytovatel“) 

Příjemce finanční podpory 

společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
IČO: 60108631  
se sídlem: Teplého 2014, 530 02 Pardubice  
zastoupené Ing. Josefem Fedákem, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: ČSOB, Hradec Králové, č. účtu: 17699313/0300  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v 
oddílu B, vl. 999  
(dále též jako „příjemce“) 
 
 

 

Pasportizace vodovodních a kanalizačních přípojek v ulici 
Sladkovského a Třídy Míru  

 
 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Shora označené smluvní strany mají společný zájem na provedení pasportizací vodovodních a 

kanalizačních přípojek v souvislosti se zakázkou „Pěší zóna, Třída Míru-Sladkovského“.  
 

2. Společnost  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se zavazuje zajistit pasportizaci 
vodovodních a kanalizačních přípojek na svoje náklady a předat Statutárnímu městu 
Pardubice ve dvojím vyhotovení zpracovanou pasportizaci vodovodních a kanalizačních 
přípojek  v úseku Třída Míru a ulice Sladkovského v části od Třída Míru po ulici Sukova v 
Pardubicích.  

 
3. Pasportizace vodovodních a kanalizačních přípojek bude zpracována v rámci koordinace a 

přípravy realizace rekonstrukcí vodovodních  kanalizačních přípojek k jednotlivým 
nemovitostem v úseku Třída Míru a ulice Sladkovského v části od Třída Míru po ulici Sukova 
v Pardubicích. Příjemce prokazatelně zajistí seznámení všech vlastníků nemovitostí se stavem 
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jednotlivých přípojek a cenou za případnou rekonstrukci při jejich nevyhovujícím stavu dle 
platných provozních předpisů. 

 
4.   Příjemce se zavazuje předat poskytovateli pasportizaci nejpozději  do  :    15.11.2012 
      Nebude-li tento závazek příjemcem řádně a včas splněn, může poskytovatel bez dalšího od 

této smlouvy   odstoupit. 
 

5. Poskytovatel poskytne za podmínek dle této smlouvy příjemci finanční podporu na zajištění 
vyhotovení pasportizace vodovodních a kanalizačních přípojek ve výši maximálně 
350.000,00 Kč bez DPH, tj. maximálně 50% z celkové ceny díla na účely vymezené v čl. III. 
této smlouvy. 

 
 

III. Účel finanční podpory 
 
1. Finanční podpora je určena výhradně k úhradě výdajů souvisejících s vypracováním 

pasportizace vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem v úseku 
Třída Míru a ulice Sladkovského v části od Třída Míru po ulici Sukova v Pardubicích. 

 
 

IV. Podmínky poskytnutí a čerpání finanční podpory 
 
1. Poskytovatel poukáže finanční podporu na účet příjemce ve výši odpovídající jedné polovině 

z celkové ceny díla včetně DPH, která bude uvedena ve Smlouvě o dílo se zhotovitelem 
pasportizace (dále jen „SoD“) a to do 7 dní od podpisu této Smlouvy o poskytnutí finanční 
podpory, v případě, že SOD nebude ještě v této době uzavřena, tak do 7 dní od doručení této 
již uzavřené SOD statutárnímu městu Pardubice.. 
 

2. Příjemce se zavazuje naplnit účel a rozsah díla, na který mu byla finanční podpora poskytnuta. 
 
3. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou finanční podporu výhradně k účelům vymezeným 

v čl. II. a III. této smlouvy. 
 
4. Finanční podpora se poskytuje zálohově. 
 
5. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané prostředky finanční podpory na účet poskytovatele 

nejpozději do 31.10.2012. 
 
6. Příjemce je povinen použít finanční podporu pouze v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční 
kontrole), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o účetnictví). 

 
7. Příjemce nesmí převést finanční podporu na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se 

nejedná o přímé úhrady výdajů spojených s realizací předmětu díla vymezeném v čl. II. a III. 
této smlouvy. 

 
8. Pokud příjemce použije finanční podporu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
postupovat v souladu s tímto zákonem. 
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9. Příjemce je povinen vést a sledovat poskytnutí a čerpání finanční podpory průkazně a 

odděleně v účetní evidenci. 
 

10. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli všechny významné změny související 
s provedením díla, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od účinnosti 
předmětné změny. Příjemce je dále povinen bez prodlení informovat poskytovatele o všech 
okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění závazků příjemce vyplývajících z této 
smlouvy. 

 
11. Pokud by se údaje, na jejichž základě byla finanční podpora poskytnuta nebo vyúčtována, 

ukázaly nepravdivými nebo neúplnými, je příjemce povinen vrátit finanční podporu ve výši 
stanovené poskytovatelem na jeho účet do 30 dnů od uplatnění tohoto smluvního ustanovení 
ze strany poskytovatele. 

 
12. Příjemce odpovídá za účelné a hospodárné použití poskytnuté finanční podpory za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě. 
 
 

V. Vyúčtování finanční podpory 
 
1. Příjemce je povinen vyhotovit a zaslat poskytovateli vyúčtování čerpání a použití finanční 

podpory nejpozději do 31. 10. 2012. Vyúčtování bude obsahovat vyčíslení všech skutečně 
vynaložených nákladů na realizaci projektu s vyznačením položek hrazených z poskytnuté 
finanční podpory. Součástí vyúčtování budou také kopie všech prvotních účetních dokladů 
hrazených z poskytnuté finanční podpory. 

 
2. V případě nepředložení řádného vyúčtování včas pozbývá příjemce na finanční podporu 

nárok a je povinen vrátit ji na účet poskytovatele do 30 dnů od uplatnění tohoto smluvního 
ustanovení ze strany poskytovatele. 

 
3. Pokud v době plnění smlouvy dojde z jakýchkoliv důvodů nemajících původ v protiprávním  

 konání či nekonání příjemce anebo v jeho vnitřních poměrech k ukončení provedení 
pasportizace, či k jiným závažným změnám, je příjemce povinen provést vyúčtování finanční 
podpory a vrátit na účet poskytovatele nevyčerpanou část finanční podpory, a to buď do 
30 dnů od ukončení projektu, nebo do 30 dnů od uplatnění tohoto smluvního ustanovení ze 
strany poskytovatele v případě jiných závažných změn.  

 
4. Pokud v době plnění smlouvy dojde k ukončení provedení pasportizace, či k jiným závažným 

změnám, jež znemožní řádné zhotovení pasportizace ve smyslu této smlouvy, a to z jiných 
důvodů, než těch, jež jsou uvedeny v čl.V odst.3 této smlouvy, pozbývá příjemce na finanční 
podporu nárok a je povinen vrátit ji na účet poskytovatele do 30 dnů od uplatnění tohoto 
smluvního ustanovení ze strany poskytovatele. 

