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Převody a prodeje nemovitostí 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2341/32 o výměře 6 m2 (dle geometrického 

plánu č. 9785-16/2021 díl “a“) v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice 

do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem č. 1096-02/22 ze dne 22.1.2022 ve výši 1.500,- Kč/m2 + DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.  

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 

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

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2341/32 o výměře 

6 m2 (dle geometrického plánu č. 9785-16/2021 díl “a“) v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2341/32 o výměře 6 

m2 (dle geometrického plánu č. 9785-16/2021 díl “a“) v k.ú. Pardubice a souhlas s nástavbou 

objektu, který je umístěn na pozemku označeném jako p.p.č. 2341/21 a na části pozemku 

označené jako p.p.č. 2341/32, vše v k.ú. Pardubice. 

Zdůvodnění žadatele: Pozemek p.p.č. 2341/32 je z části zastavěn stavbou čp. 153, Široká, 

Pardubice, ostatní část pozemku je v současné době využívána jako komunikace (chodník). 

Jedná se o stavbu z dob minulých a současným vlastníkem byla stavba pouze adaptována a 



nyní je tato stavba předmětem pasportu nemovitosti, jelikož se nedochovala dokumentace. 

Dále je připravována dokumentace pro nástavbu o patro, a to nad částí objektu, který je na 

pozemku p.č. 2341/21 a p.č. 2341/32 (pozemek ve vlast. města). Jedná se o 6 m2 z celkové 

výměry 49 m2, zásah do tohoto pozemku o max. šířce 0,4 m (0,3+0,1) na celkové délce cca 

22 m. Žádáme o prodej části pozemku a souhlas s nástavbou.  

 

Liniové stavby dle technické mapy: elektro 

Popis pozemku: pozemek zastavěn stavbou žadatele 

Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ze dne 28. 6. 2021: 

Zřízení smlouvy na věcné břemeno pro narovnání majetkoprávních vztahů k dotčenému 

pozemku. Parc. č. 2341/32 k.ú. Pardubice je předmětem prodeje třetí osobě a zřízení 

věcného břemene proběhne před prodejem pozemku. Rozsah věcného břemene bude na 

stávající inženýrské sítě v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. na parc. č. 2335/32 k.ú. 

Pardubice dle přiložené situace s vyznačením VB. Jelikož byly tyto sítě vybudovány před 

účinností zákona č. 458/2000 Sb. navrhujeme náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 

1.000,- Kč + DPH. Věcné břemeno bude zřízeno i v případě, že prodej pozemku nebude 

schválen. Žádost o zřízení věcného břemene byla podaná na OMI dne 28. 6. 2021. 

 

Zveřejněno dne 23. 6. 2021, č. 21/2021 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

-po doložení souhlasu vlastníka pozemku a stavby na něm,  nemáme námitky, 29.6.2021 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP není námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí 

podle předpisů v oblasti ŽP. 1. 7. 2021 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětná část pozemku 

2341/32 nachází v ploše s rozdílným způsobem využití BP - Bydlení nízkopodlažní 

předměstské; využití pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD;  

Z hlediska koncepčního: Není námitek k odprodeji části zatížené přesahem stavby, k 

nástavbě se nelze vyjádřit, neboť nebyla prezentována, nutno posoudit samostatně, nelze 

obecně souhlasit s nástavnou, která by přesahovala nad pozemek města; dále je zřejmé, že 

chodník nelze využít zcela k daném účelu, neboť na něm parkují automobily; toto vyjádření 

nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 

2.7. 2021 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, t.č. je podána žádost o ověření pasportu stavby, 

přičemž žadatel byl vyzván k doložení souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 2341/32 s 



přesahem části stavby na tomto pozemku, odkup je ideálnějším řešením, 29.6.2021 (toto 

vyjádření není rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s narovnáním vlastnických vztahů. S nástavbou objektu z pozemkového 

hlediska souhlasíme pouze za předpokladu, že svým přesahem nebude zasahovat nad 

pozemek města, 18.6.2021 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, tak kupní cena pozemku bude 

navýšena o přísl. sazbu daně a souhlas s nástavbou objektu nemá vliv na rozpočet, 9.7.2021  

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 21.7.2021 

 

právník OMI 

- Prodej části pozemku pod stavbou bez námitek,  

- Nástavba – ze žádosti není zřejmé, zda se má jednat o vzdušný přesah pouze nad tou částí 

pozemku, která je požadována k prodeji (lze souhlasit), nebo zda má nástavba vzdušným 

přesahem zasahovat větší část pozemku (nedoporučuji souhlasit). 21.7.2021 

 

ORS 

-nemá námitek, 08.07.2021 

 

Usnesení RMO Pardubice V ze dne 2. 9. 2021, č. 209/2021 R, bod 2: 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p. 

p. č. 2341/32 o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 9785-16/2021 díl “a“), k. ú. 

Pardubice a souhlasí s nástavbou objektu, který je umístěn na pozemku označeném jako p. p. 

č. 2341/21 a na části pozemku označené jako p. p. č. 2341/32, vše k. ú. Pardubice, žadatel: 

XXXXXXXXXXXXX, odůvodnění: pozemek p. č. 2341/32 je z části zastavěn stavbou čp. 153, 

Široká, Pardubice, ostatní část pozemku je v současné době využívána jako komunikace 

(chodník), 

Pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 14. 9. 2021 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8, 

proti 0, zdrž. 0 

 

Žadatel doložil znalecký posudek č.1096-02/22 ze dne 22.1.2022 o ceně v čase a místě 

obvyklé vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu. Cena pozemku byla stanovena na 

1.500,-Kč/m2. 

Předpokládaný příjem 9.000,-Kč. 



Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako st.p.č. 464 o výměře 18 m2 v k.ú. Popkovice z vlastnictví 

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

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 575_16_22 ze dne 29. 3. 2022 ve výši 

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

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.500,- Kč uhrazené 

statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 464 o výměře 18 m2 v 

k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX žádá o prodej pozemku označeného jako st.p.č. 464 o výměře 18 m2 v k.ú. 

Popkovice. 

Zdůvodnění žadatele: pozemek pod garáží v mém vlastnictví. 

 

Pozn. OMI: v současné době je se žadatelem uzavřena nájemní smlouva (NS_1658/MO6) na 

pozemek označený jako st.p.č. 464 o výměře 18 m2 v k.ú. Popkovice na dobu neurčitou s 

6měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání objektu garáže, výše nájmu 35,- Kč/m2/rok. 

 

Zveřejněno dne 7. 1. 2022, č. 1/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

-nemáme námitky, neevidujeme místní komunikaci, 12.1.2022 

 

OŽP 

-z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 1. 2022 

 

OHA 

z hlediska územního plánování: pozemek je dle platného ÚPm Pce v ploše s rozdílným 

způsobem určení DG - Plochy garáží, využití na garáž je v souladu s regulativy dané plochy 



Z hlediska koncepčního: vzhledem k faktu, že město v této lokalitě vlastní minoritní pozemky 

pod řadovými garážemi lze prodej považovat za akceptovatelný; toto vyjádření nenahrazuje 

vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 31.1.2021 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek,10.1.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s prodejem, 3.12.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku 

navýšena o přísl. sazbu daně, 1.2.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 17.1.2022 

 

právník OMI 

- bez námitek, ke stavbě a pozemku se váže vzájemné věcné předkupní právo dle ust. §3056 

občanského zákoníku. 25.1.2022 

 

ORS 

-nemá připomínek, 17.01.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 31. 1. 2022, č. R2022-708 

Rada MO Pardubice VI souhlasí se záměrem prodeje pozemku označeného jako st. p. č. 464 

o výměře 18 m2 v k. ú. Popkovice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví pana 

XXXXXXXXXXXXX.    (4 pro) 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 22. 2. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 11, 

proti 0, zdrž. 0 

 

Znalecký posudek č.575_16_22 ze dne 29. 3. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé vyhotovený 

znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen statutárním městem Pardubice. 

Uhrazená částka za vyhotovení posudku činila 3.500,-Kč. Cena pozemku byla stanovena na 

3.741,-Kč/m2.  

 

Předpokládaný příjem 67.338,-Kč. 



Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 409/39 o výměře cca 182 m2, p.p.č. 469/1 o 

výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 1008 – 1011 Erno Košťála, Pardubice, IČO 

06651461, se sídlem Erno Košťála 1008, Studánka, 530 12 Pardubice, za kupní cenu dle 

Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 

stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění ve výši 500,- Kč/m2 

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

doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí 

pozemků, žadatelem. 

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

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

předmětných pozemcích.  

Kupní smlouva bude uzavřena: 

- po uzavření smluv o zřízení věcného břemene na pozemek označený jako p.p.č. 409/39 v 

k.ú. Studánka se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567,  a na pozemky označené jako 

p.p.č. 409/39, p.p.č. 469/1, vše v k.ú. Studánka se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 

24729035,  a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

- po doložení písemného vyjádření ÚMO Pardubice III, že byla splněna podmínka přesadby 

dřevin z částí pozemků označených jako p.p.č. 409/39 o výměře cca 182 m2, p.p.č. 469/1 o 

výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Studánka na pozemky ve vlastnictví statutárního města 

Pardubice dle požadavku ÚMO Pardubice III.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 409/39 o výměře 

cca 182 m2, p.p.č. 469/1 o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního 

města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 1008 – 1011 Erno Košťála, 

Pardubice, IČO 06651461. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

Důvodová zpráva 

Dne 26. 10. 2021 byla žádost Společenství vlastníků domu čp. 1008 – 1011 Erno Košťála, 

Pardubice, IČO 06651461, o prodej částí pozemků p.p.č. 409/39 a p.p.č. 469/1 v k.ú. 

Studánka o šířce 2 m předložena k projednání komisi pro pozemky a reklamu. 



Komise pro pozemky a reklamu předloženou žádost nedoporučila a doporučila projednat se 

žadatelem podání nové žádosti dle návrhu MO Pardubice III - OMI. 

 

Po dohodě se zástupci ÚMO Pardubice III a OPPN OMI žadatel podal novou žádost, ve které 

změnil šíři požadovaných pozemků a tím i jejich výměru a zároveň předložil návrh přesadby 

dřevin.  

 

Společenství vlastníků domu čp. 1008 – 1011 Erno Košťála, Pardubice, IČO 06651461, se 

sídlem Erno Košťála 1008, Studánka, 530 12 Pardubice, žádá o prodej částí pozemků 

označených jako p.p.č. 409/39 o výměře cca 182 m2, p.p.č. 469/1 o výměře cca 28 m2, vše v 

k.ú. Studánka. 

Zdůvodnění žadatele: Žádáme o prodej z důvodu připravovaného záměru na přístavbu a 

rozšíření stávajících lodžií bytového domu Erno Košťála 1008-1011, pás o šíři 1 m kolem 

celého obvodu domu + plocha pod přesahy nových lodžií o šíře 1,7 m. O prodej pozemků je 

požádáno z důvodu připravovaného záměru na přístavbu a rozšíření stávajících lodžií 

bytového domu E.Košťála1008-1011.   Příloha žádosti – návrh přesadby dřevin z 

požadovaných částí pozemků, který byl předem zkonzultovaný se zástupci ÚMO Pardubice III 

– viz níže obrazová část. 

 

Pozn. OMI: kupní cena dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních 

zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném 

znění v tomto případě činí 500,- Kč/m2 - účel rekonstrukce stávajících bytových a rodinných 

domů. 

Dle výpisu z KN jsou pozemky p.p.č. 409/39 a p.p.č. 469/1 v k.ú. Studánka v celém rozsahu 

dotčeny věcným břemenem pro spol. Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 

Vyjádření spol. spol. Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, ze dne 25. 10. 2021: 

Prověřila jsem naše tepelné sítě na pozemcích parc. č. 409/39 a 469/1 v k.ú. Studánka, s tím 

že části pozemků zamýšlených k oddělení jsou dotčeny sítěmi jen na dvou místech, přičemž 

jinak jsou tepelné sítě umístěny na dotčených pozemcích ve větším rozsahu. Na oddělované 

části předmětných pozemků se nachází sítě. 

V případě zájmu o zaměření sítí a zúžení rozsahu věcného břemene navrhuji nejprve provést 

oddělení pozemků a následně zaměřit sítě s tím, že bychom spolu se sítěmi na oddělených 

pozemcích zaměřili rovněž veškeré sítě na pozemku parc. č. 469/1 (tedy zúžili rozsah VB i na 

pozemku, který zůstane ve vlastnictví města Pardubice). 

 

Liniové stavby dle technické mapy: VO-žádost o zřízení VB, teplo, sděl. vedení, elektro, 

kanalizace, plyn 

Popis pozemku: veřejná zeleň, přístupové chodníčky k domu 

Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 26. 1. 2022: 

V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu 

veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.1.2022.    



SmP a.s. souhlasí s prodejem části pozemků p.č. 469/1, 409/39 a 409/240 k,ú, Studánka , 

které nejsou zatíženy souborem VO a které jsou předmětem žádosti.   

 

Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ze dne 21. 9. 2021: 

Zřízení smlouvy na věcné břemeno pro narovnání majetkoprávních vztahů k dotčenému 

pozemku. Část parc. č. 409/39 a 469/1 v k.ú. Studánka jsou je předmětem prodeje třetí 

osobě a zřízení věcného břemene proběhne před prodejem pozemků. Rozsah věcného 

břemene bude na stávající inženýrské sítě v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. na parc. č. 

409/39 a 469/1 v k.ú. Studánka dle přiložené situace s vyznačením VB. Jelikož byly tyto sítě 

vybudovány před účinností zákona č. 458/2000 Sb. navrhujeme náhradu za zřízení věcného 

břemene ve výši 2.000,- Kč + DPH. Věcné břemeno bude zřízeno i v případě, že prodej 

pozemků nebude schválen. Žádost o zřízení věcného břemene byla podaná na OMI dne 21. 

9. 2021. 

Vyjádření spol. CETIN, a.s., IČO 04084063, ze dne 10. 9. 2021: 

Předmětné telekomunikační sítě, včetně rozvaděče, byly realizovány za účinnosti zákona 

číslo 110/1964 Sb. o telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě 

věcným břemenem váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru 

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

ochranné pásmo telekomunikačních sítí, které činí 1 m na všechny strany od krajního vedení. 

V tomto pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, 

které by znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. Rozsah stavebních úprav 

musí respektovat umístění stávajícího telekomunikačního rozvaděče.  

Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k prodeji 

pozemku. 

Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ze dne 10. 9. 2021: 

Zájmové území p.č. 409/39 a 469/1 není dotčeno kanalizací ani vodovodem v našem 

majetku. 

Nacházejí se v nich pouze vodovodní a kanalizační přípojky, která jsou v majetku vlastníka 

nemovitosti. 

Vyjádření spol. GasNet, s.r.o., IČO 27295567, ze dne 15. 9. 2021: 

pozemek p.č. 409/39, k.ú. Studánka je v části určené k prodeji dotčen plynárenským 

zařízením, a to NTL plynovodem a přípojkami realizovanými v letech 1988-1990 v rámci 

stavby „sídl. Dubina III/3, Pardubice – plynovod“, jejímž investorem byl Krajský investorský 

útvar. Jelikož nelze jednoznačně dovodit vznik zákonného věcného břemene, navrhujeme 

zřízení VB smluvně před realizací prodeje, a sice v rozsahu koncového plynovodu a obou 

přípojek k bytovým domům na pč. st. 941 (tj. odpovídající původní stavbě). Plynárenské 

zařízení bude pravděpodobně nutné nově vytýčit a zaměřit. Žádost o zřízení věcného 

břemene podaná na OMI dne 15. 12. 2021. 