 
 

VI. Kontrola finanční podpory 
 
1. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá finanční podpora podléhá finanční kontrole dle 

zákona o finanční kontrole. 
 
2. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou dokumentaci, 

účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti pro ověření 
způsobu čerpání a využití finanční podpory a plnění podmínek této smlouvy, a to po dobu 5 
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let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví 
uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 

 
3. Bude-li finanční podpora použita v rozporu s touto smlouvou, nebo neprokáže-li příjemce 

její použití v souladu s touto smlouvou, je povinen poskytnutou finanční podporu, nebo její 
část určenou poskytovatelem vrátit na účet poskytovatele do 30 dnů od uplatnění této 
pohledávky ze strany poskytovatele. 

 
 

VII. Obecná ustanovení 
 
1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalších právních 
předpisů, zejména zákona o finanční kontrole a zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 

 
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů vyplývajících z této smlouvy. 

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve 

smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy na podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze 
dne 28. 12. 2006. 

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
 
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro příjemce a tři 

pro poskytovatele. Všechna vyhotovení smlouvy mají platnost originálu. 
 
4. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sjednána svobodně a vážně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této 
smlouvy doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 

V Pardubicích dne  V Pardubicích dne 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….             …………………………………………      
          za poskytovatele       za  příjemce 
  Statutární město Pardubice      Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  

         MUDr. Štěpánka Fraňková                     Ing. Josef Fedák 
               primátorka města                               místopředseda  představenstva 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
 

 
 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84  odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dále v souladu s ustanovením  
§ 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě usnesení č. /2012 ze dne 30. 10. 2012 
 

 
vydává dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 15. 5. 2012  

 
 

příspěvkové organizace  
Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 

 
 
 

v tomto znění: 
 
 

Čl. I 
1. Článek II. Základní údaje o organizaci se mění a nově zní takto: 
 
Název organizace:   Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 

Zřízená ke dni:   1. 7. 2012 na dobu neurčitou 

Sídlo:    Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice 

Identifikační číslo (IČ):  72566779 

Právní forma:    příspěvková organizace  

 
Ředitel vede dokumentaci školského zařízení dle ustanovení § 28 školského zákona a vydává směrnice 
dle provozních potřeb v souladu s platnou legislativou a  v souladu s právními předpisy zřizovatele. 

 

2. Článek V. Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku,  
odst. 1 se mění a nově zní takto:  

Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření nemovitý i movitý majetek (dále jen „svěřený 
majetek“) ve vlastnictví zřizovatele. 

 
Rozsah a hodnota svěřeného majetku je aktualizována v souladu s Dohodou o převodu činností, 
majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících a smlouvou o bezúplatném 
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převodu nemovitostí s jejich uvedením v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke zřizovací listině, která je jeho 
nedílnou součástí. 

 
 
 

 
Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.  
Tento dodatek č. 1 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města 
Pardubic. Účinný je od dne 1. listopadu 2012. 

 
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí zřizovací listiny.  
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  

 
 
 
 
 
 

 
MUDr. Štěpánka Fraňková 
primátorka města  
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Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke zřizovací listině 
 
Zřizovatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 
 
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925, 530 02 

Pardubice, IČ: 72566779 

 
Rozsah a hodnota svěřeného movitého majetku (k 30. 9. 2012):  
 
Movitý majetek evidovaný na účtech:  
018  - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ....................................Kč      162.827,00 
022  - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný .................................Kč   6.053.418,30 
028  - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.........................................Kč   8.470.869,15 
902  - Jiný drobný dlouhodobý majetek …………………………. Kč   3.163.190,13 
Celkem ...................................................................................... Kč 17.850.304,58 
 
 
Rozsah a hodnota svěřeného nemovitého majetku (k 30. 9.2012):   

 
Prohlášení zřizovatele (vlastníka): 

Zřizovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí a to budovy č.p. 925 v části obce Zelené 
předměstí,  postavené na st.p.č.1788 a pozemku označeného jako stavební parcela č. 1788 kat. území 
Pardubice,  které předává do správy příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pardubice, 
Havlíčkova 925. 
 
Kat. území Pardubice: 

- budova č.p. 925, část obce Zelené předměstí, obč. vyb. na pozemku označeném jako stp.č. 
1788  

- pozemek označený jako st. p. č. 1788, zastavěná ploch a nádvoří o výměře 428 m2 
 

Hodnota předávaného majetku: 
 

Pozemky 
PČ Název majetku Pořizovací cena 
1 pozemek pod budovou ZUŠ – st. parcela č. 1788 4.310,00 

CELKEM za SÚ 031 4.310,00 
Budovy 

 
Název majetku Pořizovací 

cena Oprávky Zůstatková cena 

1 budova ZUŠ, Havlíčkova 925 15.380.151,70 3.102.121,65 12.278.030,05 
CELKEM za SÚ  021                                                                                             12.278.030,05 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
 

 
 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84  odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dále v souladu s ustanovením  
§ 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě usnesení č.       /2012 ze dne 30. 10. 2012 
 

 
vydává dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 15. 5. 2012  

 
 

příspěvkové organizace  
Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 

 
 
 

v tomto znění: 
 
 

Čl. I 
1. Článek II. Základní údaje o organizaci se mění a nově zní takto: 
 
Název organizace:   Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 

Zřízená ke dni:   1. 7. 2012 na dobu neurčitou 

Sídlo:    Lonkova 510, 530 02 Pardubice-Polabiny 

Identifikační číslo (IČ):  72566639 
 
Právní forma:    příspěvková organizace  

 
 

2. Článek V. Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku,  
odst. 1 se mění a nově zní takto:  

Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“) ve 
vlastnictví zřizovatele. 

 
Rozsah a hodnota svěřeného majetku je aktualizována v souladu s Dohodou o převodu činností, 
majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících s jejich uvedením v příloze č. 1 
dodatku č. 1 ke zřizovací listině, která je jeho nedílnou součástí. 
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Čl. II 
1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.  

Tento dodatek č. 1 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města 
Pardubic. Účinný je od dne 1. listopadu 2012. 

 
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí zřizovací listiny.  
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  

 
 
 
 
 
 

 
MUDr. Štěpánka Fraňková 
primátorka města  
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Příloha č. 1 dodatku zřizovací listiny 
 
Zřizovatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 
 
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, 530 09 

Pardubice-Polabiny, IČ:  72566639 

 
Rozsah a hodnota svěřeného movitého majetku (k 30. 9. 2012):  
 
Movitý majetek evidovaný na účtech:  
022  - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný .................................Kč  4.614.935,20 
028  - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.........................................Kč  4.914.999,78 
902  - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ………………… Kč  1.578.579,43 
Celkem ...................................................................................... Kč 11.108.514,41 
 
 

 



Příloha usnesení ke zprávě č. 13 

DODATEK 
ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy č. ………… ze dne … (dále 
jen „Smlouva“) s dohodou o narovnání, jimiž jsou narovnávány 
vztahy z investičního příspěvku a příspěvku na chod družstva 

 

 

 
Bytové družstvo POSEIDON, 
IČ:   259 30 079, 
sídlem:   Pardubice, nábř. Závodu míru 2737, PSČ 530 02,  
zapsána:   v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 807,  
zastoupena:  Ing. Ivo Reichelem, předsedou představenstva a 
  Vladimírou Hájkovou, místopředsedkyní představenstva 
dále jen jako „budoucí prodávající 1“ na straně jedné 
 
a 
 
Statutární město Pardubice, 
IČ:   002 74 046, 
sídlem:   Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice,  
zastoupené:  MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou  
 
 
dále jen jako „budoucí prodávající 2“ na straně druhé 
 
a 
 
Jméno Příjmení, 
r.č.:     …, 
bytem:    …, 
 
dále jen jako „budoucí kupující“ na straně třetí 
 
společně také jako „smluvní strany“ 

 
tímto uzavírají tento 

 
Dodatek ke Smlouvě, s dohodou o narovnání, jimiž jsou narovnávány vztahy 

z investičního příspěvku a příspěvku na chod družstva 
(dále jen „Dodatek“) 

 
 
 
 



 
I. 

Prohlášení stran 
 

1. Smluvní  strany  prohlašují,  že  uzavřely  Smlouvu,  na  základě  které  se  budoucí 
prodávající 1 a budoucí prodávající 2,  jako spoluvlastníci a budoucí prodávající, 
na  straně  jedné  a  budoucí  kupující  na  straně  druhé  zavázali  k uskutečnění 
vlastnického převodu bytové  jednotky blíže  specifikované ve Smlouvě a podle 
ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 72/1992 Sb. určeného spoluvlastnického podílu 
na  společných  částech  domu,  v němž  se  bytová  jednotka  nachází,  jakož  i  na 
pozemcích, na nichž dům stojí. 

 
2. Smluvní  strany prohlašují,  že  článkem  III. odst.  5. bod  5.1.  –  5.3.  Smlouvy  byl 

sjednán  závazek  budoucího  kupujícího  hradit  po  dobu  trvání  Smlouvy 
budoucímu prodávajícímu 1 investiční příspěvek ve výši 20,‐‐ Kč za 1 m2 plochy 
bytové  jednotky za  jeden kalendářní měsíc; účelem  investičního příspěvku bylo 
zajištění  finančních  prostředků  na  splácení  hypotéčního  úvěru  budoucím 
prodávajícím 1; investiční příspěvek byl ke dni 1.9.2006 změněn za příspěvek na 
chod družstva (dále jen „příspěvek“). 

 
3. Vzhledem k tomu, že  již pominuly podmínky pro vybírání příspěvku, který byl 

sjednán čl.  III. odst. 5. bod 5.1. – 5.3. Smlouvy, a dále z toho důvodu, že ke dni 
uzavření  tohoto  Dodatku  nebyly  veškeré  finanční  prostředky  uhrazené 
budoucím kupujícím na příspěvku vyčerpány na účel, na nějž byly poskytovány, 
přičemž mezi smluvními stranami  je sporná výše příspěvků dosud nevyužitých 
ke  sjednanému  účelu,  uzavírají  smluvní  strany  tento  Dodatek  za  účelem 
narovnání  sporných  vztahů  spojených  s příspěvkem  a  ošetření  vrácení  části 
odvedených příspěvků, které nebyly využity ke sjednanému účelu. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 
1. Uzavřením  tohoto  Dodatku  se  na  základě  dohody  smluvních  stran  mění 

s účinností  k 1.1.2013  čl.  III.  odst.  2.  bod.  2.1.  tak,  že  se  z něho  vypouští  slova 
„jakož i platit příspěvek na chod družstva“. 
 

2. Uzavřením  tohoto  Dodatku  se  na  základě  dohody  smluvních  stran  ruší 
s účinností k 1.1.2013 ustanovení čl. III. odst. 5. bodu 5.1. až 5.3 Smlouvy. 
 

3. Uzavřením  tohoto  Dodatku  se  na  základě  dohody  smluvních  stran  mění 
s účinností k 1.1.2013  čl.  III. odst. 9. bod 9.4.  tak, že se z něho vypouští slova „, 
jakož i splátky příspěvku na chod družstva“. 
 



4. Budoucí kupující  se zavazuje příspěvek  sjednaný Smlouvou hradit budoucímu 
prodávajícímu 1 do 31.12.2012. 

 
 
 
 

III. 
Dohoda o narovnání 

 
1. Smluvní  strany  souhlasně  prohlašují,  že  z celkové  částky  uhrazené  budoucím 

kupujícím  budoucímu  prodávajícímu  1  na  příspěvcích  nebyla  budoucím 
prodávajícím 1 vyčerpána část na příspěvcích uhrazené částky. 

 
2. Smluvní strany narovnávají své vztahy z příspěvků takto: 
 

a. Budoucí prodávající  1  se  zavazuje uhradit budoucímu kupujícímu  částku 
ve  výši  …,‐  Kč,  přičemž  tato  částka  je  hrazena  jako  kompenzace  za 
budoucím  kupujícím  uhrazené  příspěvky,  které  nebyly  budoucím 
prodávajícím 1 vyčerpány ke sjednanému účelu. 

 
b. Budoucí  prodávající  1  se  tímto  zavazuje  uhradit  budoucímu  kupujícímu 
částku stanovenou v písm. a.  tohoto odstavce nejpozději do 31.1.2013, a  to 
na účet budoucího kupujícího, který mu budoucí kupující sdělí při podpisu 
tohoto Dodatku. 

 
3. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  v částce  sjednané  odst.  2.  písm.  a.  tohoto 
článku  jsou  zohledněny  i  částky,  které  budou  budoucím  kupujícím  uhrazeny 
budoucímu prodávajícímu 1 na příspěvku dle čl. II. tohoto Dodatku do 31.12.2012. 

 
4. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  úhradou  částky  sjednané  odst.  2.  tohoto 
článku budoucím prodávajícím 1 budoucímu kupujícímu budou mezi smluvními 
stranami  vypořádána  veškerá  vzájemná  práva  a  povinnosti  s příspěvkem 
související. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Budoucí prodávající 2 tímto vyslovuje svůj souhlas s provedením změn Smlouvy 

tak,  jak vyplývají z čl.  II.  tohoto Dodatku, a narovnáním vztahů  tak,  jak vyplývá 
z čl. III. tohoto Dodatku.  

 
2. Ostatní  ustanovení  Smlouvy,  která  nejsou  tímto  Dodatkem  řešena,  zůstávají 

v nezměněné podobě v platnosti. 
 

Komentář [LK1]: uvést částku 
odpovídající součtu příspěvků, 
které nebyly vyčerpány a které se 
pojí s danou bytovou jednotkou, 
jak domluveno na jednání. 