 

Zveřejněno dne 21. 1. 2022, č. 3/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  



OD 

- nemáme námitky, 4.2.2022 

 

OŽP 

-  z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 3. 2. 2022 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se pozemek, respektive jeho části 

nachází v ploše s rozdílným způsobem využití BS - Bydlení vícepodlažní sídlištní; využití 

pozemku dle předložené žádosti je v souladu s platnou ÚPD;  

Z hlediska koncepčního: obdobně se postupovalo i u dalších bytových domů, nemáme 

námitek; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního 

zákona a správního řádu; 7.2. 2022 

 

SÚ 

-  z hlediska stavebního zákona není námitek,8.2.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme ve smyslu žádosti, 2.2.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků 

navýšena o přísl. sazbu daně, 16.2.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 7.2.2022 

 

právník OMI 

-  bez námitek, věcná břemena dle vyjádření dotčených společností doporučuji zřídit ještě 

před prodejem. 14.3.2022 

 

ORS 

- nemá připomínek a námitek, 10.02.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice III ze dne 21. 2. 2022, č.  R/544/2022 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, 

proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí  s prodejem 

části pozemků parc. č. 409/39 o výměře cca 182 m2 a parc. č. 469/1 o výměře cca 28 m2 vše 

v katastrálním území Studánka ve vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví 



Společenství vlastníků domu čp. 1008-1011 Erno Košťála, Pardubice, IČ: 06651461 se sídlem 

Erno Košťála 1008, Studánka, 530 12 Pardubice z důvodu připravovaného záměru na 

přístavbu a rozšíření stávajících lodžií bytového domu Erno Košťála 1008-1011, pás o šíři 1 m 

kolem celého obvodu domu + plocha pod přesahy nových lodžií o šíři 1,7 m za podmínky 

provedení přesadby dřevin z odkupovaných pozemků na pozemky města dle návrhů, který je 

přílohou této zprávy. Přesadba dřevin bude provedena na náklady Společenství vlastníků 

domu čp. 1008-1011 Erno Košťála. 

 

Předpokládaný příjem 105.000,-Kč. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 29. 3. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 12, 

proti 0, zdrž. 0 

 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o 

výměře cca 1.338 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 m2, vše v k.ú. Pardubice (varianta 2) 

z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro 

seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 

8, za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 3.500,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, 

že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 

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

Kupní smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o zřízení služebnosti cesty a stezky na 

komunikaci na část pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 v k.ú. Pardubice ve prospěch 

statutárního města Pardubice jako vlastníka části pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 

v k.ú. Pardubice, která není předmětem prodeje, a pro každého dalšího vlastníka této části 

pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře 

cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.338 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 m2, vše v 

k.ú. Pardubice (varianta 2) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 



Důvodová zpráva 

Dne 20. 4. 2021 byla žádost spol. Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. předložena k 

projednání komisi pro pozemky a reklamu. 

Žádost byla STAŽENA a komise doporučila jednání se žadatelem-primátor, starosta MO 

Pardubice II, předseda komise, která proběhla a na základě kterých byl doložen znalecký 

posudek a nabídka kupní ceny. 

V prosinci 2021 navrhlo město společně s ÚMO Pardubice II žadateli prodej pouze části 

pozemků okolo objektu z důvodu zachování části vybudovaných parkovacích míst pro 

veřejnost.  

Stanovisko žadatele ze dne 23. 12. 2021 k návrhu města a ÚMO Pardubice II:  

Přestože rozumíme nedostatku parkovacích stání v rámci městském obvodu Polabiny a 

vnímáme jej do budoucna jako problematický, máme za to, že hodnotu našeho zařízení 

netvoří pouze samotná budova Alzheimercentra, ale také jeho přilehlé zázemí. Tím, že naše 

vedení souhlasilo s cenou 3.500,- Kč za m2, byli bychom rádi, kdybychom již za tuto cenu 

odkoupili pozemek v okolí budovy jako celek, včetně všech parkovacích míst, dle původního 

návrhu. Odkup části pozemku pouze  

s 12 parkovacími místy nepreferujeme a rádi bychom se v našich jednáních vrátili k původní 

variantě. 

Vzhledem k tomu, že zástupci města a ÚMO Pardubice navrhují prodej pouze částí pozemků, 

je tato žádost doplněna o bod č. 2 – návrh města  

1.Společnost Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem 

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, žádá o prodej částí pozemků označených jako 

p.p.č. 4368/1 o výměře cca 629 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.898 m2, p.p.č. 3718/10 o 

výměře cca 52 m2, vše v k.ú. Pardubice za kupní cenu 3.500,- Kč/m2. 

Zdůvodnění žadatele: Naše společnost Centrum bydlení pro seniory Pardubice s.r.o. tímto 

žádá město Pardubice o prodej části pozemků parc. č. 4368/1 a 3718/10, vše v k.ú. Pardubice 

[717657),  

v rozsahu znázorněném na přiloženém situačním výkrese (příloha č.1). 

Na těchto pozemcích, respektive jejich částech, se nachází stavební objekty, které byly 

realizovány v rámci výstavby objektu centra pro poskytování sociálních služeb a tvoří jeho 

důležitou funkční součást. Jde především o komunikace a parkovací místa, která mají 

zabezpečit dostatečný prostor pro parkování návštěv, přijíždějících za klienty centra. Proto je 

pro naši společnost důležité, aby došlo k prodeji pozemků dotčených těmito stavbami a byla 

tak zajištěna neomezená možnost jejich užívání. 

Současně k těmto pozemkům navrhujeme přičlenit další části výše uvedených pozemků, aby 

bylo možno ze strany naší společnosti zajistit jejich údržbu a úklid, kdy výkon těchto činností 

ze strany města či městské části by byl vzhledem ke složité přístupnosti pozemků 

komplikovaný. Konkrétně jde o části výše uvedených pozemků, které se nacházejí mezi 

dopravními stavbami (komunikacemi) a objektem centra, popř. o části pozemků, na kterých 

byla provedena výsadba zeleně. 

Věříme, že chápete uvedené důvody naší žádosti, směřující především k zajištění 



bezproblémového chodu centra a jeho okolí, a že naši žádost kladně vyřídíte. 

Příloha k žádosti: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané OD 

MmP čj.  MmP 122820/2021 OD ze dne 23. 11. 2021 – uloženo ve složce žádosti. 

 

V listopadu 2021 žadatel doložil znalecký posudek č. 1089-28/21 ze dne 23. 11. 2021 o ceně 

v čase a místě obvyklé vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu a byl objednán a 

uhrazen žadatelem. Cena pozemků byla stanovena na 1.900,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce 

žádosti. 

Dne 29.11.2021 byla žadatelem učiněna nabídka kupní ceny ve výši 3.500,-Kč/m2, tj. ve 

stejné výši za jakou byl městem prodán pozemek pod objektem. 

 

2. statutární město Pardubice, navrhuje prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 

o výměře cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.338 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 

m2, vše v k.ú. Pardubice, za kupní cenu 3.500,- Kč/m2. 

 

3. statutární město Pardubice, navrhuje zřídit služebnost cesty a stezky na komunikaci a 

částech pozemků označených jako p.p.č.  4368/1, p.p.č. 4368/4, vše v k.ú. Pardubice 

spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka zbylé části pozemku a pro každého 

dalšího vlastníka pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice (návrh k bodu č. 

1) 

 

4. statutární město Pardubice, navrhuje zřídit služebnost cesty a stezky na komunikaci a na 

části pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice spočívající v právu chůze a 

jízdy, ve prospěch vlastníka zbylé části pozemku a pro každého dalšího vlastníka pozemku 

označeného jako p.p.č. 4368/4 v k.ú. Pardubice (návrh k bodu č. 2) 

 

Rozsah věcného břemene bude určen geometrickým plánem, který bude součástí kupní 

smlouvy. 

 

Pozn. OMI: v současné době je se žadatelem uzavřena:  

1.smlouva o výpůjčce (V_0433/MO2) na části pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o 

výměře 803 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře 4.554 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 203 m2, vše v 

k.ú. Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu vybudované stavby 

dle čl. II. odst. 1 z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode 

dne uzavření této smlouvy o výpůjčce, za účelem výstavby veřejné infrastruktury 

(komunikace, chodníky, parkovací stání, inženýrské sítě atd.) v rámci výstavby „CENTRUM 

BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“. 

Dne 10. 6. 2019 RmP přijala bod II. a IX. usnesení č. R/1392/2019:            

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod vybudované veřejné infrastruktury (komunikace, chodníky, parkovací 



stání..) na pozemcích označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře 803 m2, p.p.č. 4368/4 o 

výměře 4.554 m2 a  části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/10 o výměře 203 m2 k.ú. 

Pardubice z vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 

06303391, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, do vlastnictví statutárního 

města Pardubice, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na 

výše uvedenou stavební úpravu. 

IX. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vybudované veřejné infrastruktury (komunikace, 

chodníky, parkovací stání..) na pozemcích označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře 803 m2, 

p.p.č. 4368/4 o výměře 4.554 m2 a  části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/10 o výměře 

203 m2 k.ú. Pardubice se společností Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 

06303391. 

 

2.budoucí nájemní smlouva na část pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře 1.550 

m2 k.ú. Pardubice jako chráněná zahrada pro „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY 

PARDUBICE“. 

 

Právní rozbor smluv o výpůjčce vypracován právníkem OMI ze dne 2.12.2021: 

Smlouva o výpůjčce č. V_0433/MO2 se společností Centrum bydlení pro seniory Pardubice, 

s.r.o. byla uzavřena dne 17.6.2019, a to na dobu určitou – do dne převodu vybudované 

infrastruktury do vlastnictví města, nejdéle však na dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy 

(17.6.2024).   

Dle ustanovení čl. III odst. 1 písm. d) je vypůjčitel zavázán k bezúplatnému převodu 

vybudované infrastruktury, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne vydání kolaudačního 

souhlasu. Kolaudační souhlas byl vydán dne 18.8.2020, tj. svou povinnost měl vypůjčitel 

splnit nejdéle do 18.2.2021.  

Vypůjčitel dne 10.9.2020 podal žádost o odkoupení části pozemků p.p.č. 3684/4, p.p.č. 

3684/1 a p.p.č. 3718/10 vše k.ú. Pardubice v rozsahu vybudovaných parkovacích stání. 

Žádost vypůjčitele byla dne 23.11.2020 projednána v Komisi pro pozemky a reklamu a dne 

14.12.2020 projednána v Radě města Pardubic. Žádost byla dne 4.1.2021 stažena žadatelem, 

a to na základě jednání uskutečněného s odborem majetku a investic MmP a následně s 

představiteli městského obvodu Pardubice II. Na těchto jednáních bylo doporučeno rozšíření 

žádosti o pozemky i mimo parkovací stání (pozemky pod komunikací a přilehlá zeleň – tak jak 

bylo diskutováno při projednávání žádosti v Komisi pro pozemky a reklamu 23.11.2020).  

Vypůjčitel následně na základě těchto proběhlých jednání podal dne 15.2.2021 novou žádost 

o odkoupení části pozemků p.p.č. 3684/4, p.p.č. 3684/1, p.p.č. 3718/10 vše k.ú. Pardubice v 

rozsahu vybudované komunikace a parkovacích stání a dále také přilehlé části pozemků, aby 

byla zajištěna jejich údržba a úklid.   

Lhůta pro předání vybudované infrastruktury dle uzavřené smlouvy o výpůjčce uplynula dne 

18.2.2021. Z objektivního hlediska je vypůjčitel v současné době v prodlení. Porušení této 



povinnosti není sankcionováno smluvní pokutou (lze nárokovat pouze náhradu škody, která 

městu vznikla v důsledku nesplnění ujednané povinnosti dle ust. § 2913 občanského 

zákoníku).  

Povinnost vypůjčitele není ovlivněna podanou žádostí. I v případě, že by žádost byla 

schválena usnesením ZmP, právní závazek pro obec by vznikl až podpisem případné smlouvy, 

do té doby jsou všechny úkony obce nezávazné, a to včetně přijatého usnesení. Podání 

žádosti značí aktivitu druhé strany jednat o uzavření nové smlouvy (a současně změnu 

stávající smlouvy). Takové jednání samo o sobě neopravňuje smluvní stranu k tomu, aby 

odložila plnění. Z právního hlediska je vypůjčitel tedy i nadále v prodlení a nadále nese právní 

důsledky s tím spojené.  

Z hlediska etiky ve smluvních vztazích nelze odhlédnout od skutečnosti, že v tomto 

konkrétním případě vypůjčitel vyvolal jednání včas (s předstihem), v době, kdy ještě nebyl v 

prodlení.  Lze se domnívat, že za standardních okolností (pokud by nebyla žádost stažena) by 

o žádosti bylo rozhodnuto ještě ve lhůtě pro plnění, tj. v případě negativního výsledku by 

žadatel pravděpodobně měl ještě čas na to, aby smlouvu řádně plnil.  

 

Dle výpisu z KN je pozemek p.p.č. 3718/10 v k.ú. Pardubice v celém rozsahu dotčen věcným 

břemenem pro spol. Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 

 

Veřejné osvětlení na požadovaných pozemcích není v majetku spol. Služby města Pardubic 

a.s. 

Vedení VO, kanalizace a vodovodu jsou v majetku investora stavby, nyní jsou již vyhotoveny 

na jejich zaměření geometrické plány a smlouvy o zřízení věcných břemen jsou v přípravě. 

 

Vyjádření OŽPaD ÚMO Pardubice II ze dne 9. 4. 2021:  

Veřejné prostranství definuje zákon o obcích jako „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. Můj názor je, že 

pozemky přilehlé k požadovanému pozemku (konkrétně zejména 3710/5 a 3718/33) tuto 

definici splňují. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: horkovod-VB, elektro-VB, VO, sděl. vedení, vodovod 

Popis pozemku: komunikace, parkovací místa, přilehlá zeleň vybudovaná žadatelem 

Vyjádření spol. Služby města Pardubice a.s., IČO 25262572, ze dne 11. 1. 2022:  

V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu 

veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.1.2022. Nově 

zbudované osvětlení v rámci stavby Centra bydlení pro seniory zakresleno není. 

Pozemky p.č. 4368/1, 4368/4 a 3718/10 k.ú. Pardubice, tedy jejich části určené k prodeji, 

jsou dotčeny osvětlením, které v současné době není pro jeho vady majetkem naší 

společnosti. Souhlasíme tedy s prodejem uvedených pozemků za předpokladu, že oproti 

schválené projektové dokumentaci nebude osvětlení napojeno do souboru veřejného 



osvětlení v majetku SmP a.s. či města Pardubice a nebude těmto subjektům převedeno. 

Doplněné vyjádření k variantě 2 ze dne 28.3.2022: 

pokud bude veřejné osvětlení splňovat veškeré technické náležitosti uvedené v „Zásadách 

výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ (pro jeho vady zatím nepřevzato viz. 

vyjádření č. 22005/IO) 

SmP a.s. převezme veřejné osvětlení, které bude umístěno na pozemcích v majetku města a 

bude osvětlovat komunikace  (parkoviště) v majetku města. 

U návrhu předloženého UMO II by se jednalo pouze o dvě svítidla (ev.č. 651001 a 651002) 

umístěna na p.p.č. 4368/1 a to nalevo od vjezdu na parkoviště z ulice Bělehradská.  

Dle našeho požadavku by měla zůstat v majetku města i plocha parkoviště před svítidlem č. 

651003 na p.p.č. 3718/10 (40m2), aby osvětlení plochy komunikace a parkoviště řešil jeden 

provozovatel. 

 

Zveřejněno dne 31. 1. 2022, č. 4/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

1.žádost žadatele –nesouhlasíme, 4.2.2022 

2. návrh města -nemáme námitky, 4.2.2022 

 

OŽP 

- 1.žádost žadatele – nedoporučujeme ke schválení. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, 

souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 3. 2. 2022 

2. návrh města -  z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, 

souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 3. 2. 2022 

 

OHA 

dle platného ÚPm PCE se části požadovaných pozemků v k. ú. Pardubice nacházejí v ploše s 

rozdílným způsobem využití OVs - občanská vybavenost vyšší, využití pozemků musí být v 

souladu s platnou ÚPD; 

1. žádost žadatele – 

Z hlediska koncepčního: vybudovaní parkovací míst generoval záměr stavebníka a tedy je 

třeba přihlédnout jak byla místa vymezena ve správních rozhodnutích, zda jsou dle právních 

předpisů potřebná pro provoz dané stavby; je však nutno přihlédnout i k smlouvě o výpůjčce, 

která jistě deklarovala jak s návštěvnickými místy bude nakládáno ( převod po kolaudaci na 

vypůjčitele - tedy město), pokud se tyto nezahrnou do předávané infrastruktury budou moci 

být vyžívána zřejmě pouze novým majitelem  

2. návrh města - tato varianta se jeví jako vhodná, část parkovacích stání zůstane v majetku 

města a budou přístupná pro návštěvy, část vybudované infrastruktury bude sloužit pro 

provozovatele objektu a služeb a tu lze žadateli prodat,  

UPOZORNÉNÍ: V návrhu ani jedné varianty není řešeno, jak bude využíván jižní část pozemku 

4368/7, která nepadá ani do výpůjčky pro chráněnou zahradu, která je oplocena a ani do 



prodeje a tato část by zůstala nepřístupná, a tedy by bylo těžké pro město s ní dále nakládat; 

toto vyjádření nenahrazuje souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu, 7. 2. 2022 

 

SÚ 

1.žádost žadatele – nedoporučujeme ke schválení (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu)10.2.2022 

 

2. návrh města -z hlediska SÚ není námitek, část potřebných parkovacích míst zůstane 

provozovateli objektu, část návštěvnických parkovacích míst zůstane v majetku města. (toto 

vyjádření není rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)10.2.2022 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

1.žádost žadatele – nesouhlasíme, je v zájmu města si ponechat část parkovacích míst pro 

potřeby občanů, 2.2.2022 

2. návrh města - souhlasíme s navrhovaným rozsahem prodeje, v případě že žadatel 

nepřistoupí na tuto variantu, bude se město držet uzavřené smlouvy o výpůjčce a přijatých 

usnesení, tj. vrácení všech vypůjčených pozemků a převod  všech vybudovaných parkovacích 

míst do majetku města. Žadatel byl ale informován, že v tomto případě mu město nemůže 

garantovat žádná parkovací místa pro potřeby vybudovaného domu pro seniory, 2.2.20222 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků 

navýšena o přísl. sazbu daně, 25.2.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

1.žádost žadatele – neeviduji investiční akci, 7.2.2022 

2. návrh města - neeviduji investiční akci, 7.2.2022 

 

 

právník OMI 

1.žádost žadatele – S ohledem na vyjádření ostatních odborů i s ohledem k nedostatečné 

parkovací kapacitě v celé městské části nedoporučuji. 2. návrh města - tato varianta je 

vhodnější. Zajišťuje volná parkovací místa pro veřejnost i parkovací místa pro provozování 

objektu.  

 

Výpůjčka pozemků k vybudování dopravní infrastruktury je dle "Zásad pro nakládání s 

pozemky" možná pouze v těch případech, kdy je vybudovaná infrastruktura následně 

převedena do vlastnictví města. V ostatních případech (přenechání pozemku za účelem 

stavby) je uzavírána nájemné smlouva a žadatel je povinen hradit za užívání pozemku 

nájemné. 

 



Bude-li schválen převod pozemků, dojde z důvodu nestandardního postupu zapříčiněného 

jednáním žadatele ke zkrácení města o částku nájemného, které by žadatel musel hradit, 

pokud by bylo postupováno standardně dle Zásad pro nakládání s pozemky. Z tohoto důvodu 

doporučuji zvážit jako podmínku převodu pozemků úhradu (příp. částečnou úhradu) ušlého 

nájemného. 

11.3.2022 

 

ORS 

1.žádost žadatele – s ohledem na stanoviska nedoporučuje, 10.02.2022 

2. návrh města - nemá námitek, 10.02.2022 

 

Vyjádření starosty MO Pardubice II ze dne 7. 2. 2022: Po prodeji východních parkovacích 

míst AC bychom ztratili přístup na oddělenou část pozemku 4388/4. Takže to bude třeba 

nějak ošetřit věcným břemenem nebo služebností. 

Usnesení RMO Pardubice II ze dne 7. 3. 2022, č. 534 

Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s návrhem statutárního města Pardubice na 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o 

výměře cca 1.338 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti 

Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. za kupní cenu 3.500,- Kč/m2 s tím, že bude 

zřízena služebnost cesty a stezky na komunikaci a na části pozemku označeného jako 

p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka zbylé 

části pozemku a pro každého dalšího vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 v k.ú. 

Pardubice. 

Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh na usnesení č. 2 (tj. varianta původní žádosti Centra bydlení pro seniory) byl po 

schválení usnesení č. 534 stažen z programu.  

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 29.3.2022 doporučila prodej dle varianty č. 2, 

nedoporučila prodej dle varianty č.1. 

 

Předpokládaný příjem 4.802.000,-Kč  (varianta 2)  

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 29. 3. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 10, 

proti 0, zdrž. 2 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 005 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 345/13 o výměře 811 m2, v k.ú. Černá 

za Bory, z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 

125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným 

majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem 

Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 

00274046. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako p.p.č. 345/13 o 

výměře 811 m2, v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se 

sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem 

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

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

města Pardubice, IČO 00274046. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

Důvodová zpráva 

Pardubický kraj, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 

530 02 Pardubice, nabízí bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 345/13 o 

výměře 811 m2, v k.ú. Černá za Bory, ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se 

sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 

00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, IČO 00274046.  

Návrh darovací smlouvy je uložen ve složce žádosti. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: sděl. vedení 

Popis pozemku: travnatý pozemek 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

-nemáme námitky.31.1.2022 

 



OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 4.2. 2022 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v 

ploše s rozdílným způsobem využití  D - Systém silniční dopravy a ZI - zeleň izolační; využití 

pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD;  

- z hlediska koncepčního: pozemek je v bezprostřední blízkosti k pozemkům města na jedné 

straně a dopravní infrastruktury na druhé straně, pásem zeleně při komunikaci; je vhodné 

nabídku přijmout; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle 

stavebního zákona a správního řádu; 7.2. 2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek,1.2.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s bezúplatným převodem na město, 2.2.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- bezúplatný převod pozemku nemá vliv na rozpočet, 16.2.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 7.2.2022 

 

právník OMI 

- bez námitek, 14.3.2022  

 

ORS 

- nemá námitek, 10.02.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 14. 3. 2022č. 568/53 -III/2022 (3 pro) 

Rada městského obvodu souhlasí s žádostí Pardubické kraje, IČO 70892822, se sídlem 

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, který nabízí bezúplatný 

převod pozemku označeného jako p.p.č. 345/13 o výměře 811 m2, v k.ú. Černá za Bory, ve 

vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 

Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem 

kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 

533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046. 

 



Komise pro pozemky a reklamu dne 29. 3. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 12, 

proti 0, zdrž. 0 

 

 

Návrh usnesení č. 006 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prominutí nájemného stanoveného v nájemní smlouvě v článku IV. odst. 4.1. písm. a) a 

písm. b) uzavřené na nájem částí pozemků označených jako st. p. č. 848/1 o výměře 203 

m2 a  st. p. č. 848/2 o výměře 173 m2, vše  v k. ú. Pardubice s ústavem Pardubický 

podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562, se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, od 10.3.2022 do 30.6.2023 ve výši 200.351,- Kč.. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít dohodu o prominutí nájemného stanoveného v nájemní smlouvě v článku IV. odst. 

4.1. písm. a) a písm. b) uzavřené na nájem částí pozemků označených jako st. p. č. 848/1 o 

výměře 203 m2 a  st. p. č. 848/2 o výměře 173 m2, vše  v k. ú. Pardubice s ústavem 

Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562, od 10.3.2022 do 30.6.2023 ve výši 

200.351,- Kč. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

Důvodová zpráva 

Ústav Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562, se sídlem náměstí Republiky 

12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, žádá o schválení  

-nezvyšovat současnou výši nájmu za pronajaté části pozemků označené jako st. p. č. 848/1 o 

výměře 203 m2 a st. p. č. 848/2 o výměře 173 m2, vše v k. ú. Pardubice, z částky 35,- 

Kč/m2/rok na částku 400,- Kč/m2/rok, ode dne 10. 3. 2022 

-pozastavit stávající platby nájemného ve výši 35,- Kč/rok/m2 za pronajaté části pozemků 

označené jako st. p. č. 848/1 o výměře 203 m2 a  st. p. č. 848/2 o výměře 173 m2, vše  v k. ú. 

Pardubice až do zprovoznění budovy čp. 363 a 372 Jana Palacha, které je předpokládáno v 

červnu 2023. 

 

Zdůvodnění žadatele: Žádost o odpuštění platby nájemného za pozemky v průběhu realizace 

investičního projektu „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-

PINK“ 



Vážený pane předsedo, dovoluji se na Vás obrátit v záležitosti platby nájemného za pozemky 

v majetku města, označené jako st. p. č. 848/1 o výměře 203 m2 a st. p. č. 848/2 o výměře 

173 m2 na ulici Jana Palacha.  

V roce 2018 jsem se dohodli s městem Pardubice rekonstruovat nevyužívanou a chátrající 

budovu na zmíněných pozemcích (vše v majetku města) a následně jí využít pro potřeby 

Pardubického podnikatelského inkubátoru (zkráceně P-PINK), respektive začínajících firem, 

které budou v této budově zasídlené, příp. budou využívat dalších služeb P-PINK. Za tímto 

účelem byla v červnu 2020 připravena a podána žádost o finanční prostředky v rámci 

dotačního titulu MPO. Bylo plánováno, že rekonstrukce bude dokončena v březnu 2022 a 

následně bude zvýšena cena za nájem pozemku. Pozemky i budova zůstane v majetku města. 

Dne 9. 3. 2020 došlo k podpisu nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Pardubice a P-

PINK (podepsaná tehdejším ředitelem P-PINK, panem Richardem Červenkou), v příloze. 

Ze strany MPO ovšem došlo k výraznému časovému prodlení ve schvalování žádosti. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi až v červenci 2021 a mezitím došlo ke zvýšení 

cen stavebních materiálu a z tohoto důvodu i zrušení původního výběrového řízení na 

zhotovitele, který v důsledku zmíněného zvýšení cen z projektu odstoupil a došlo ke zpoždění 

harmonogramu realizace projektu.  

V současnosti končí druhé výběrové řízení na zhotovitele, zahájení stavby se předpokládá v 

únoru/březnu 2022, budovu tedy stále nevyužíváme.  

Od podpisu nájemní smlouvy 9. 3. 2020 platíme nájemné za uvedené pozemky ve výši 35 

Kč/m2/rok. V paragrafu IV, kapitola 4.1 b, se uvádí, že ode dne vydání souhlasu, popř. 

kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na umístění staveb, nejdéle však od 1. dne po 

uplynutí 24 měsíců od dne podpisu nájemní smlouvy, bude výše nájemného činit 400 

Kč/m2/rok bez DPH, což nově znamená roční platbu 181.984 vč. DPH, počínaje dnem 10. 3. 

2022.  

Takto významné navýšení by mělo negativní dopad do aktuálního rozpočtu P-PINK 

(financovaného z prostředků Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje), který je 

neziskovou organizací. Nedochází totiž k předpokladu, že v březnu t.r. již budeme využívat 

rekonstruovanou budovu, ze které budeme mít příjmy z nájmů zasídlených firem (P-PINK 

bude v rekonstruované budově nabízet služby pro začínající podnikatele ve formě sdílených i 

samostatných kanceláří, dílen, zasedacích prostor a skladů). 

Z tohoto důvodu Vás chceme požádat o doporučení nezvyšovat aktuální výši nájemného, a 

zároveň pozastavit stávající platby nájemného (částka 15.924 Kč/ročně vč. DPH) až do 

zprovoznění budovy, které je předpokládáno v červnu 2023. 

Pokud to bude možné, máme zájem vysvětlit naši žádost osobně na nejbližším jednání 

komise. 

Děkujeme. 

 

Pozn. OMI: v současné době je se žadatelem uzavřena nájemní smlouva na části pozemků 

označené 

jako st. p. č. 848/1 o výměře 203 m2 a  st. p. č. 848/2 o výměře 173 m2, vše  v k. ú. 



Pardubice, na  dobu určitou do 31. 12. 2029, za účelem vybudování a užívání parkovací 

plochy, zpevněné plochy, stání pro kola, přístřešku na popelnice, schodiště, bezbariérového 

přístupu do objektů čp. 363 a 372 ul. Jana Palacha a vybudování oplocení, výše nájmu dle čl. 

IV., odst. 4.1. -  

a)  ode dne podpisu nájemní smlouvy do dne vydání souhlasu, popř. kolaudačního souhlasu 

stavebního úřadu na umístění staveb, nejdéle však 24 měsíců ode dne podpisu nájemní 

smlouvy, bude výše nájemného činit: 35,-Kč/m2/rok bez DPH, tj. do 9. 3. 2022 

b) ode dne vydání souhlasu, popř. kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na umístění 

staveb, nejdéle však od 1. dne po uplynutí 24 měsíců ode dne podpisu nájemní smlouvy, 

bude výše nájemného činit: 400,- Kč/m2/rok bez DPH, tj. ode dne 10. 3. 2022. 

 

Zveřejněno dne 14. 1. 2022, č. 2/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- nutno prověřit, zda nepodléhá projednání ve finančním výboru, žádost společnosti je 

nestandardní a není v souladu s přijatými Zásadami pro nakládání s pozemky,  

- doporučujeme do doby zahájení výstavby nezvyšovat současnou výši nájmu ve výši 35,- 

Kč/rok/m2 na částku 400,- Kč/M2/rok. 

- nedoporučujeme pozastavit stávající platby nájemného ve výši 35,- Kč/rok/m2, 10.1.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- nedoporučuji navržené varianty plateb za nájem pozemků a navrhuji postupovat dle 

schválených zásad pro nakládání s pozemky, 12.1.2022 

 

právník OMI 

- Je-li hlavním důvodem, o který žadatel svoji žádost opírá opožděné vyřízení žádosti o 

poskytnutí dotace, měl by žadatel tento důvod patřičně doložit. Žádost by měla být doplněna 

a žadatel by měl doložit citované rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně údajů o jeho 

doručení). 

 

Dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, musí být majetek obce 

využíván účelně a hospodárně. Schválení žádosti je pro město ekonomicky nevýhodné a 

nejedná se o hospodárné využívání majetku. Žádosti by bylo možné vyhovět pouze za 

podmínky, že by byl řádně odůvodněn důležitý zájem města na vyhovění. Žádost je 

odůvodněna pouze snahou zabránit negativnímu dopadu do rozpočtu žadatele – negativní 

dopad do rozpočtu žadatele je sice důležitým zájem, jde však o zájem žadatele, nikoliv 

města. Nedoporučuji schválení žádosti. 

 

Pozastavení platby nájemného je z právního hlediska nutno posuzovat jako prominutí dluhu. 

Je-li promíjený dluh vyšší než 20.000, -Kč, náleží rozhodování do pravomoci zastupitelstva 



obce (nepodléhá povinnosti předchozího zveřejnění záměru) 

 

Dle nájemní smlouvy se nájemné ve výši 35Kč/m2/rok hradí nejdéle po dobu 24 měsíců. Jiný 

postup/změna nájemní smlouvy/ není v souladu se Zásadami pro nakládaní s pozemky ve 

vlastnictví města Pardubice a takové zvýhodnění může naplňovat znaky veřejné podpory. 