3. V případě,  že  by  se  jakékoli  ustanovení  tohoto  Dodatku  ukázalo  nebo  stalo 
neplatným  či  nevykonatelným,  neovlivní  to  platnost  zbývajících  ustanovení 
tohoto  Dodatku.  Smluvní  strany  se  zavazují  každé  takové  neplatné  či 
nevykonatelné  ustanovení  neprodleně  nahradit  novým  (platným),  oběma 
smluvními  stranami  akceptovaným  ustanovením  tak,  aby  co  nejpřesněji 
odpovídalo smyslu a účelu původního ustanovení. 

 
4. Tento Dodatek  se vyhotovuje ve  3 vyhotoveních, kdy každá  ze  stran obdrží po 

jednom.  
 

5. Smluvní  strany prohlašují,  že  si  tento Dodatek před podpisem přečetly  a  s jeho 
obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté 
omylu  a  nikoliv  v tísni  a  za  nápadně  nevýhodných  podmínek,  na důkaz  čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Uzavření  tohoto Dodatku bylo  schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního 

města Pardubic č. …, přijatým na jeho schůzi konané dne … 
Záměr změny Smlouvy byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Pardubic 
dne 5.10.2012 a z úřední desky sejmut dne 20.10.2012. 

 
Za budoucího prodávajícího 1: 
 
V …, dne … 
 
 
 
_______________________________ 
Bytové družstvo Poseidon 
Ing. Ivo Reichel, 
předseda představenstva 
 
Za budoucího prodávajícího 2: 
 
V …, dne … 
 
 
 
 
_______________________________ 
Statutární město Pardubice 
MUDr. Štěpánka Fraňková 
primátorka 

 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Bytové družstvo Poseidon 
Vladimíra Hájková, 
místopředsedkyně představenstva 
 
Za budoucího kupujícího: 
 
V …, dne … 
 
 
 
 
______________________________ 
… 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 
z XXI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 

 
které se konalo dne 30.10.2012 od 14:00 hodin 

 
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

 
Přítomni:         32 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:    7 členů zastupitelstva 
 

J e d n á n í 
 

XXI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka   F r a ň k o v á ,  primátorka 
města. Úvodem přivítala přítomné zastupitele i veřejnost. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo 
na počátku zasedání přítomno 20 členů zastupitelstva, v průběhu zasedání se dostavilo dalších  12 
členů.  
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 28, nehl. 11) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Martin  B í l e k  
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 31, nehl. 8) 
- Pavel  S t u d n i č k a  
- Josef  K u b á t  
- Anna   K u č e r o v á  

 
 
Ověřovateli zápisu z XX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli: 
 
- Ladislav  K o u d e l k a  
- Milan  C h m e l a ř 
 
Písemné připomínky nedošly. Pan Rubeš upozornil na formální chybu ve znění usnesení 1004Z/2012. 
Poté byl zápis z XX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic na základě vyjádření ověřovatelů  s c h v á 
l e n . 
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Ověřovateli  zápisu z XXI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
 
- Zdenek  K ř i š ť á l 
- Jiří  L e j h a n e c 
 

I. 
Schválení programu zasedání 

 
Program XXI. zasedání Zastupitelstva města byl schválen takto:  (pro 31, zdrž. 1, nehl.7) 
 
1. Zpráva o činnosti MmP a RmP od posledního zasedání zastupitelstva města  
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města 
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
3. Problematika společnosti Dostihový spolek a.s.  
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
4. Žádost Basketbalového klubu Pardubice 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
  
5. Dotace z Programu podpory sportu a Prostředků na nájemné - plavání 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
 
6. Zvýšení Programu podpory sportu 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
 
7. Odpis pohledávek odboru majetku a investic 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
8. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
9. Třída Míru - pasportizace přípojek 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
10. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
11. Studie revitalizace nábřeží Chrudimky - Náhrdelník Chrudimky 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
 
12. Prezentace variant řešení revitalizace území letního stadionu 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky 
  
13. BD Poseidon - změny budoucích kupních smluv 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
14. Principy financování sportu v roce 2013 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
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15. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP k 31. 7. 2012 
P: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
 
16. Diskuze 
 
Informativní zprávy: 
 
Průběh přípravy a vlastní rekonstrukce Třídy Míru 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
 
Průběh přípravy rekonstrukce náměstí Republiky – příprava realizace 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
 
Informativní zpráva k plnění usnesení č. 884Z/2012 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka 
 
P. Klimpl – požádal o předložení informativní zprávy o celkovém stavu rekonstrukce plaveckého areálu. 
Reagoval J. Tauber: zdůvodnil nedodržení termínu a přislíbil její předložení  na prosincovém jednání ZmP. 
 
Dodatečně členové zastupitelstva obdrželi: 
- Otevřený dopis zastupitelům ve věci finančních prostředků na podporu sportu 
- Informace o poskytování dotací z Programu podpory sportu a prostředků na nájemné - plavání 
- Informace k žádosti o poskytnutí dotace Pardubické krajské nemocnici 
 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Zpráva o činnosti MmP a RmP od posledního zasedání zastupitelstva města  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
V rozpravě vystoupili: 
P. Klimpl – požádal o rozeslání původní i aktualizované verze zadávacího řádu veřejných zakázek 
všem zastupitelům 
P. Franc 
L. Koudelka 
M. Košař 
 
 
Přijaté usnesení č. 1008 Z/2012  (pro 31, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP. 
____________________________________________________________________________ 
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2. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- stáhl návrh č. 15, návrh č. 18 doporučil schválit. Poté předal slovo Václavu Stříteskému, předsedovi 

komise pro pozemky a reklamu, který komentoval návrhy č. 8, 15, 18. 
 
V rozpravě vystoupili: 
P. Klimpl – navrhl samostatné hlasování o bodu č. 8 – areál Hůrek 
J. Němec – podal pozměňující návrh k bodu č. 8  o způsobu stanovení ceny → viz nepřijatý návrh 8b) 
M. Koláček 
V. Snopek 
M. Košař 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1009 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1010 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 1011 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1.***** 
2.***** 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 1012 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodej části p.p.č. 3710/1 o výměře 307 m2 k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek 
domu Lidická 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, Pardubice, IČ 25947559, se
sídlem Pardubice, Lidická 365, za cenu 1.000,-Kč/m2 po doložení geometrického plánu 
na oddělení části pozemku žadatelem za podmínky, že oddělená část bude označena
samostatným parcelním číslem. 
Z:Vladimíra Pilná 



XXI zasedání dne 30.10.2012 Strana 5 (celkem 21)