Uvedené platí i v případě prominutí nájemného.    

 

(Pozn. - dle ust. § 1995-1997 občanského zákoníku již není zakázáno, aby byl prominut dluh, 

který má teprve vzniknout v budoucnu) 

19.1.2022 

 

Pozn. OMI - žadatel požadované listiny doložil. Žádost bude postoupena k projednání 

finančnímu výboru. 

 

Finanční výbor ZmP - zápis č. 37 ze dne 28. 3. 2022: 

2. Žádost P-PINK 

Žádost byla předložena všem členům FV. Diskuse: - žádost byla projednána na komisi pro 

pozemky a reklamu, komise doporučila ke schválení usnesení č. 1 

2 z 3 

Usnesení č. 1: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Pardubic schválit v nájemní 

smlouvě změnu v článku IV. odst. 4.1. u písm. a) a písm. b) uzavřené na nájem částí pozemků 

označených jako st. p. č. 848/1 o výměře 203 m2 a st. p. č. 848/2 o výměře 173 m2, vše v k. 

ú. Pardubice s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562, se sídlem 

náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, následovně: a) ode dne podpisu 

nájemní smlouvy do dne vydání souhlasu popř. kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na 

umístění staveb, nejdéle do 30.6.2023, bude výše nájemného činit: 35,-Kč/m2/rok bez DPH, 

b) ode dne vydání souhlasu popř. kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na umístění 

staveb, nejdéle však od 1. 7.2023, bude výše nájemného činit: 400,- Kč/m2/rok bez DPH. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – s c h v á l e n o 

Usnesení č. 2: 

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Pardubic schválit prominutí platby 

nájemného stanoveného v nájemní smlouvě v článku IV. odst. 4.1. písm. a) a písm. b) 

uzavřené na nájem částí pozemků označených jako st. p. č. 848/1 o výměře 203 m2 a st. p. č. 

848/2 o výměře 173 m2, vše v k. ú. Pardubice s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor 

z.ú., IČO 06372562, se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, od 

10.3.2022 do 30.6.2023. 

- Nehlasovatelné vzhledem k přijetí usnesení č. 1 

 

Komise pro pozemky a reklamu doporučila změnu doby, po kterou bude hrazeno nájemné ve 

výši 35,-Kč/m2/rok , prominutí platby nájemného  

od 10.3.2022 do 30.6.2023 nedoporučila. 



 

Částka k prominutí za období od 10.3.2022 do 30.6.2023 činí 200.351,- Kč. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 25. 1. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 10, zdrž. 2 

 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 629 m2, p.p.č. 4368/4 o 

výměře cca 1.898 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 52 m2, vše v k.ú. Pardubice (varianta 1) 

z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro 

seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 

8, za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 3.500,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, 

že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 

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

Kupní smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o zřízení služebnosti cesty a stezky na 

komunikaci a na částech pozemků označených jako p.p.č.  4368/1, p.p.č. 4368/4, p.p.č. 

3718/10, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka 

části pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice, která není předmětem 

prodeje, a pro každého dalšího vlastníka této části pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře 

cca 629 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.898 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 52 m2, vše 

v k.ú. Pardubice (varianta 1) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

Důvodová zpráva 

Dne 20. 4. 2021 byla žádost spol. Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. předložena k 

projednání komisi pro pozemky a reklamu. 

Žádost byla STAŽENA a komise doporučila jednání se žadatelem-primátor, starosta MO 

Pardubice II, předseda komise, která proběhla a na základě kterých byl doložen znalecký 



posudek a nabídka kupní ceny. 

V prosinci 2021 navrhlo město společně s ÚMO Pardubice II žadateli prodej pouze části 

pozemků okolo objektu z důvodu zachování části vybudovaných parkovacích míst pro 

veřejnost.  

Stanovisko žadatele ze dne 23. 12. 2021 k návrhu města a ÚMO Pardubice II:  

Přestože rozumíme nedostatku parkovacích stání v rámci městském obvodu Polabiny a 

vnímáme jej do budoucna jako problematický, máme za to, že hodnotu našeho zařízení 

netvoří pouze samotná budova Alzheimercentra, ale také jeho přilehlé zázemí. Tím, že naše 

vedení souhlasilo s cenou 3.500,- Kč za m2, byli bychom rádi, kdybychom již za tuto cenu 

odkoupili pozemek v okolí budovy jako celek, včetně všech parkovacích míst, dle původního 

návrhu. Odkup části pozemku pouze s 12 parkovacími místy nepreferujeme a rádi bychom se 

v našich jednáních vrátili k původní variantě. 

Vzhledem k tomu, že zástupci města a ÚMO Pardubice navrhují prodej pouze částí pozemků, 

je tato žádost doplněna o bod č. 2 – návrh města  

1.Společnost Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem 

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, žádá o prodej částí pozemků označených jako 

p.p.č. 4368/1 o výměře cca 629 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.898 m2, p.p.č. 3718/10 o 

výměře cca 52 m2, vše v k.ú. Pardubice za kupní cenu 3.500,- Kč/m2. 

Zdůvodnění žadatele: Naše společnost Centrum bydlení pro seniory Pardubice s.r.o. tímto 

žádá město Pardubice o prodej části pozemků parc. č. 4368/1 a 3718/10, vše v k.ú. Pardubice 

[717657),  

v rozsahu znázorněném na přiloženém situačním výkrese (příloha č.1). 

Na těchto pozemcích, respektive jejich částech, se nachází stavební objekty, které byly 

realizovány v rámci výstavby objektu centra pro poskytování sociálních služeb a tvoří jeho 

důležitou funkční součást. Jde především o komunikace a parkovací místa, která mají 

zabezpečit dostatečný prostor pro parkování návštěv, přijíždějících za klienty centra. Proto je 

pro naši společnost důležité, aby došlo k prodeji pozemků dotčených těmito stavbami a byla 

tak zajištěna neomezená možnost jejich užívání. 

Současně k těmto pozemkům navrhujeme přičlenit další části výše uvedených pozemků, aby 

bylo možno ze strany naší společnosti zajistit jejich údržbu a úklid, kdy výkon těchto činností 

ze strany města či městské části by byl vzhledem ke složité přístupnosti pozemků 

komplikovaný. Konkrétně jde o části výše uvedených pozemků, které se nacházejí mezi 

dopravními stavbami (komunikacemi) a objektem centra, popř. o části pozemků, na kterých 

byla provedena výsadba zeleně. 

Věříme, že chápete uvedené důvody naší žádosti, směřující především k zajištění 

bezproblémového chodu centra a jeho okolí, a že naši žádost kladně vyřídíte. 

Příloha k žádosti: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané OD 

MmP čj.  MmP 122820/2021 OD ze dne 23. 11. 2021 – uloženo ve složce žádosti. 

 

V listopadu 2021 žadatel doložil znalecký posudek č. 1089-28/21 ze dne 23. 11. 2021 o ceně 

v čase a místě obvyklé vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu a byl objednán a 



uhrazen žadatelem. Cena pozemků byla stanovena na 1.900,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce 

žádosti. 

Dne 29.11.2021 byla žadatelem učiněna nabídka kupní ceny ve výši 3.500,-Kč/m2, tj. ve 

stejné výši za jakou byl městem prodán pozemek pod objektem. 

 

2. statutární město Pardubice, navrhuje prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 

o výměře cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.338 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 

m2, vše v k.ú. Pardubice, za kupní cenu 3.500,- Kč/m2. 

 

3. statutární město Pardubice, navrhuje zřídit služebnost cesty a stezky na komunikaci a 

částech pozemků označených jako p.p.č.  4368/1, p.p.č. 4368/4, vše v k.ú. Pardubice 

spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka zbylé části pozemku a pro každého 

dalšího vlastníka pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice (návrh k bodu č. 

1) 

 

4. statutární město Pardubice, navrhuje zřídit služebnost cesty a stezky na komunikaci a na 

části pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice spočívající v právu chůze a 

jízdy, ve prospěch vlastníka zbylé části pozemku a pro každého dalšího vlastníka pozemku 

označeného jako p.p.č. 4368/4 v k.ú. Pardubice (návrh k bodu č. 2) 

 

Rozsah věcného břemene bude určen geometrickým plánem, který bude součástí kupní 

smlouvy. 

 

Pozn. OMI: v současné době je se žadatelem uzavřena:  

1.smlouva o výpůjčce (V_0433/MO2) na části pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o 

výměře 803 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře 4.554 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 203 m2, vše v 

k.ú. Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu vybudované stavby 

dle čl. II. odst. 1 z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode 

dne uzavření této smlouvy o výpůjčce, za účelem výstavby veřejné infrastruktury 

(komunikace, chodníky, parkovací stání, inženýrské sítě atd.) v rámci výstavby „CENTRUM 

BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“. 

Dne 10. 6. 2019 RmP přijala bod II. a IX. usnesení č. R/1392/2019:            

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod vybudované veřejné infrastruktury (komunikace, chodníky, parkovací 

stání..) na pozemcích označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře 803 m2, p.p.č. 4368/4 o 

výměře 4.554 m2 a  části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/10 o výměře 203 m2 k.ú. 

Pardubice z vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 

06303391, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, do vlastnictví statutárního 

města Pardubice, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na 

výše uvedenou stavební úpravu. 



IX. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vybudované veřejné infrastruktury (komunikace, 

chodníky, parkovací stání..) na pozemcích označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře 803 m2, 

p.p.č. 4368/4 o výměře 4.554 m2 a  části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/10 o výměře 

203 m2 k.ú. Pardubice se společností Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 

06303391. 

 

2.budoucí nájemní smlouva na část pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře 1.550 

m2 k.ú. Pardubice jako chráněná zahrada pro „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY 

PARDUBICE“. 

 

Právní rozbor smluv o výpůjčce vypracován právníkem OMI ze dne 2.12.2021: 

Smlouva o výpůjčce č. V_0433/MO2 se společností Centrum bydlení pro seniory Pardubice, 

s.r.o. byla uzavřena dne 17.6.2019, a to na dobu určitou – do dne převodu vybudované 

infrastruktury do vlastnictví města, nejdéle však na dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy 

(17.6.2024).   

Dle ustanovení čl. III odst. 1 písm. d) je vypůjčitel zavázán k bezúplatnému převodu 

vybudované infrastruktury, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne vydání kolaudačního 

souhlasu. Kolaudační souhlas byl vydán dne 18.8.2020, tj. svou povinnost měl vypůjčitel 

splnit nejdéle do 18.2.2021.  

Vypůjčitel dne 10.9.2020 podal žádost o odkoupení části pozemků p.p.č. 3684/4, p.p.č. 

3684/1 a p.p.č. 3718/10 vše k.ú. Pardubice v rozsahu vybudovaných parkovacích stání. 

Žádost vypůjčitele byla dne 23.11.2020 projednána v Komisi pro pozemky a reklamu a dne 

14.12.2020 projednána v Radě města Pardubic. Žádost byla dne 4.1.2021 stažena žadatelem, 

a to na základě jednání uskutečněného s odborem majetku a investic MmP a následně s 

představiteli městského obvodu Pardubice II. Na těchto jednáních bylo doporučeno rozšíření 

žádosti o pozemky i mimo parkovací stání (pozemky pod komunikací a přilehlá zeleň – tak jak 

bylo diskutováno při projednávání žádosti v Komisi pro pozemky a reklamu 23.11.2020).  

Vypůjčitel následně na základě těchto proběhlých jednání podal dne 15.2.2021 novou žádost 

o odkoupení části pozemků p.p.č. 3684/4, p.p.č. 3684/1, p.p.č. 3718/10 vše k.ú. Pardubice v 

rozsahu vybudované komunikace a parkovacích stání a dále také přilehlé části pozemků, aby 

byla zajištěna jejich údržba a úklid.   

Lhůta pro předání vybudované infrastruktury dle uzavřené smlouvy o výpůjčce uplynula dne 

18.2.2021. Z objektivního hlediska je vypůjčitel v současné době v prodlení. Porušení této 

povinnosti není sankcionováno smluvní pokutou (lze nárokovat pouze náhradu škody, která 

městu vznikla v důsledku nesplnění ujednané povinnosti dle ust. § 2913 občanského 

zákoníku).  

Povinnost vypůjčitele není ovlivněna podanou žádostí. I v případě, že by žádost byla 

schválena usnesením ZmP, právní závazek pro obec by vznikl až podpisem případné smlouvy, 

do té doby jsou všechny úkony obce nezávazné, a to včetně přijatého usnesení. Podání 



žádosti značí aktivitu druhé strany jednat o uzavření nové smlouvy (a současně změnu 

stávající smlouvy). Takové jednání samo o sobě neopravňuje smluvní stranu k tomu, aby 

odložila plnění. Z právního hlediska je vypůjčitel tedy i nadále v prodlení a nadále nese právní 

důsledky s tím spojené.  

Z hlediska etiky ve smluvních vztazích nelze odhlédnout od skutečnosti, že v tomto 

konkrétním případě vypůjčitel vyvolal jednání včas (s předstihem), v době, kdy ještě nebyl v 

prodlení.  Lze se domnívat, že za standardních okolností (pokud by nebyla žádost stažena) by 

o žádosti bylo rozhodnuto ještě ve lhůtě pro plnění, tj. v případě negativního výsledku by 

žadatel pravděpodobně měl ještě čas na to, aby smlouvu řádně plnil.  

 

Dle výpisu z KN je pozemek p.p.č. 3718/10 v k.ú. Pardubice v celém rozsahu dotčen věcným 

břemenem pro spol. Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 

 

Veřejné osvětlení na požadovaných pozemcích není v majetku spol. Služby města Pardubic 

a.s. 

Vedení VO, kanalizace a vodovodu jsou v majetku investora stavby, nyní jsou již vyhotoveny 

na jejich zaměření geometrické plány a smlouvy o zřízení věcných břemen jsou v přípravě. 

 

Vyjádření OŽPaD ÚMO Pardubice II ze dne 9. 4. 2021:  

Veřejné prostranství definuje zákon o obcích jako „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. Můj názor je, že 

pozemky přilehlé k požadovanému pozemku (konkrétně zejména 3710/5 a 3718/33) tuto 

definici splňují. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: horkovod-VB, elektro-VB, VO, sděl. vedení, vodovod 

Popis pozemku: komunikace, parkovací místa, přilehlá zeleň vybudovaná žadatelem 

Vyjádření spol. Služby města Pardubice a.s., IČO 25262572, ze dne 11. 1. 2022:  

V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu 

veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.1.2022. Nově 

zbudované osvětlení v rámci stavby Centra bydlení pro seniory zakresleno není. 

Pozemky p.č. 4368/1, 4368/4 a 3718/10 k.ú. Pardubice, tedy jejich části určené k prodeji, 

jsou dotčeny osvětlením, které v současné době není pro jeho vady majetkem naší 

společnosti. Souhlasíme tedy s prodejem uvedených pozemků za předpokladu, že oproti 

schválené projektové dokumentaci nebude osvětlení napojeno do souboru veřejného 

osvětlení v majetku SmP a.s. či města Pardubice a nebude těmto subjektům převedeno. 

Doplněné vyjádření k variantě 2 ze dne 28.3.2022: 

pokud bude veřejné osvětlení splňovat veškeré technické náležitosti uvedené v „Zásadách 

výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ (pro jeho vady zatím nepřevzato viz. 

vyjádření č. 22005/IO) 

SmP a.s. převezme veřejné osvětlení, které bude umístěno na pozemcích v majetku města a 



bude osvětlovat komunikace  (parkoviště) v majetku města. 

U návrhu předloženého UMO II by se jednalo pouze o dvě svítidla (ev.č. 651001 a 651002) 

umístěna na p.p.č. 4368/1 a to nalevo od vjezdu na parkoviště z ulice Bělehradská.  

Dle našeho požadavku by měla zůstat v majetku města i plocha parkoviště před svítidlem č. 

651003 na p.p.č. 3718/10 (40m2), aby osvětlení plochy komunikace a parkoviště řešil jeden 

provozovatel. 

 

Zveřejněno dne 31. 1. 2022, č. 4/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

1.žádost žadatele –nesouhlasíme, 4.2.2022 

2. návrh města -nemáme námitky, 4.2.2022 

 

OŽP 

- 1.žádost žadatele – nedoporučujeme ke schválení. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, 

souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 3. 2. 2022 

2. návrh města -  z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, 

souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 3. 2. 2022 

 

OHA 

dle platného ÚPm PCE se části požadovaných pozemků v k. ú. Pardubice nacházejí v ploše s 

rozdílným způsobem využití OVs - občanská vybavenost vyšší, využití pozemků musí být v 

souladu s platnou ÚPD; 

1. žádost žadatele – 

Z hlediska koncepčního: vybudovaní parkovací míst generoval záměr stavebníka a tedy je 

třeba přihlédnout jak byla místa vymezena ve správních rozhodnutích, zda jsou dle právních 

předpisů potřebná pro provoz dané stavby; je však nutno přihlédnout i k smlouvě o výpůjčce, 

která jistě deklarovala jak s návštěvnickými místy bude nakládáno ( převod po kolaudaci na 

vypůjčitele - tedy město), pokud se tyto nezahrnou do předávané infrastruktury budou moci 

být vyžívána zřejmě pouze novým majitelem  

2. návrh města - tato varianta se jeví jako vhodná, část parkovacích stání zůstane v majetku 

města a budou přístupná pro návštěvy, část vybudované infrastruktury bude sloužit pro 

provozovatele objektu a služeb a tu lze žadateli prodat,  

UPOZORNÉNÍ: V návrhu ani jedné varianty není řešeno, jak bude využíván jižní část pozemku 

4368/7, která nepadá ani do výpůjčky pro chráněnou zahradu, která je oplocena a ani do 

prodeje a tato část by zůstala nepřístupná, a tedy by bylo těžké pro město s ní dále nakládat; 

toto vyjádření nenahrazuje souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu, 7. 2. 2022 

 

SÚ 

1.žádost žadatele – nedoporučujeme ke schválení (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu)10.2.2022 



 

2. návrh města -z hlediska SÚ není námitek, část potřebných parkovacích míst zůstane 

provozovateli objektu, část návštěvnických parkovacích míst zůstane v majetku města. (toto 

vyjádření není rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)10.2.2022 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

1.žádost žadatele – nesouhlasíme, je v zájmu města si ponechat část parkovacích míst pro 

potřeby občanů, 2.2.2022 

2. návrh města - souhlasíme s navrhovaným rozsahem prodeje, v případě že žadatel 

nepřistoupí na tuto variantu, bude se město držet uzavřené smlouvy o výpůjčce a přijatých 

usnesení, tj. vrácení všech vypůjčených pozemků a převod  všech vybudovaných parkovacích 

míst do majetku města. Žadatel byl ale informován, že v tomto případě mu město nemůže 

garantovat žádná parkovací místa pro potřeby vybudovaného domu pro seniory, 2.2.20222 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků 

navýšena o přísl. sazbu daně, 25.2.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

1.žádost žadatele – neeviduji investiční akci, 7.2.2022 

2. návrh města - neeviduji investiční akci, 7.2.2022 

 

 

právník OMI 

1.žádost žadatele – S ohledem na vyjádření ostatních odborů i s ohledem k nedostatečné 

parkovací kapacitě v celé městské části nedoporučuji. 2. návrh města - tato varianta je 

vhodnější. Zajišťuje volná parkovací místa pro veřejnost i parkovací místa pro provozování 

objektu.  

 

Výpůjčka pozemků k vybudování dopravní infrastruktury je dle "Zásad pro nakládání s 

pozemky" možná pouze v těch případech, kdy je vybudovaná infrastruktura následně 

převedena do vlastnictví města. V ostatních případech (přenechání pozemku za účelem 

stavby) je uzavírána nájemné smlouva a žadatel je povinen hradit za užívání pozemku 

nájemné. 

 

Bude-li schválen převod pozemků, dojde z důvodu nestandardního postupu zapříčiněného 

jednáním žadatele ke zkrácení města o částku nájemného, které by žadatel musel hradit, 

pokud by bylo postupováno standardně dle Zásad pro nakládání s pozemky. Z tohoto důvodu 

doporučuji zvážit jako podmínku převodu pozemků úhradu (příp. částečnou úhradu) ušlého 

nájemného. 

11.3.2022 



 

ORS 

1.žádost žadatele – s ohledem na stanoviska nedoporučuje, 10.02.2022 

2. návrh města - nemá námitek, 10.02.2022 

 

Vyjádření starosty MO Pardubice II ze dne 7. 2. 2022: Po prodeji východních parkovacích 

míst AC bychom ztratili přístup na oddělenou část pozemku 4388/4. Takže to bude třeba 

nějak ošetřit věcným břemenem nebo služebností. 

Usnesení RMO Pardubice II ze dne 7. 3. 2022, č. 534 

Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s návrhem statutárního města Pardubice na 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o 

výměře cca 1.338 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti 

Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. za kupní cenu 3.500,- Kč/m2 s tím, že bude 

zřízena služebnost cesty a stezky na komunikaci a na části pozemku označeného jako 

p.p.č.  4368/4 v k.ú. Pardubice spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka zbylé 

části pozemku a pro každého dalšího vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 v k.ú. 

Pardubice. 

Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh na usnesení č. 2 (tj. varianta původní žádosti Centra bydlení pro seniory) byl po 

schválení usnesení č. 534 stažen z programu.  

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 29.3.2022 doporučila prodej dle varianty č. 2, 

nedoporučila prodej dle varianty č.1 . 

 

Předpokládaný příjem 9.026.500,-Kč  (varianta 1) 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 29. 3. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 12, zdrž. 0 

 

Návrh usnesení č. 008 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 4091/11 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/12 o 

výměře 11 m2, p.p.č. 4091/13 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/14 o výměře 11 m2, p.p.č. 

4091/15 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/16 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/74 o výměře 13 m2, 

p.p.č. 4091/75 o výměře 12 m2, p.p.č. 4091/76 o výměře 12 m2, p.p.č. 4091/77 o výměře 

13 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 10/648 vzhledem k celku pozemku označeném 



jako p.p.č. 4091/1 o celkové výměře 5.396 m2, vše v k.ú. Pardubice včetně vybudovaných 

parkovacích stání a přístupové komunikace, z vlastnictví společnosti Luxury Home – ALFA 

s.r.o., IČO 05126576, se sídlem Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, do 

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

stanovenou  znaleckým posudkem č. 6956-21 ze dne 30.11.2021 ve výši 2 599.000,- Kč + 

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

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 4091/11 o výměře 11 

m2, p.p.č. 4091/12 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/13 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/14 o 

výměře 11 m2, p.p.č. 4091/15 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/16 o výměře 11 m2, p.p.č. 

4091/74 o výměře 13 m2, p.p.č. 4091/75 o výměře 12 m2, p.p.č. 4091/76 o výměře 12 m2, 

p.p.č. 4091/77 o výměře 13 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 10/648 vzhledem k celku 

pozemku označeném jako p.p.č. 4091/1 o celkové výměře 5.396 m2, vše v k.ú. Pardubice 

včetně vybudovaných parkovacích stání a přístupové komunikace, z vlastnictví společnosti 

Luxury Home – ALFA s.r.o., IČO 05126576, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

Důvodová zpráva 

Společnost Luxury Home – ALFA s.r.o., IČO 05126576, se sídlem Tepelská 137/3, Úšovice, 

353 01 Mariánské Lázně, nabízí k odkoupení pozemky označené jako p.p.č. 4091/11 o 

výměře 11 m2, p.p.č. 4091/12 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/13 o výměře 11 m2, p.p.č. 

4091/14 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/15 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/16 o výměře 11 m2, 

p.p.č. 4091/74 o výměře 13 m2, p.p.č. 4091/75 o výměře 12 m2, p.p.č. 4091/76 o výměře 12 

m2, p.p.č. 4091/77 o výměře 13 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 10/648 vzhledem k 

celku pozemku označeném jako p.p.č. 4091/1 o celkové výměře 5.396 m2, vše v k.ú. 

Pardubice včetně vybudovaných parkovacích stání a přístupové komunikace, za kupní cenu 

ve výši 2 599.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 6956-21.  

Zdůvodnění žadatele: prodej pozemků představujících 10 parkovacích stání u projektu „Na 

Spravedlnosti Pardubice“ do vlastnictví města pro možnost veřejného užívání. Součástí 

prodeje (v rámci navrhované ceny) by byl i podíl 10/648 na pozemku 4091/1 – ostatní plocha 

o výměře 5396 m2, který tvoří společnou přístupovou komunikaci pro celý projekt. 

 

Znalecký posudek č. 6956-21 ze dne 30. 11. 2021 o ceně v čase a místě obvyklé byl 

vyhotovený znalcem Hanou Moulíkovou, Obytce 41, Klatovy na náklady žadatele. Cena 

pozemků s parkovacími stáními byla stanovena na 2 599.000,- Kč. ZP je uložen ve složce 

žádosti. 



 

Liniové stavby dle technické mapy: nejsou 

Popis pozemku: parkovací stání a příjezdová komunikace k parkovacím stáním v ul. 

Rokycanova 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

-Parkovací stání nejsou vedeny v pasportu dopravy, s odkupem nesouhlasíme. 

Doporučujeme převod dle zásad pro převod technické infrastruktury za 1000 Kč. 8.3.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Doporučujeme převod podle zásad. Toto vyjádření 

nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 11. 3. 2022 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětné pozemky, nachází v 

rozvojové ploše s rozdílným způsobem využití SM- smíšené území městské; využití pozemku 

pro parkovací stání je v souladu s ÚPD;  

Z hlediska koncepčního: získání pozemků jako parkovacích míst je rozhodně vhodné, pokud 

byly parkovací stání zřizovány pro budovaný záměr na pozemcích investora a nebyly 

budovány na pozemcích, které se měli městu předávat bude zřejmě nezbytné je odkoupit, 

což i tak doporučujeme neboť v dané lokalitě by to bylo vhodné třeba i jako forma placeného 

stání (parkovací automaty); toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí 

podle stavebního zákona a správního řádu; 3.3. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- u obdobného nového záměru, který by byl celoměstským záměrem ve smyslu schválených 

Zásad statutárního města Pardubice (vzhledem k počtu bytových jednotek) by mohla být 

parkovací místa předána městu formou nepeněžního plnění, 4.3.2022 

 

 

SÚ 

Nedoporučujeme, parkovací místa byla součástí záměru. 7.3.2022 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- OPPN neeviduje žádné smlouvy nebo dohody o budoucím převzetí nabízených parkovacích 

míst do správy a majetku města. Žádost je nestandardní řešení. Normálně investor po 

předchozím smluvním ujednání převede vybudované chodníky, popř. parkovací místa a 

pozemky pod nimi do vlastnictví města kupní smlouvou za 1.000,- Kč, resp. darovací 

smlouvou. Z uvedeného důvodu by tedy žádost měla znít na darování části  pozemku p.p.č. 



4091/1 v k.ú. Pardubice pod vybudovanou TI a odkoupení vybudovaných komunikací, 

chodníků, vjezdu, popř. parkovacích míst za částku ve výši 1.000,- Kč. Předpokládáme, že tyto 

komunikace nejsou stále ve správě ani majetku města, nejsou zapsány v pasportu 

komunikací, tudíž by nebyl ani zajištěn příjezd na nabízená parkovací místa. Z uvedených 

důvodů dále neposuzujeme nabízenou kupní cenu.  

Závěr: i přes velký nedostatek parkovacích míst nedoporučujeme přistoupit na navrhovaný 

odkup. 3.3.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- odkoupení pozemků není kryto rozpočtem, 15.3.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 25. 03. 2022 

 

právník OMI 

- Dle Zásad pro nakládání s pozemky ve vlastnictví statutárního města Pardubice probíhá 

standardně převod pozemku včetně nově vybudované technické infrastruktury tak, že 

pozemek je převáděn bezúplatně a technická infrastruktura za cenu určenou příslušným 

odborem, který ji převezme do správy.  

1.4.2022 

 

ORS 

-nemá námitek, 07.03.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice V ze dne 30. 3. 2022, č. 275/2022 R) Pro 0, zdržel se 0, proti 3 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s odkoupením pozemků označených jako p. p. 

č. 4091/11 o výměře 11 m2, p. p. č. 4091/12 o výměře 11 m2, p. p. č. 4091/13 o výměře 11 

m2, p. p. č. 4091/14 o výměře 11 m2, p. p. č. 4091/15 o výměře 11 m2, p. p. č. 4091/16 o 

výměře 11 m2, p. p. č. 4091/74 o výměře 13 m2, p. p. č. 4091/75 o výměře 12 m2, p. p. č. 

4091/76 o výměře 12 m2, p. p. č. 4091/77 o výměře 13 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 

10/648 vzhledem k celku pozemku označeném jako p. p. č. 4091/1 o celkové výměře 5.396 

m2, vše v k. ú. Pardubice včetně vybudovaných parkovacích stání a přístupové komunikace, 

za kupní cenu ve výši 2.599.000,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice od 

navrhovatele: Luxury Home – ALFA s.r.o., IČO 05126576, Tepelská 137/3, Úšovice, Mariánské 

Lázně, odůvodnění: prodej pozemků představujících 10 parkovacích stání u projektu „Na 

Spravedlnosti Pardubice“ do vlastnictví města pro možnost veřejného užívání. Součástí 

prodeje (v rámci navrhované ceny) by byl i podíl 10/648 na pozemku 4091/1 – ostatní plocha 

o výměře 5396 m2, který tvoří společnou přístupovou komunikaci pro celý projekt. 

 

Předpokládaný výdej 2 599.000,- Kč 

 



Komise pro pozemky a reklamu dne 19. 4. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 9, zdrž. 0 

 

 

Návrh usnesení č. 009 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 488/13 o výměře 252 m2, části pozemku 

označeného jako p.p.č. 488/3 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Dražkovice, z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 

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

schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 

spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude 

upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemků označených jako 419/2 o výměře 393 m2, p.p.č. 418/8 o výměře 176 

m2, vše v k.ú. Dražkovice, z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města 

Pardubice za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 

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

DPH. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 488/13 o výměře 252 

m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 488/3 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. 

Dražkovice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako 419/2 o výměře 393 m2, 

p.p.č. 418/8 o výměře 176 m2, vše v k.ú. Dražkovice, z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do 



vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, žádá o směnu pozemků formou úplatných převodů: 

-prodej pozemku označeného jako p.p.č. 488/13 o výměře 252 m2, části pozemku 

označeného jako p.p.č. 488/3 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Dražkovice, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice  

-odkoupení pozemků označených jako 419/2 o výměře 393 m2, p.p.č. 418/8 o výměře 176 

m2, vše v k.ú. Dražkovice, ve vlastnictví žadatele 

Zdůvodnění žadatele: 

Dovoluji si tímto požádat Magistrát města Pardubice o směnu pozemků v k. ú. Dražkovice za 

účelem jejich scelení, a to jak z pohledu Magistrátu, tak i z pohledu mého. Beru přitom na 

vědomí, že by směna podle platných předpisů proběhla formou nákupu a prodeje. 