T:31.10.2013 
 
 
Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 1013 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 1014 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 1015 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodej části p.p.č. 797/1 o výměře 3 m2 k.ú. Staročernsko společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631, se sídlem Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 
2012, za cenu 1.000,-Kč/m2 po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu
stavebního úřadu na stavbu čerpací stanice v rámci akce " Staročernsko - rodinné domky 
- II. lokalita"a po doložení geometrického plánu na oddělení části pozemku žadatelem.  
Z:Vladimíra Pilná 
T:31.10.2013 
 
 
Návrh č. 9 
Přijaté usnesení č. 1016 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod části p.p.č. 3645/8 o výměře 24 m2, p.p.č. 3645/14 o výměře 313 m2, 
části p.p.č. 3645/16 o výměře 61 m2 k.ú. Pardubice, části p.p.č. 69/1 o výměře 11 m2, části 
p.p.č. 534/4 o výměře 141 m2, části p.p.č. 645/1 o výměře 10 m2, části p.p.č. 645/4 o 
výměře 61 m2, části p.p.č. 645/8 o výměře 2 m2 k.ú. Trnová do vlastnictví Pardubického 
kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice. 
Z:Dagmar Balousová 
T:31.10.2013 
 
 
Návrh č. 10 
Přijaté usnesení č. 1017 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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I.R u š í  
***** 
II. S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 11 
Přijaté usnesení č. 1018 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod části st.p.č.1244/1 o výměře 287 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví 
Pardubického kraje, IČ 70892828, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, s
právem hospodaření se svěřeným majetkem pro Sportovní gymnázium, Pardubice,
Dašická 268, IČ 48161012, se sídlem Dašická 268, Pardubice, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, zast. OMI, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Z:Dagmar Balousová 
T:31.10.2013 
Návrh č. 12 
Přijaté usnesení č. 1019 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod p.p.č. 717/35 o výměře 125 m2, p.p.č. 4052/1 o výměře 60 m2 k.ú. 
Pardubice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se
sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Z:Dagmar Balousová 
T:31.10.2013 
 
 
Návrh č. 13 
Přijaté usnesení č. 1020 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
***** 
 
Návrh č. 14 
Přijaté usnesení č. 1021 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
doplnění usnesení ZmP ze dne 20.9.2011 č.408 Z/2011 o níže uvedený odstavec:Statutární
město Pardubice se zavazuje o předmětný pozemek řádně pečovat a užívat ho pouze jako
sportoviště a rekreační plochu, nevyužívat ho ke komerčním účelům, nepřenechá ho ke 
komerčním účelům třetím osobám a rovněž se zavazuje uvedený pozemek nezcizit ve
prospěch jiné osoby nejméně po dobu 10ti let od nabytí vlastnického práva. V případě, že
by došlo v této lhůtě k porušení podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném
převodu s omezujícími podmínkami, statutární město Pardubice se zavazuje uhradit
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pokuty, které jsou stanoveny v textu článku III. smlouvy." Text článku III.smlouvy je
uveden v důvodové zprávě. 
Z:Dagmar Balousová 
T:31.10.2013 
 
 
Návrh č. 16 
Přijaté usnesení č. 1022 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 18 
Přijaté usnesení č. 1023 Z/2012   (pro 30, zdrž. 2, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod st.p.č. 3515/14 o výměře 42 m2, st.p.č. 3515/12 o výměře 690 m2, st.p.č. 
3515/3 o výměře 48 m2, st.p.č. 3515/13 o výměře 67 m2 včetně objektů, části p.p.č. 4074/1 
o výměře 1773 m2 k.ú. Pardubice Centru služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se 
sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1. 
Z:Vladimíra Pilná 
T:31.10.2013 
 
 
Návrh č. 8 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 3, proti 23, zdrž. 5, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1.prodej části p.p.č. 988/12 o výměře 2464 m2 k.ú. Pardubice společnosti IPSTAV invest s.r.o., IČ 
27500454, se sídlem Pardubice, Polabiny, Družstevní 139, za cenu 650,-Kč/m2 po vydání 
souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu penzionu pro seniory a po
doložení geometrického plánu na oddělení části pozemku žadatelem. 
Z:Vladimíra Pilná 
T:31.10.2013 
2.***** 
3. 
a)prodej objektů na st.p.č. 3515/3, st.p.č. 3515/4, st.p.č. 3515/5, st.p.č. 3515/12, st.p.č. 3515/13,
st.p.č. 3515/14, st.p.č. 3515/15, st.p.č. 3515/16, st.p.č. 3515/17, st.p.č. 3515/18, st.p.č. 3515/21
část obce Bílé Předměstí, k.ú. Pardubice (část plochy označená na snímku jako I.etapa)
společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ 28851188, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, 
třída Míru 2669 za celkovou cenu 5,000.000,-Kč. Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení 
současných smluvních vztahů váznoucích na výše uvedených nemovitostech, po přemístění 
odtažených vozidel z objektů č.9 na st.p.č.3515/7 a č.10 na st.p.č.3515/18 k.ú.Pardubice, po
podání žádosti o demolici žadatelem na SÚ MmP . 
Z:Vladimíra Pilná 
T:31.10.2013 
b)prodej (šrafované části v červené a modré ploše) části st.p.č. 3515/12 o výměře 676m2, části 
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st.p.č. 3515/15 o výměře 471 m2, části st.p.č. 3515/16 o výměře 600 m2, části st.p.č. 3515/17 o 
výměře 540 m2, části st.p.č. 3515/18 o výměře 432 m2, části p.p.č. 4074/1 o výměře 12585 m2 k.ú. 
Pardubice (část plochy označená na snímku jako I.etapa) společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o.,
IČ 28851188, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru 2669 za cenu 10,000.000,-Kč po 
vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu komplexu 
PERNŠTEJN CITY - rodinné a bytové domy včetně občanské vybavenosti a po zápisu staveb do
katastru nemovitostí. 
Z:Vladimíra Pilná 
T:31.10.2013 
 
 
Návrh 8b) 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 3, proti 8, zdrž. 17, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu v návrhu č. 8 - areál Hůrek, a to takto: 
- v bodech 1 až 3 vynechat ceny 
- doplnit bod 4) kupní cena bude stanovena formou veřejné aukce s vyvolávací cenou 650 
Kč/m2. 
           5) ZmP ukládá OMI před realizací veřejné aukce zajistit dostatečnou publicitu formou 
celostátní inzerce 
 
 
Návrh č. 17 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (proti 31, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1.***** 
2.***** 
 
 
Návrh č. 19 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (proti 31, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 20 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (proti 31, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 21 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přija  (proti 31, zdrž. 1, nehl. 7) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení p.p.č. 4916/2 o výměře 138 m2 k.ú. Pardubice od Ing. Ivo Machka, likvidátora 
podniku Silnice, státní podnik, Hradec Králové v likvidaci, IČ 00086924, se sídlem Hradec
Králové, Škroupova 26, za cenu 77.442,- Kč. 
Z:Dagmar Balousová 
T:31.10.2013 
 