Do svého výhradního vlastnictví tak žádám o odkup pozemků města Pardubice č. 488/13 

(252 m2) a zužující se koncové části pozemku č. 488/3 v rozsahu odhadem cca 60 m2 do 

začátku mostku přes vodoteč, jak je zřejmé z katastrální mapky v příloze. Současně proti 

tomu nabízím městu Pardubice odprodej svých spolu sousedících pozemků č. 419/2 (393 m2) 

a č. 418/8 (176 m2). Magistrátu tak nabízím cca o 257 m2 více, než sám žádám. Mnou 

nabízené pozemky navíc přímo sousedí s městským pozemkem č. 488/3, s nímž by tak 

vytvořily v územním plánu kompaktní celek. Všechny pozemky navržené do „směny" se 

nacházejí v jednom místě stejné lokality v Dražkovicích v okruhu cca 70 metrů a mají stejnou 

kvalitu. Aktuálně jsou rozorány a využívány jako orná půda. 

Důvod mé žádosti: 

• Problém činí zejména tvar a poloha, v podstatě nepřístupného, městského pozemku č. 

488/13 (252 m2), který jako do ostré špičky se zužující úzká „zaslepená nudle" trčí uprostřed 

mých okolních pozemků a znemožňuje tak jejich scelení do smysluplného jednotného útvaru. 

• Díky tvaru a poloze městského pozemku č. 488/13 je technicky nemožné a doslova 

vyloučené jeho případné využití pro zřízení obecní komunikace nebo třeba i jen průchozí 

stezky pro pěší. Pozemek tak nelze v územním plánu reálně využít k propojení zastavěného a 

zastavitelného území a pro svůj tvar, polohu i faktickou nepřístupnost jej nelze využít ani 

jako plochu pro veřejné prostranství s navazující zelení. To by muselo být řešeno zcela jiným 

způsobem v rámci případného stavebního projektu někdy v budoucnosti, nikoliv však 

prostřednictvím tohoto pozemku. 

• Naopak mnou nabízené pozemky č. 419/2 (393 m2) a č. 418/8 (176 m2) bezprostředně 

navazují na městský pozemek č. 488/3 a případnému požadavku územního plánu na zřízení 

veřejného prostranství s navazujícími plochami zeleně tak vyhovují podstatně lépe. 

• Obdobná situace je i s ostře zašpičatělou koncovkou druhého městského pozemku č. 



488/3, která je svojí zužující se částí zaklíněna mezi mé pozemky (odhadem cca 60 m2), a 

která díky svému tvaru reálně technicky neumožňuje v územním plánu zajištění 

průchodnosti daným územím ani zřízení veřejného prostranství se zelení. Žádám proto o 

možnost oddělení zašpičatělé koncovky tohoto městského pozemku geometrickým plánem 

do roviny s mými navazujícími pozemky, tj. na počátek mostku přes místní malou vodoteč a 

následný odprodej této koncovky mé osobě v rámci navržené „směny" pozemků. Beru na 

vědomí, že náklady na geometrický plán a znalecký posudek, případně i další poplatky, 

hradím jako žadatel já. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: nejsou 

Popis pozemku: pole 

 

Zveřejněno dne 31. 1. 2022, č. 4/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- nemáme námitek. 8.2.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 3. 2. 2022 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se požadovaný pozemek 488/13 a 

část pozemku 488/3 nachází v plochách s rozdílným způsobem využití PZ- plochy zemědělsky 

využívané půdy a PV - vodní plochy a toky a zároveň v územní rezervě pro BP - bydlení 

nízkopodlažní předměstské; nabízené pozemky 419/2 a 418/8 jsou v plochách PZ- plochy 

zemědělsky využívané půdy a dle nového ÚP jsou určeny pro plochy přírodní nezastavitelné; 

využití pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD;  

Z hlediska koncepčního: nedoporučujeme účelově rozprodávat/směňovat pozemky, které by 

mohly mít v blízké době vyšší hodnotu, tento pozemek je v projednávaném územním plánu 

určen částečně pro plochy bydlení a pro plochy veřejných prostranství jako propojení 

zastavěného a zastavitelného území v krajině s navazujícími plochami zeleně a dále na 

komunikace; nabízený pozemek zůstává jako plocha nezastavitelná, tedy bude mít i jinou 

hodnotu; vlastnictví pozemku v rozvojové lokalitě je nejsilnějším argumentem pro jednání s 

budoucími investory zástavby, pokud by investor v budoucnu tento pozemek potřeboval lze 

zřídit výpůjčku nebo směnit za pozemek, který bude konkrétně určen např. pro komunikaci či 

veřejné prostranství; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle 

stavebního zákona a správního řádu; 10.2. 2022 

 

 



SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek,10.2.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- z majetkového hlediska souhlasíme s prodejem pozemků - dle našeho názoru pro město 

nepotřebné, nedoporučujeme odkup pozemků - pro město nepotřebné, 2.2.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků 

navýšena o přísl. sazbu daně, odkoupení pozemků městem není kryto rozpočtem, 25.2.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 16.2.2022 

 

právník OMI 

- z právního hlediska bez námitek. S ohledem na vyjádření OHA je možné zvážit směnu pouze 

pozemku p.p.č. 488/13, a to za část pozemku p.p.č. 420/2 tak, aby vznikl souvislý pás 

pozemku navazující na p.p.č. 420/7 a  p.p.č. 488/3.  

14.3.2022 

 

ORS 

- nemá námitek, 10.02.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice V ze dne 10. 3. 2022, č. 261/2022 R: 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí  

s prodejem pozemků označených jako p. p. č. 488/13 o výměře 252 m2, části pozemku 

označeného jako p. p. č. 488/3 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Dražkovice, ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice  

a 

s odkoupením pozemků označených jako p. p. č. 419/2 o výměře 393 m2, p. p. č. 418/8 o 

výměře 176 m2, vše v k.ú. Dražkovice, ve vlastnictví žadatele XXXXXXXXXXXXX, odůvodnění: 

prodej a odkup pozemků v k. ú. Dražkovice za účelem jejich scelení. 

Pro 0, zdržel se 0, proti 5 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 29. 3. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 12, zdrž. 0 

 



2 

Žádost společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. o snížení částky za 

bezesmluvní užívání pozemku 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

ponížit částku bezdůvodného obohacení za období 18.1.2019 do 13.8.2021 společnosti 

TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 25948504, se sídlem Hronovická 498, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, za bezesmluvní užívání části pozemku označeného jako p.p.č. 

1778/23 v k.ú. Pardubice umístěním 1 ks oboustranného osvětleného reklamního zařízení 

ve tvaru „V“ o rozměru každé reklamní plochy 3,6 m x 9,6 m z částky ve výši 283.708,93 Kč 

dle faktury č. 202100131 ze dne 18.10.2021 na částku ve výši 41.118,- Kč, odpovídající výši 

nájemného dle smlouvy ze dne 24.10.2007. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

vystavit opravný daňový doklad k faktuře č. 202100131 ze dne 18.10.2021 společnosti 

TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 25948504, se sídlem Hronovická 498, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 6. 2022 

Důvodová zpráva 

Společnost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 25948504, se sídlem Hronovická 498, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, žádá o snížení částky bezdůvodného obohacení 

vyúčtované fakturou č. 202100131 ve výši 283.708,93 Kč za bezesmluvní užívání části 

pozemku označeného jako p.p.č. 1778/23 v k.ú. Pardubice umístěním 1 ks oboustranného 

osvětleného reklamního zařízení ve tvaru „V“ o rozměru každé reklamní plochy 3,6 m x 9,6 m 

na částku ve výši 41.118,- Kč, odpovídající výši nájemného dle smlouvy ze dne 24.10.2007 za 

období od 18.1.2019 do 13.8.2021. 

Zdůvodnění žadatele: 

Ve shora označené věci žádáme zdvořile o snížení požadavku na peněžitou náhradu 

vyúčtovanou fakturou č. 202100131 na 283.708,93 Kč za užívání části pozemku parc. č. 

1778/23 v k.ú. Pardubice za umístění reklamního zařízení na pozemku města na částku 

41.118,- Kč, odpovídající výši nájemného dle smlouvy ze dne 24.10.2007 za období od 



18.1.2019 do 13.8.2021. 

Nelze totiž bez dalšího uzavřít, že se jednalo o užívání bez právního důvodu, a tedy o 

bezdůvodné obohacení. 

V této věci je třeba vycházet z toho, že o nájemní smlouvě ze dne 24.10.2007 s výpovědní 

dobou 60 měsíců nebylo meritorně v soudním řízení pravomocně rozhodnuto. Pokud by bylo 

po společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. vymáháno zaplacení vyčísleného 

bezdůvodného obohacení ve výši 283.708,93 Kč, byl by podán návrh společnosti k 

přezkoumání nájemní smlouvy a dokazování v novém soudním řízení o zaplacení požadované 

částky.  

Řízení by bylo vedeno k prokázání délky výpovědní doby 60 měsíců. Tato výpovědní doba 

zahrnuje i dobu, za kterou je vyúčtovaná požadovaná peněžitá náhrada. Navíc by bylo 

prokázáno, že právo nájmu dosud trvá, tj. i v době, kdy by již byl pozemek převeden z města 

na nového vlastníka a nebyly by tak splněny podmínky schválené zastupitelstvem města pro 

převod a předání pozemku novému vlastníku.  

V tomto ohledu tak hrozí další soudní spor, jednak mezi naší společností a St. městem, ale i 

mezi novými vlastníky pozemku parc.č. 1778/23 a Statutárním městem Pardubice, kterému 

je možné se ale tímto vyhnout. 

Se zastavením předchozího soudního řízení jsme nakonec souhlasili z důvodu umožnění 

Statutárnímu městu Pardubice převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 1778/23 

kupujícím XXXXXXXXXXXXX, s nimiž má již delší dobu uzavřenou kupní smlouvu.  

Souhlas byl vydán přesto, že byly splněny předpoklady a vážné důvody, proč by mohlo a 

mělo soudní řízení pokračovat i přes zpětvzetí žaloby St. městem, jak bylo z uvedeno v 

předmětném soudním řízení. Vyšli jsme tedy Statutárnímu městu Pardubice vstříc. 

Současně poukazujeme na to, že v důsledku vedení soudního sporu, který však nezahájila 

společnost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. a který by ve výsledku, pokud by nebyla 

žaloba vzata zpět, vedl nakonec k prokázání sjednané výpovědní doby v délce 60 měsíců, 

jsme byli jako nájemci pozemků ve vlastnictví St. města Pardubice (za účelem umístění 

reklamních zařízení na nich) poškozeni proto, že nám nemohla být poskytnuta sleva z 

nájemného za umístění reklamních zařízení, tak jako ostatním reklamním agenturám (BARTH 

Reklamka a.s., outdoor akzent s.r.o., Reklamní servis RS, spol. s r.o.) v souvislosti s 

rozhodnutími a opatřeními orgánů veřejné moci z důvodu šíření koronaviru SARS-CoV-2 

způsobujícího onemocnění COVID 19.  

Vzhledem k výši schválené a poskytované slevy 30 % za období od 1.4.2020 do 31.12.2020, 

když jinak byly veškeré ostatní podmínky pro poskytnutí slevy splněny, jsme tak byli 

poškozeni ve výši možné slevy v celkové částce 108.403,56 Kč. 

Nájemné za užívání části pozemku parc. č. 1778/23 v k.ú. Pardubice za umístění reklamního 

zařízení na pozemku města jsme hradili stále, i po obdržení výpovědi, a to až do doby, kdy 

byla platba opakovaně vracena, což lze ověřit.  

Na podporu naší dobré spolupráce, kdy se snažíme vyhovět požadavkům města a postupovat 

v souladu s jeho zájmy, jsme bez protestů a způsobení jakýchkoli průtahů a problémů či 

soudních řízení vyšli St. městu Pardubice vstříc i v dalších věcech, například nyní při 



odstraňování čtyř reklamních zařízení ke dni 13.10.2021, když tyto jsme k městem 

stanovenému dni odstranili a předmětné pozemky, resp. jejich části, předali městu.      

K této žádosti a předmětné věci vůbec uvádíme také pro úplnost a dokreslení, že původně 

byla s vlastníky pozemku parc.č. 1778/23 v k.ú. Pardubice domluvena na jeho koupi 

společnost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. Při přípravě smlouvy bylo ale zjištěno, že má 

město v KN zapsáno předkupní právo. Vlastníci tak museli vyčkat, zda toto právo bude 

uplatněno. Následně, přesto, že město předkupní právo uplatnilo, neuzavřelo ale ve 

stanovené době samotnou kupní smlouvu.  

Prodávající se nám však nakonec omluvili, že chtějí v budoucnu s městem dobře vycházet a 

nemít problémy, a tak i přes marné uplynutí lhůty k uzavření smlouvy St. městem Pardubice, 

pozemek prodali městu. V případě, že by bylo postupováno poctivě a dle dobrých mravů, 

byla by společnost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. vlastníkem předmětného pozemku a 

k současné situaci by vůbec nedošlo. K tomu můžeme doložit e-mailovou korespondenci.  

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti žádáme zdvořile, aby bylo naší žádosti 

vyhověno.    

 

Doplnění žádosti XXXXXXXXXXXXX, právním zástupcem společnosti, ze dne 5.11.2021: 

ve věci Žádosti společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČ 25948504, sídlem 

Hronovická 498, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice o snížení peněžité náhrady za užívání 

pozemku ve vlastnictví St. města Pardubice parc.č. 1778/23 v k.ú. Pardubice ze dne 

24.10.2021 žádám tímto zdvořile v zastoupení této společnosti a na základě pokynu jejího 

jednatele, pana XXXXXXXXXXXXX, o přiložení k uvedené žádosti společnosti Usnesení 

Okresního soudu v Pardubicích ze dne 21.10.2021 č.j. 20 C 109/2019-179 (zaslaného v 

příloze), jímž bylo zastaveno soudní řízení ve sporu zmiňovaném v žádosti a na základě něhož 

bude St. městu Pardubice hradit společnost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. náhradu 

nákladů soudního řízení ve výši 14.700,- Kč.  

Proti těmto nákladům nebude společnost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. podávat 

odvolání, nebude je rozporovat a i tyto, jako další náklady, St. městu Pardubice ve výši 

14.700,- Kč uhradí. 

Usnesení okresního soudu je přílohou důvodové zprávy. 

 

Pozn. OMI: Výše peněžité náhrady ve výši 283.708,93 Kč za bezdůvodné obohacení na úkor 

města za období od 18. 1. 2019 do 13. 8. 2021 byla stanovena jako obvyklá platba za 

umístění reklamního zařízení na pozemku města v souladu se Zásadami pro nakládání s 

pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice v platném znění viz přiložená faktura č. 202100131.  

Dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 

stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice platba za umístění reklamních zařízení 

o rozměru od 2 m2 činí 110,-Kč/m2 /měsíc+DPH. 

V roce 2019 částka ve výši 7.244,44 Kč za období od 18.1. do 30.6.2019 uhrazená žadatelem 

byla vrácena. 



 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- s vědomím pravděpodobného dalšího řízení se společností TULIPÁN reklama a propagace 

s.r.o. nedoporučujeme snížení vyúčtovaného mimosmluvního užívání. Důvodem je neustálé 

nedodržování dohod, podané odvolání vůči zpětvzetí žaloby města, úmyslné zdržování 

majetkoprávního vypořádání investiční akce města, 7.12.2021. 

 

právník KT 

- Má být snížena náhrada za bezdůvodné obohacení vyúčtovaná fakturou č. 202100131 ve 

výši 283.708,93 Kč za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 1778/23 v k.ú. Pardubice 

umístěním 1 ks oboustranného osvětleného reklamního zařízení ve tvaru „V“ o rozměru 

každé reklamní plochy 3,6 m x 9,6 m na částku ve výši 41.118,- Kč, odpovídající výši 

nájemného dle smlouvy ze dne 24.10.2007 za období od 18.1.2019 do 13.8.2021 s výpovědní 

dobou 60 měsíců, která zahrnuje i dobu, za kterou je vyúčtovaná požadovaná peněžitá 

náhrada.  

Podle žadatele nelze bez dalšího uzavřít, že se jednalo o užívání bez právního důvodu, a tedy 

o bezdůvodné obohacení. Žadatel přesto nebrojí proti náhradě za bezdůvodné obohacení co 

do základu, žádá pouze o její snížení. Žadatel tvrdí, že pokud po něm město uplatní celou 

fakturovanou částku, že ji bude soudně sporovat a že v následném soudním sporu dokáže 

pravost jím předložené nájemní smlouvy, dle které činí výpovědní lhůta nikoliv 1 rok, jak 

tvrdí město, ale 5 let. V takovém případě pak, jak žadatel tvrdí, dojde i ke sporu se 

XXXXXXXXXXXXX jakožto budoucími vlastníky vyklizené nemovitosti. 

K tomu je třeba za Právní oddělení uvést, že ačkoliv je pravdou, že fakticky existují 2 verze 

nájemních smluv, jež se od sebe liší výpovědní lhůtou, je velmi nepravděpodobné, že by 

mohl být žadatel s takovou žalobou úspěšný. V daném případě totiž už soud proběhl. Město 

zažalovalo žadatele o vyklizení předmětného pozemku s tím, že okresní soud dané žalobě 

vyhověl s tím, že uvěřil verzi města a městem navrhnutým svědkům, tedy, že výpovědní lhůta 

činí 1 rok a nikoliv 5 let, jak tvrdí žadatel. Tento rozsudek byl následně zrušen odvolacím 

soudem, avšak z důvodu, že nebyla zkoumána otázka povahy billboardu v tom smyslu, zda se 

jedná o věc movitou či nemovitou. Věc se tak vrátila k dalšímu projednání na okresní soud. 

Ještě než stačil okresní soud věc meritorně znovu rozhodnout, žadatel předmětný pozemek 

vyklidil. Město tak vzalo žalobu zpět, neboť žadatel dobrovolně splnil to, co po něm město 

žádalo. Se zpětvzetím žaloby žadatel po jistém váhání vyslovil souhlas, načež okresní soud 

řízení zastavil a přiznal dokonce městu náklady soudního řízení s tím, že v odůvodnění mj. 

uvedl, že ze spisu vyplývá, že žaloba byla podána důvodně a tato následně byla vzata zpět 

pro chování žadatele, který pozemek dobrovolně vyklidil. 

S ohledem na shora uvedené je tak možné uzavřít, že šance žadatel v případném soudním 

sporu, ve kterém by mj. tvrdil, že nájemní smlouva stále trvá, by byla malá. Jak již bylo 

uvedeno výše, žadatel pozemek dobrovolně vyklidil a konkludentně tak uznal, že požadavek 

města je oprávněný. A i kdyby tento dobrovolně nevyklidil, tak jak je zřejmé z dosavadního 

průběhu soudního sporu, tak minimálně okresní soud byl přesvědčen o pravosti nájemní 



smlouvy, kterou předložilo město. 

Právní oddělení tak považuje tvrzení žadatele za účelové a nedoporučuje vyhovění jeho 

žádosti. 

 

Rada dne 25. 4. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, proti 9, zdrž. 1 
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Odpis pohledávek 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

tohoto usnesení v celkové výši 2.151.105,33 Kč s příslušenstvím. 

Důvodová zpráva 

Odbor majetku a investic předkládá k odpisu pohledávky vzniklé neuhrazením nájmů bytů a 

nebytových prostor a služeb s užíváním bytů a nebytů spojených s příslušenstvím (tj. 

poplatek a úrok z prodlení), a dále neuhrazená smluvní pokuta. Jedná se o pohledávky, u 

kterých již byly vyčerpány možnosti k jejich úspěšnému vymožení. Jedná se o pohledávky za 

zemřelými, kdy dědické řízení bylo zastaveno pro nepatrný majetek, pohledávky za nájemci, 

kteří jsou neznámého pobytu, pohledávky, u kterých se soudnímu exekutorovi jeví 

zahajování dalšího exekučního řízení neekonomické, pohledávky, které byly uhrazeny v rámci 

„Milostivého léta“, pohledávky, kde bylo skončeno insolvenční řízení.  

 

Finanční výbor na svém jednání dne 25.4.2022 doporučil odpis pohledávek, rada města dne 

9.5.2022 také schválila návrh na odpis pohledávek. 

 

Rozhodování o účetním odpisu pohledávek do 20.000,- Kč je dle ustanovení § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, vyhrazeno radě obce, nad 20.000,- Kč pak dle § 85 

písmeno f) zastupitelstvu obce. 
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Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Vydává 

Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her. Znění Obecně závazné 

vyhlášky je přílohou tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

Zastupitelstvu města Pardubic je předkládána ke schválení Obecně závazná vyhláška o 

regulaci provozování hazardních her (dále také „vyhláška“). 

Předložená vyhláška stanovuje nová pravidla pro provozování hazardních her na území 

statutárního města Pardubice. Touto právní úpravou by měla být nahrazena současná právní 

úprava, která se ve světle aktuální legislativy i faktického stavu herního průmyslu jeví jako 

nevyhovující a zastaralá. Dosavadní právní úprava je obsažena v obecně závazné vyhlášce č. 

7/2011, o regulaci provozování výherních hracích přístrojů, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2012.  Tato vyhláška byla vydána podle dnes již zrušeného zákona č. 202/1990 

Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zmocnění města k vydání nové obecně závazné vyhlášky vyplývá z ust. § 12 zákona č. 

186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení 

„obec může vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá 

hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech a v čase 

určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v 

obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto 

hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno“. 

 

Předložený návrh nové právní úpravy je výsledkem dlouhodobého procesu hledání 

optimálního způsobu regulace provozování hazardních her na území statutárního města 

Pardubice. Městu se nabízely následující možné základní přístupy k řešení problematiky 

provozování hazardních her na území města: 

1. tzv. nulová tolerance – úplný zákaz provozování hazardních her na území města, 

2. úplná deregulace – zrušení dosavadní právní úpravy formou obecně závazné vyhlášky 

města bez náhrady,  

3. pasivní přístup - zachování dosavadního stavu ve smyslu stávající obecně závazné vyhlášky 

č. 7/2011, 



4. přijetí nových pravidel stanovujících konkrétní podmínky a omezující kritéria pro 

provozování hazardních her v herních prostorách na území města. 

Bližší rozbor uvedených alternativ je obsažen v příloze č. 1 této důvodové zprávy. 

Po pečlivém zvážení veškerých rizik, důsledků, výhod a nevýhod, která uvedená řešení 

nabízejí, a s přihlédnutím k dosavadním praktickým poznatkům a vývoji situace v této oblasti 

byl ve smyslu předložené zprávy zvolen postup dle bodu 4., tedy zpracování návrhu nové 

obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města 

Pardubice a jeho předložení ke schválení (konkrétní důvody jsou rovněž uvedeny ve 

zmiňované příloze č. 1).   

 

Rozhodování o přijetí této právní úpravy navazuje na předchozí významný krok, jímž bylo 

projednání problematiky provozování hazardních her v Zastupitelstvu města Pardubic dne 

16.12.2021. Na tomto veřejném zasedání bylo přijato usnesení č. Z/2627/2021, jímž byl 

schválen záměr přijetí této nové regulace provozování hazardních her na území města 

Pardubic obecně závaznou vyhláškou.  

 

Návrh vyhlášky obsahuje následující kritéria provozování hazardních her na území 

statutárního města Pardubic:  

a) vymezuje území Městské památkové rezervace Pardubice, ve kterém nesmí být hazardní 

hry provozovány;  

b) stanovuje možnost provozovat hazardní hry na území města pouze v herních prostorách 

typu kasino,  

c) uvádí konkrétní místa, na kterých lze hazardní hry za splnění podmínek uvedených pod 

písm. a) a b) provozovat (adresní místa s aktuálním provozem herních prostor typu kasino), 

d) zachovává možnost doplnění míst v případě podání nové žádosti žadatelů splňujících 

podmínky uvedené pod písm. a) a b), 

e) stanovuje přechodné ustanovení respektující již vydaná povolení stávajících provozovatelů 

k provozování hazardních her (toto ustanovení je v praxi zásadní pro herní prostory typu 

herna, jejichž provozovatelům umožňuje pokračovat v provozu i za účinnosti nové právní 

úpravy, avšak jen do doby platnosti již vydaného povolení).  

 

Předmět a cíl navrhované právní úpravy, obecná východiska pro její přijetí a detailní 

specifikace návrhu obecně závazné vyhlášky ve vztahu k výše uvedeným kritériím je 

obsahem přílohy č. 2 této důvodové zprávy.  

 

Aktuální situace na území města Pardubic (ke dni zpracování této zprávy) je následující: 

celkem je zde provozováno 15 herních prostor – z toho 9 typu kasino, 6 typu herna + v 

jednom případě byla podána na Úřadu městského obvodě Pardubice I provozovatelem 

hazardních her žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru typu herna na adrese 

povolené dosavadní vyhláškou č. 7/2021 (ke dni zpracování této zprávy rozhodnutí o 

povolení dosud nenabylo právní moci). Na území MO Pce I se z toho nachází 5 kasin (+ 1 



zmiňovaná herna ve fázi přípravy k zahájení provozu), na území MO Pce II  3 kasina a 3 

herny, na území MO Pce III 1 kasino a 1 herna a na území MO Pce V 2 herny. Regulace 

vyhláškou by se tak dle tohoto výchozího stavu dotkla formou ukončení činnosti 6 (+ 1) 

provozoven typu herna (po uplynutí platnosti jejich současného povolení). Konkrétní seznam 

herních prostor, včetně doby platnosti povolení k provozu, je uveden v příloze č. 3 této 

důvodové zprávy. V mapové příloze č. 4 je znázorněno rozmístění aktuálně provozovaných 

heren (včetně nově připravované) a kasin na území města. Z tohoto je patrné, že všechny 

tyto stávající herní prostory se nacházejí mimo území Městské památkové rezervace 

Pardubice.  

 

Pro úplnost jsou v příloze č. 5 této důvodové zprávy podle údajů ekonomického odboru 

MmP uvedeny vysvětlující informace a přehled daňových výnosů z hazardních her 

provozovaných na území města v období od r. 2019 do současnosti, které proudí do rozpočtu 

města.  

 

Návrh vyhlášky byl předložen k právnímu posouzení Ministerstvu vnitra coby dozorujícímu 

orgánu nad vyhláškami obcí, které v něm neshledalo rozpor se zákonem. S ohledem na 

požadavky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se této oblasti právní úpravy byli 

o návrhu nové obecně závazné vyhlášky adresně informováni všichni stávající provozovatelé 

hazardních her na území města Pardubic a profesní uskupení v oblasti hazardních her - Česká 

komora loterního průmyslu a Institut pro regulaci hazardních her z.s. Prostřednictvím 

informačních zdrojů Magistrátu města Pardubic byly základní informace  poskytnuty předem 

také široké veřejnosti (webové stránky, sociální sítě, Radniční zpravodaj), zprávy o 

připravované regulaci byly zveřejněny i v dalších informačních médiích. V reakci na tato 

sdělení proběhla z podnětu některých provozovatelů hazardních her na téma nové regulace 

několik osobních jednání či konzultací.   

 

Návrh vyhlášky byl v souladu se Statutem města předložen odborům magistrátu, městským 

obvodům a Městské policii Pardubice k připomínkového řízení. Do doby zpracování této 

zprávy právní oddělení kanceláře tajemníka žádné nové podněty či návrhy úprav neobdrželo.  

 

Účinnost navržené vyhlášky je v souladu se zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů 

územních samosprávných celků a některých správních úřadů, stanovena k 1.7.2022.  

 

Pravomoc vydávat právní předpisy města ve formě obecně závazné vyhlášky města je 

vyhrazena zastupitelstvu dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. 
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Volba přísedící Okresního soudu v Pardubicích 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

na žádost Okresního soudu v Pardubicích do funkce přísedící Okresního soudu v 

Pardubicích pro funkční období let 2022 - 2026 paní XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. Žádost 

soudu je přílohou tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

V červnu 2022 skončí čtyřleté volební období této přísedící Okresního soudu v Pardubicích. 

Podle  

§ 64 odst. 1 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, volí přísedící 

zastupitelstva obcí v obvodu příslušného soudu, a to na návrh člena/ členů zastupitelstva. V 

této souvislosti obdrželo město Pardubice dne 03.05.2022 od předsedkyně okresního soudu 

JUDr. Petry Novákové žádost o znovuzvolení stávající přísedící, která je uvedena v příloze 

tohoto usnesení, a to na další čtyřleté období let 2022 - 2026. 

 

Navržená přísedící splňuje všechny podmínky pro zvolení do funkce přísedící, nemá záznam v 

rejstříku trestů, má osvědčení Ministerstva vnitra ČR, že není evidovaná jako osoba uvedená 

v § 2, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení, které se dokládá jen v případě 

nových přísedících narozených do roku 1971) a opakovaně dala souhlas ke zpracování 

osobních udajů. V tomto případě je paní přísedící volena opakovaně, tudíž není třeba 

lustrační osvědčení dokládat. Paní přísedící, která byla zvolena v předchozím období, 

vykonává svoji funkci svědomitě a objektivně a má zájem i nadále ji zastávat. 

Vzhledem k osobnímu charakteru údajů u kandidátky je třeba v této souvislosti zachovat 

maximální diskrétnost. 

 

Bude-li do budoucna potřeba zvolit další přísedící, může návrh předložit kterýkoli člen 

Zastupitelstva města Pardubic. Případný kandidát však musí splňovat všechny zákonné 

podmínky. 

 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých zákonů, stanoví v § 60 - § 66, že přísedícím může být ustanoven státní občan ČR, 

který: 

- je plně svéprávný 



- je bezúhonný 

- jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat 

- v den ustanovení dosáhl věku 30 let 

- souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu 

- je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva města, jímž je do funkce volen, 

nebo který  

v těchto obvodech pracuje. 
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Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Pardubic na volební období let 2022 - 

2026 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanovuje 

počet členů zastupitelstva města Pardubic pro volební období let 2022 - 2026 v počtu .. 

členů. 

Důvodová zpráva 

V návaznosti na termín konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. - 

24. září 2022 je Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, kompetentní projednat a stanovit počet členů do nově voleného ZmP pro volební 

odbobí let 2022 - 2026, a to nejméně 85 dnů přede dnem konání voleb do zastupitelstev 

obcí. 

 

V návrhu usnesení nebyl stanoven počet členů ZmP. Stávají stav je 39 členů. Zastupitelstvo 

však může svým usnesením stanovit jiný počet zastupitelů, než jaký je v končícím volebním 

období. Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo přihlédne k počtu 

obyvatel a velikosti územního obvodu s tím, že pro město Pardubice je určeno závazné 

rozmezí počtu zastupitelů na 25 až 45 členů zastupitelstva (ust. § 68 odst. 1 zákona o obcích). 

 

Nebude-li zastupitelstvo v této věci činné, bude počet členů ZmP pro volebním období let 

2022 - 2026 určen dle počtu členů ZmP v končícím období (ust. § 68 odst. 4 zákona o obcích), 

tedy 39. 
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Pojmenování veřejného prostranství na území MO I 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

pojmenování veřejného prostranství na území MO I takto: "Automatické mlýny". Mapka 

se zákresem je přílohou tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

Místostarosta MO I Mgr. O. Šebek zaslal na organizační odd. návrh na pojmenování 

veřejného prostranství v areálu Automatických mlýnů. Iniciátorem návrhu je jeden z 

vlastníků nemovitosti Ing. arch. L. Smetana. 