 
Návrh č. 22 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (proti 31, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 23 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (proti 31, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
***** 
 
 
Návrh č. 24 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (proti 31, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1. 
a)prodej objektů na st.p.č. 3515/11, st.p.č. 3515/19, st.p.č. 3515/20, st.p.č. 3515/22 čp. 1823, 
st.p.č.9396, st.p.č.9397, st.p.č.9403, st.p.č.9410, st.p.č.9416, st.p.č.9417, st.p.č.9425, část obce Bílé
Předměstí, k.ú. Pardubice (část plochy označená na snímku jako II.etapa) společnosti 
PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ 28851188, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru 2669 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem s odpočtem nákladů na demolici. Kupní smlouva bude
uzavřena po ukončení současných smluvních vztahů váznoucích na výše uvedených 
nemovitostech,po přemístění skladu VČD v objektu č.45 a č.49 na st.p.č.9397 k.ú.Pardubice, po
doložení výpočtu nákladů na demolici a po podání žádosti o demolici žadatelem na SÚ MmP . 
Z:Vladimíra Pilná 
T:31.10.2013 
b)prodej (šrafované části v červené a modré ploše) části p.p.č. 988/12 o výměře 8244 m2, části 
p.p.č. 4074/1 o výměře 126 m2, části st.p.č. 9397 o výměře 1400 m2, části st.p.č. 9403 o výměře 
666 m2, části st.p.č. 9410 o výměře 556 m2, části st.p.č. 9417 o výměře 187 m2 k.ú. Pardubice (část 
plochy označená na snímku jako II.etapa) společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ 28851188, se
sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru 2669 za cenu 530,-Kč/m2 po vydání souhlasu 
respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu komplexu PERNŠTEJN CITY -
rodinné a bytové domy včetně občanské vybavenosti a po zápisu staveb do katastru nemovitostí. 
Z:Vladimíra Pilná 
T:31.10.2013 
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2. 
a)prodej objektů na st.p.č.9412, st.p.č.9413, st.p.č.9418, st.p.č.9419, st.p.č.9420, st.p.č.9421,
st.p.č.9422, st.p.č.9423, st.p.č.9424 část obce Bílé Předměstí, k.ú. Pardubice (část plochy označená
na snímku jako III.etapa) společnosti PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ 28851188, se sídlem
Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru 2669 za cenu stanovenou znaleckým posudkem s
odpočtem nákladů na demolici. Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení současných
smluvních vztahů váznoucích na výše uvedených nemovitostech, po doložení výpočtu nákladů na
demolici a po podání žádosti o demolici žadatelem na SÚ MmP . 
Z:Vladimíra Pilná 
T:31.10.2013 
b)prodej (šrafované části v červené a modré ploše) části p.p.č. 988/12 o výměře 14745 m2, části 
st.p.č. 9412 o výměře 476 m2, části st.p.č. 9413 o výměře 502 m2, části st.p.č. 9418 o výměře 901 
m2, části st.p.č. 9419 o výměře 23 m2, části st.p.č. 9420 o výměře 204 m2, části st.p.č. 9421 o 
výměře 1394 m2, části st.p.č. 9422 o výměře 317 m2, st.p.č. 9423 o výměře 59 m2, části část st.p.č. 
9424 o výměře 260 m2 k.ú. Pardubice (část plochy označená na snímku jako III.etapa) za cenu 
530,-Kč/m2 po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu
komplexu PERNŠTEJN CITY - rodinné a bytové domy včetně občanské vybavenosti a po
zápisu staveb do katastru nemovitostí.  
Z:Vladimíra Pilná 
T:31.10.2013 
Návrh č. 15 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.R u š í  
***** 
II. S c h v a l u j e  
***** 
____________________________________________________________________________ 
 

3. 
Problematika společnosti Dostihový spolek a.s.  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- stručně uvedl, že se jedná o posílení pozice města vůči DS při realizaci stabilizačních opatření 

společnosti, upozornil na změnu usnesení, která vzešla ze včerejšího jednání představenstva 
s vedením města. Předkládané dokumenty dají městu dostatečné záruky, aby v případě finančních 
potíží DS mohlo odkoupit právo na ochranné známky dle podmínek uvedených ve smlouvě. 

 
V rozpravě vystoupili: 
M. Čada 
J. Němec – doporučil samostatné hlasování o bodu 1. – viz usn. 1025Z/2012 
 
 
Přijaté usnesení č. 1025 Z/2012  (pro 26, zdrž. 5, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavřít se společností Dostihový spolek a.s. následující smlouvy :  
1. Smlouvu o příplatku mimo základní kapitál, která je přílohou tohoto usnesení č. 1,  
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Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1024 Z/2012  (pro 28, zdrž. 4, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavřít se společnosti Dostihový spolek a.s. následující smlouvy :  
2. Zástavní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení č. 2,  
3. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní vč. jejích přílohy č. 3. Smlouva je přílohou tohoto 
usnesení č. 3,  
4. Smlouva o předkupním právu, která je přílohou tohoto usnesení č. 4, 
5. Dohoda o změně závazků plynoucích ze smluv o půjčkách a dodatku č. 5 nájemní
smlouvy 
na areál dostihového závodiště, která je přílohou tohoto usnesení č. 5,  
6. Dodatek č. 2 akcionářské smlouvy, který je přílohou tohoto usnesení č. 6,  
s tím, že k naplnění podmínky definované v bodu I., písm. e) usnesení č. 995Z/2012 
z 5. 10. 2012 došlo tak, že dne 29. 10. 2012 schválilo představenstvo společnosti Dostihový
spolek a.s. v souladu s Bussines plánem závazné limity pro sdružení sponzorů bez právní
subjektivity v rámci Dostihového klubu spočívající v navýšení výnosů o Kč 1 mil.  
 
Přílohy 1 a 6 obsahují osobní údaje proto nemohou být zveřejněny. 
___________________________________________________________________________ 

 
4. 

Žádost Basketbalového klubu Pardubice  
 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- uvedl, že návrh z důvodu ekonomické situace města není doporučen ke schválení. 
 
V rozpravě vystoupili: 
F. Brendl 
A. Vavřička 
J. Lejhanec 
 
 
Přijaté usnesení č. 1026 Z/2012   (pro 21, proti 2, zdrž. 7, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
posunutí termínu splátky půjčky vč. úroků o 1 rok poskytnuté Basketbalovému klubu
Pardubice, IČ: 67441629, na základě dodatku č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 28. 2. 2007,
který je přílohou tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________ 
 

5. 
Dotace z Programu podpory sportu a Prostředků na nájemné - plavání  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
- uvedl, že toto je návrh sportovní komise na přerozdělení již schválených finančních prostředků 
 
V rozpravě vystoupili: 
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P. Beneš 
P. Studnička – navrhl samostatné hlasování tab. č. 5, ř. 1 - Hvězda SKP Pardubice  
M. Chmelař 
Š. Fraňková 
V. Snopek 
I. Liedermanová 
R. Fülle 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1027 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu na výkonnostní sport subjektům uvedeným
v tabulce č. 1, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1028 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu na mimořádné akce a činnosti subjektům
uvedeným v tabulce č. 2, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 1029 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
mimořádné investiční dotace z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce
č. 3, která je přílohou tohoto usnesení. 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 400 tis. Kč v rámci 
položky Program podpory sportu (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z 
běžných transferů na kapitálové transfery. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 1030 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu na částečnou úhradu nájemného a energií
ve sportovních zařízeních subjektům uvedeným v tabulce č. 4, která je přílohou tohoto
usnesení. 
 
 
Přijaté usnesení č. 1033 Z/2012   (pro 30, zdrž. 1, nehl. 8) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z Programu podpory sportu pro Hvězda SKP Pardubice IČ. 26667444
ve výši 600.000 Kč 
 
 
Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 1031 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
 
 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu na sportovní činnost dětí a mládeže
subjektům uvedeným v tabulce č. 5, která je přílohou tohoto usnesení.  Vyjma  ř. 1 
Hvězda SKP Pardubice 

 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 1032 Z/2012   (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné - plavání subjektům uvedeným v tabulce č. 6, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Zvýšení finančních prostředků Programu podpory sportu  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
- vzhledem k výborným výsledkům, účasti ve II. fotbalové lize a k investicím FK do technického 

zázemí sportoviště v areálu TJ Tesly (přes 2 mil Kč), doporučil poskytnout finanční prostředky.  
Předkladatel akceptoval návrh na úpravu usnesení ve smyslu schválení finanční částky jako  
mimořádné dotace  a navrhl zvýšení na 2 mil Kč.  

 
V rozpravě vystoupili: 
J. Rychtecký  
O. Hlaváč  
P. Studnička 
V. Snopek 
A. Vavřička 
L. Koudelka 
P. Klimpl 
M. Rubeš 
M. Košař 
M. Koláček 
J. Němec – navrhl poskytnout částku doporučenou RmP ve výši 1, 2 mil. Kč – viz usn. 1034Z/2012 
J. Rozinek 
J. Mojžíš 
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Přijaté usnesení č. 1034 Z/2012   (pro 22, zdrž. 10, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
mimořádnou dotaci pro FK JUNIOR Pardubice IČ: 27041549 ve výši 1,2 mil Kč. O stejnou 
částku snižuje obecnou rezervu města. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

7. 
Odpis pohledávek odboru majetku a investic  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 1035 Z/2012   (pro 26, zdrž. 1, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek z majetku města Pardubic dle přílohy  
č. 2 v celkové výši 793.485,- Kč s příslušenstvím. 
 
Příloha obsahuje osobní údaje, proto nemůže být zveřejněna 
____________________________________________________________________________ 
 

8. 
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 1036 Z/2012   (pro 26, nehl. 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
Příloha obsahuje osobní údaje, proto nemůže být zveřejněna. 
______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Třída Míru - pasportizace přípojek  
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Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
- okomentoval zprávu s tím, že náklady na provedení pasportizace přípojek vody a kanalizace na Třídě 
Míru a v ulici Sladkovského budou kryty 50% VaK Pardubice a.s. a 50% z rozpočtu města. 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
J. Lejhanec 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1037 Z/2012   (pro 25, nehl. 14) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
 
 
S c h v a l u j e  
poskytnutí finanční podpory příjemci Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČ: 60108631,
na zajištění vyhotovení pasportizace vodovodních a kanalizačních přípojek pro akci "Pěší
zóna tř. Míru - Sladkovského" ve výši 50% ceny díla, maximálně však ve výši 420.000,- Kč 
vč. DPH a to za podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí finanční podpory. Návrh
této smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1038 Z/2012   (pro 25, nehl. 14) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků z kapitoly 711/OMI - Pěší zóna Třída Míru-Sladkovského -
PD ve výši 420.000,- Kč vč. DPH na poskytnutí finanční podpory příjemci Vodovody a
kanalizace Pardubice a.s., IČ: 60108631, na zajištění vyhotovení pasportizace vodovodních
a kanalizačních přípojek pro akci "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského". 
 
____________________________________________________________________________ 
 

10. 
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1039 Z/2012   (pro 25, nehl. 14) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Pardubice, Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice, který je přílohou tohoto usnesení. 
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Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1040 Z/2012   (pro 25, nehl. 14) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, 530 09 Pardubice- Polabiny, který je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

11. 
Studie revitalizace nábřeží Chrudimky - Náhrdelník Chrudimky  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
- stručně uvedl předloženou studii s tím, že by mohla být v případě nerealizace rekonstrukce Tyršových 
sadů dalším projektem v rámci IPRM 
 
V rozpravě vystoupili: 
J. Lejhanec 
J. Němec 
Š. Fraňková 
M. Koláček 
V. Vavřina 
M. Rubeš 
V. Snopek 
 
 
Přijaté usnesení č. 1041 Z/2012   (pro 31, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
studii revitalizace nábřeží Chrudimky - Náhrdelník Chrudimky. 
 
__________________________________________________________________________ 
 

12. 
Prezentace variant řešení revitalizace území letního stadionu  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- uvedl, že jde o prvotní seznámení s možnostmi využití tohoto území. K těmto variantám přibudou 
ještě návrhy studentů FA ČVUT, kterým bylo zadáno řešení této lokality. 
 
V rozpravě vystoupili: 
M. Chmelař 
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M. Košař 
A. Vavřička 
 
Přijaté usnesení č. 1042 Z/2012   (pro 28, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
varianty řešení území letního stadionu. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

13. 
BD Poseidon - změny budoucích kupních smluv  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- vzhledem ke spoluvlastnictví obytných domů na nábřeží Závodu Míru je nutné, aby město vyslovilo 
souhlas se všemi smlouvami. V tomto případě jde o dořešení soudního sporu z roku 2006, jehož 
předmětem byly vady při výstavbě. 
 
V rozpravě vystoupili: 
V. Snopek 
 
Přijaté usnesení č. 1043 Z/2012   (pro 21, nehl. 18)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S o u h l a s í  
se změnami smluv o smlouvách budoucích kupních uzavřených mezi budoucími
prodávajícími Bytovým družstvem POSEIDON, IČ: 259 30 079, se sídlem nábř. Závodu
míru 2737, 530 02 Pardubice a Statutárním městem Pardubice, IČ: 002 74 046, se sídlem
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a budoucími kupujícími bytových jednotek,
nacházejících se v domech č.p. 2737, 2738, 2739, 2740 ul. nábřeží Závodu míru,
postavených na pozemcích označených jako st. p. č. 10022, 10024,10025, vše v k.ú.
Pardubice, část obce Zelené Předměstí, obec Pardubice a spoluvlastnických podílů na 
společných částech uvedených domů a pozemků s dohodou o narovnání. Změnami by
mělo dojít k poskytnutí slevy z kupní ceny bytových jednotek, u kterých se projevily vady
díla v podobě nedostatečné zvukové neprůzvučnosti mezibytových zděných příček, dále 
ke zrušení původního investičního příspěvku, nyní příspěvku na chod družstva a k
narovnání vztahů z těchto změn plynoucích. 
II. S c h v a l u j e  
v souladu s bodem I. uzavření příslušných dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích 
kupních uzavřených mezi budoucími prodávajícími Bytovým družstvem POSEIDON,
IČ: 259 30 079, se sídlem nábř. Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice a Statutárním městem
Pardubice, IČ: 002 74 046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a 
budoucími kupujícími bytových jednotek, nacházejících se v domech č.p. 2737, 2738,
2739, 2740 ul. nábřeží Závodu míru, postavených na pozemcích označených jako st. p. č.
10022, 10024,10025, vše v k.ú. Pardubice, část obce Zelené Předměstí, obec Pardubice a 
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spoluvlastnických podílů na společných částech uvedených domů a pozemků s dohodou
o narovnání, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

14. 
Principy financování sportu v roce 2013  

 
Zpravodaj:  František Brendl, náměstek primátorky  
- uvedl zprávu s tím, že jde o sjednocení roztříštěnosti financování sportu a upozornil, že FV i RmP 

s principy dvojího financování souhlasí. Akceptoval návrh pana Němce a původně předložených 
30% prostředků z VHP upravil na 16%. 

 
 
 
 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
M. Koláček 
V. Snopek 
M. Rubeš 
P. Beneš 
Š. Fraňková 
O. Hlaváč – podal návrh na zvýšení podílu na 30% - viz nepřijatý návrh č. 2 
V. Snopek 
J. Rozinek 
P. Klimpl 
M. Košař 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1044 Z/2012   (pro 29, zdrž. 3, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu financování programu podpory sportu od roku 2013 na dvouzdrojovou a to
následovně: 
- základny rozpočtované daňové příjmy pro příslušný kalendářní rok (třída 1), ze
současných 1,78% na 5,05% 
- nové základny rozpočtové příjmy z VHP pro příslušný kalendářní rok (položka 1355) ve 
výši 16%. 
 
 
Návrh č. 2 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 11, proti 10, zdrž. 11, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu financování programu podpory sportu od roku 2013 na dvouzdrojovou a to následovně: 
- základny rozpočtované daňové příjmy pro příslušný kalendářní rok (třída 1), ze současných



XXI zasedání dne 30.10.2012 Strana 19 (celkem 21)

1,78% na 5,05% 
- nové základny rozpočtové příjmy z VHP pro příslušný kalendářní rok (položka 1355) ve výši
30%. 
___________________________________________________________________________
 

15. 
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP k 31. 7. 2012  

 
Zpravodaj: Ladislav Koudelka, člen kontrolního výboru  
- stručně uvedl předložené návrhy na usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
A. Vavřička 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1045 Z/2012  (pro 24, nehl. 15)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.: 1055/2008; 1247/2009; 1448/2009 - 2; 
1510/2009; 1540/2009; 1541/2009 - 1, 2; 1542/2009; 1601/2009; 1611/2009; 1700/2009;
1705/2009; 1888/2010; 1933/2010; 1941/2010 - 1, 2; 1997/2010; 2015/2010; 2097/2010 - II; 
2098/2010 - II; 2099/2010; 2105/2010 - II/3; 2107/2010 - II; 2110/2010; 73/2011; 163/2011; 
252/2011; 254/2011; 255/2011; 257/2011; 263/2011; 265/2011; 302/2011; 304/2011; 307/2011;
317/2011 - 1, 2; 318/2011 - 1 - 6; 326/2011; 329/2011; 673/2012; 707/2012. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1046 Z/2012  (pro 24, nehl. 15)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení vyřadit ze sledování usnesení č.: 1309/2009; 1418/2009;
1615/2009; 1704/2009; 1709/2009 - 5; 1710/2009 - 1 - 8; 36/2010; 1856/2010 - II; 1920/2010; 
1930/2010; 182/2011; 197/2011 - 1, 2; 250/2011; 251/2011; 253/2011; 256/2011; 258/2011;
259/2011; 260/2011; 261/2011; 262/2011; 264/2011; 303/2011; 305/2011; 306/2011; 308/2011;
309/2011; 311/2011; 312/2011; 313/2011 - II; 314/2011; 315/2011; 316/2011; 319/2011; 
320/2011; 321/2011; 322/2011; 501/2011; 612/2011 - 1, 2; 659/2012; 797/2012; 835/2012 - I, 
II. 
____________________________________________________________________________ 
 

16. 
Diskuze  

R. Fűlle: vznesl dotaz na majitele podchodu u nemocnice a upozornil na nepořádek 
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Reagoval V. Bakajsa: je již hotova dokumentace ke stavebnímu řízení, bohužel není možno se 
dohodnout s ČD. 
 
P. Studnička (na základě písemné přihlášky do diskuze): 
- upozornil na nevyhovující podmínky v zastupitelské lóži na dostihovém závodišti 
Reagovala Š. Fraňková: připomínky budou předány představenstvu DS a.s. 
 
M. Koláček: vznesl dotaz na změnu názvu z Městský rozvojový fond Pardubice a.s. na Rozvojový 
fond Pardubice a. s. 
Reagoval M. Bílek:  změnu odsouhlasila rada města v rámci sjednocení tzv. korporátní identity 
P. Klimpl: položil otázku, jaké náklady jsou s touto změnou spojené 
Reagoval M. Charvát: cca 341.000 Kč, změna bude realizována postupně během cca 5 let 
P. Beneš: vyjádřil svůj názor na tuto změnu. 
V. Vavřina: vznesl dotaz, zda se úpravy budou týkat akciových společností se 100% nebo i nižším 
podílem města 
Reagoval F. Brendl: jedná se především o městské obvody, poté akciové společnosti se 100% 
podílem města. 
 
                               ________________________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:30  hodin. 
________________________________________________ 

 
 
 
 

……………………………….. 
    

    Štěpánka  F r a ň k o v á  
  primátor města 

 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:       Zdenek  K ř i š ť á l  
 

Dne …………………… 
 

 
 
        Jiří  L e j h a n e c  

 
Dne ……………………. 

 
 
Pardubice, 2. 11. 2012       Jména jsou uváděna bez titulů 
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Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. MmP 
Originál zápisu vč. všech příloh a zvukového záznamu je pro občany města Pardubic k dispozici na organizačním oddělení MmP. 
Celkem 22 listů originálu zápisu. 
 
 
 
 