Pojmenování ulic na území města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích  § 84, bod 2), 

písm. r). Je  v kompetenci Zastupitelstva města Pardubic schválit návrh MO Pardubice I. 

Obě žádosti jsou přílohou důvodové zprávy 
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Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic 

uvedené v příloze usnesení. 

Důvodová zpráva 

Předložená zpráva se týká evidovaných žádostí o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP. Ze strany předsedy Kontrolního výboru ZmP (dále jen KV) pana Jakuba Kutílka, 

ani ze strany ostatních členů KV žádné připomínky k dosavadníu průběhu úkolů a 

požadovaným posunům termínů na organizační oddělení doručeny nebyly. 
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V. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 165. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 237,0 tis. položka 

41. "Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Sociálně právní ochrana dětí - dotace MPSV" (správce 914 

- Kancelář tajemníka).   

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR poskytuje statutárnímu městu 

Pardubice transfer ex-ante pro rok 2022 ve výši 16 237 000,- Kč. V souladu s Metodikou je 

základním výchozím kritériem výše úvazků pracovních míst vytvořených pro účely výkonu 

agendy SPOD v rámci orgánu sociálně právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. V případě, že skutečné výdaje obce na 

výkon agendy budou vyšší než poskytnutý transfer ex-ante, je obec oprávněna požádat na 

základě předložení vyúčtování celkových ročních výdajů o transfer ex-post na začátku 

následujícího kalendářního roku 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 166. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 29,4 tis. položka 41. 

"Dotace MZE - Hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MPSV" (správce 1015 - Odbor životního 

prostředí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 166. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 138,9 tis. položka 



41. "Dotace MZE - Hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MPSV" (správce 1015 - Odbor životního 

prostředí). 

Důvodová zpráva 

I. Na základě rozhodnutí KÚ Pk Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: SpKrÚ 

43813/2021 OŽPZ OZE poskytuje dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích finanční příspěvek na 

ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích - soustřeďování dříví 

vyvážením v lese ve výši 29 352,- Kč.  

II. Na základě rozhodnutí KÚ Pk Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: SpKrÚ 

43813/2021 OŽPZ OZE poskytuje dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích finanční příspěvek na 

obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku: finanční příspěvky v celkové výši 

138 880,- Kč na "Umělou obnovu sadbou" ve výši 25 740,- Kč, "zajištění lesních porostů v 

zákonné lhůtě" ve výši 78 140.- Kč a "zřizování nových oplocenek" ve výši 35 000,- Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 167. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 417,7 tis. položka 

41. "Dotace MF - kompenzační bonus" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 167. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. položka 

41. "Dotace MF - kompenzační bonus" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

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

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j.: MF-10484/2022/1201-10 byly 

statutárnímu poskytnuty finančních prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 

6 417 681,37 Kč. Jedná se o příspěvek ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 

519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Finanční prostředky nejsou účelově 

určené a nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

 



Návrh usnesení č. 004 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 168. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 1 662,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání" na běžné výdaje položky 41. "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Pardubice II" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR byl statutárnímu městu Pardubice poskytnut neinvestiční 

transfer ve výši 1 662 500,- Kč v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" na 

realizaci projektu reg. č. Cz.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009702 "Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Pardubice II". Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu 

vypořádání se státním rozpočtem. 

 

 

Návrh usnesení č. 005 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 169. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu v 

celkové výši Kč 8 874,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace MPSV - SSmP - příspěvek 

na provoz" na běžné výdaje položky 41. "Dotace MPSV - SSmP - příspěvek na provoz" 

(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk ze dne 22. 2. 2022 usnesením č. Z/168/22 byla 

statutárnímu městu Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace z Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR na příspěvek na sociální služby v celkové výši 8 874 000,- Kč. Jedná se o 

příspěvek na pečovatelskou službu ve výši 4 535 600,- Kč a příspěvek na denní stacionář ve 

výši 4 338 400,- Kč. 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 006 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 170. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 295,0 tis. 

položka 23. "Přijaté finanční dary - Ukrajina" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční plnění na základě uzavřených darovacích smluv mezi statutárním městem 

Pardubice a firmami, které jsou členy Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, a 

které se podílely na dovybavení ubytovny pro běžence v Pardubicích na Stavařově 98 a 

poskytly finanční dary pro humanitární a charitativní činnost organizovanou statutárním 

městem Pardubice pro uprchlíky z Ukrajiny. 

Darovací smlouvy byly schváleny v RmP dne 9.5.2022 a jsou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 110,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina - 

Univerzita" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky jsou určeny na řešení aktuálních potřeb v souvislosti s humanitární 

situací - příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Jedná se o nákup vybavení pro nouzové ubytování 

uprchlíků v objektu bývalých kolejí Univerzity Pardubice - vybavení kuchyněk (nože, příbory, 

vařečky, prkýnka, utěrky apod.), vybavení koupelen a WC (ručníky, hygienické potřeby, 

košíky, lavory, sušáky na prádlo apod.), žehlící prkna a žehličky, lampičky, smetáky, hadry na 

podlahu, potřeby pro děti (vaničky, nočníky apod.), lékárnička s vybavením aj. 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 008 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 172. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 870,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina - 

Univerzita" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění a poskytování recepčních služeb, ostrahy a úklidu v objektu 

panelového domu v ul. Stavařov č.p. 98 v Pardubicích (Univerzita) a na nákup potravin a 

hygienických potřeb pro uprchlíky. 

 

 

Návrh usnesení č. 009 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 173. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 65,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti" na běžné výdaje položky "Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na akci "Dny dopravní bezpečnosti mladých řidičů v Pardubicích". Akce 

se bude konat dne 8.6.2022 na Letišti Pardubice před terminálem J. Kašpara. Pro návštěvníky 

bude připraven zajímavý program, budou si moci vyzkoušet simulovanou dopravní nehodu 

na otočném trenažéru, driftování ve speciálním voze nebo jízdu ve vozidle upraveném pro 

handicapované řidiče. Pokud přijedou vlastním vozem, mohou si vyzkoušet jízdu zručnosti, 

nebo techniku "krizové brzdy". 

 

 

Návrh usnesení č. 010 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



Rozpočtové opatření č. 174. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 145,5 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina - 

Univerzita" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

Důvodová zpráva 

Předmětem dodávky a instalace kamerového systému je montáž 13 ks IP kamer včetně 

záznamového a zobrazovacího zařízení a včetně fyzické instalace a konfigurace pro 

monitorování vnitřních prostor objektu Stavařov 98 - Univerzita (objekt určený pro ubytování 

lidí z Ukrajiny). Schváleno RmP ze dne 11.4.2022 č. usnesení R/7674/2022. Celková cena 119 

821,10 Kč bez DPH (144 983,48 Kč vč. DPH). 

 

 

Návrh usnesení č. 011 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 175. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Program prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje 

položky "Podpora integrace cizinců a pomoc ukrajinským uprchlíkům - vlastní zdroje" 

(správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 175. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 946,5 tis. položka 

23. "Předpoklad dotace - Podpora integrace cizinců a pomoc ukrajinským uprchlíkům" a 

zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců a 

pomoc ukrajinským uprchlíkům - dotace" (srpávce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Statutární město Pardubice v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině organizuje 

humanitární pomoc a realizuje aktivity na podporu ukrajinských uprchlíků, které se dotýkají 

různých oblastí života. V rámci těchto aktivit je zapotřebí jednotlivé kroky koordinovat. 

Město Pardubice zpracovalo žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekt "Podpora 

integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům - Pardubice 2022", který zahrnuje dva stěžejní 

cíle napomáhající řešení velkého počtu ukrajinských uprchlíků na území města. Prvním 

záměrem je financování personálních nákladů na pracovní pozici koordinátorky pomoci 



ukrajinským uprchlíkům. Koordinátorka poskytuje v rámci ukrajinské komunity a nově 

příchozím uprchlíkům základní orientaci v celém systému pomoci na území města a 

spolupodílí se na činnostech směřujících k zajištění jejich základních životních potřeb. 

Druhým záměrem je provozování Komunitních center pro držitele dočasné ochrany v 

objektech nouzového ubytování v městských bytech v ul. Husova a v objektu 

vysokoškolských kolejí v lokalitě Stavařov. Komunitní centra budou poskytovat zázemí pro 

nejrůznější aktivity a podporu ubytovaných ke zvládnutí těžké životní situace. Významnou 

obsahovou náplní komunitních center bude také nabídka smysluplného trávení volného času 

dětí a pomoc těmto dětem se školní přípravou.  

Předpokládaná doba realizace projektu je od 1.5.2022 do 31.12.2022.  

Celkové náklady projektu jsou ve výši 996 250,- Kč, přičemž finanční spoluúčast města je 5 % 

z celkových nákladů, tj. vlastní zdroje ve výši 49 813,- Kč. 

Z dotace budou hrazeny pouze mzdové náklady. 

 

 

Návrh usnesení č. 012 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 176. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 23,0 tis. položka 23. 

"Příjmy z prodeje majetku" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

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

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky získané odprodejem dvou nejstarších služebních koní SOLO 

EXTRA XI-15 (24 let) a SACRAMOSO MACRIMA XLVII (25 let), kteří již nejsou vhodní pro 

službu vzhledem k vysokému věku. 

 

 

Návrh usnesení č. 013 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 177. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory kultury" na běžné 

transfery položky "PPK - dotace - NO PROBLEM PROMOTION - Pardubické letní kino" 

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



Důvodová zpráva 

Členové kulturní komise na svém jednání dne 11.4.2022 navrhují navýšit dotaci pro provoz 

letního kina pro rok 2022 na celkovou částku ve výši 450,0 tis. Kč. Část peněžních prostředků 

ve výši 300,0 tis. Kč byla vyčleněna pro daný účel v rámci schvalování rozpočtu města 

Pardubice pod číslem usnesení č. Z/2613/2021 ze dne 16.12.2021. Vzhledem k nárůstu ceny 

za energie a doprovodné služby, např. pravidelná údržba areálu, a zachování podmínky 

nulového vstupného pro poskytnutí dotace, proto kulturní komise počtem 10 hlasů 

doporučuje navýšit vyčleněné peněžní prostředky o 150,0 tis. Kč. Celkové náklady projektu 

jsou vyčísleny na 1 300 tis. Kč, vstupné do areálu je zdarma. 

 

 

Návrh usnesení č. 014 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 178. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 20,1 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,1 tis. z 

běžných výdajů položky "Obecná rezerva". Příjemci dotace L. Sokolovi byla v roce 2020 

schválena dotace z Programu podpory kultury ve výši Kč 20,1 tis. Akce se nakonec kvůli 

epidemickým opatřením nemohla realizovat, povinností příjemce dotace dle smlouvy bylo 

poskytnutou dotaci v plné výši vrátit na účet poskytovatele dotace nejdéle do 31.12.2020. 

Pan Sokol tak učinil, vratka dotace byla připsána na účet dne 11.11.2020 ve výši Kč 55,8 tis. 

(tato vratka zahrnuje 3 schválené dotace na akce, které se nakonec nerealizovaly a obsahuje 

i vratku dotace ve výši Kč 20,1 tis.) a znovu vratku dotace poukázal na účet města dne 

23.12.2020 ve výši Kč 20,1 tis. Z důvodu úmrtí pana Sokola a následného dědického řízení je 

tato skutečnost finálně dořešena v letošním roce. 

 

 

Návrh usnesení č. 015 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



Rozpočtové opatření č. 179. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti" na běžné transfery položky 

"DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s pořádáním jarní 

části 21. ročníku Městských slavností Pardubice s názvem "Zrcadlo umění". 

 

 

Návrh usnesení č. 016 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 180. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 160,0 tis. v rámci položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky na poskytnutí investiční dotace žadateli Lanové centrum 

Pardubice s.r.o., IČ 28777816, se sídlem Husova 1782, Pardubice na podporu projektu 

"Výstavba nových vysokých lanových překážek v lanovém centru". Poskytnutí dotace bylo 

schváleno usnesením ZmP Z/2888/2022 dne 31.3.2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 017 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 350,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové 

transfery položky "MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) - příspěvek na investice" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční spoluúčast na pořízení nového konvektomatu z důvodu havarijního stavu 

stávajícího konvektomatu. Škola vaří pro strávníky základní a mateřské školy v Pardubičkách 



a pro své odloučené pracoviště v Nemošicích. Náhradní díly ke stávajícímu konvektomatu již 

nejsou k dispozici a opravy již nejsou rentabilní. Veškerý majetek je denně plně využíván. 

 

 

Návrh usnesení č. 018 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 182. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1,5 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na 

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

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na technické a organizační zajištění akce "Jednání Zastupitelstva MO III". 

Akce se konala na odloučeném pracovišti KD Dubina dne 21.2.2022. Finanční prostředky 

budou převedeny z rozpočtu MO III do rozpočtu MmP v rámci finančního vypořádání s MO v 

červnu 2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 019 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na 

kapitálové výdaje položky "BD J. Palacha 2767 - sanace střešního pláště - PD" (správce 711 

- Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na 

kapitálové výdaje položky "BD Mladých 181-184 - výměna zdravotechniky - PD" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 



Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na sanaci střešního pláště 

bytového domu. Ze závěrů odborného posudku vyplývá, že je nutné navrhnout a realizovat 

sanační a opravná opatření, které uvedou střešní plášť do bezvadného stavu. Z odborného a 

technického hlediska zpracovatel posudku navrhuje jako technicky a ekonomicky 

nejvhodnější odstranit stávající střešní plášť až na nosnou konstrukci a provést kompletně 

novou skladbu střešního pláště v souladu se současnými technickými a technologickými 

standardy. 

II. V letošním roce bylo provedeno otevřené výběrové řízení pod číslem OMI-VZMR-2022-020 

na akci „BD Mladých 181-184 – výměna zdravotechniky - PD“. Přestože výzva k podání 

nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele, nabídku podala pouze jedna firma s 

nabídkovou cenou 535.000 Kč bez DPH. Rozhodnutím RmP dne 28.3.2022 pod číslem 

R/7525/2022 bylo toto výběrové řízení zrušeno z důvodu překročení předpokládané ceny. Je 

nutné tuto položku dofinancovat, aby bylo možné vypsat nové výběrové řízení (na položce 

rozpočtu je částka 250 tis. Kč). 

 

 

Návrh usnesení č. 020 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky 

"Revitalizace zahrad u škol na MO III - následná péče" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění odborného dohledu při následné péči o výsadbu 

revitalizovanou v rámci dotačního projektu po dobu jeho udržitelnosti, tj. do roku 2024. 

Jednalo se o úpravy zahrad se zaměřením na ekonomickou výchovu a podporu biologické 

rozmanitosti území v objektech MŠ Rumunská, MŠ L. Matury, MŠ E. Košťála, ZŠ E. Košťála, ZŠ 

Studánka a v lokalitě Studánecký les. 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 021 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 185. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)" na 

běžné výdaje položky "SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na opravu oplocení poslední (východní) strany travnaté plochy ve 

sportovním areálu Ohrazenice. Oprava oplocení by dle předpokladu měla stát cca Kč 400,0 

tis. Dofinancování ve výši Kč 100,0 tis. bude realizováno z položky "Basketbalová hala", kdy 

nejsou plánovány velké opravy a finanční prostředky lze uvolnit. 

 

 

Návrh usnesení č. 022 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 98,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu)" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - údržba 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, 

investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce 

komunikace od tribuny D po tribunu G" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, 

údržba, investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - 



rekonstrukce komunikace od tribuny D po tribunu G" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

I. Navýšení původně schváleného rozpočtu ve výši Kč 2 567,0 tis. o inflační koeficient (3,8 %) 

předchozího roku, rozdíl dle rozpočtu činí Kč 98,0 tis. Služby města Pardubic a.s., jako 

zhotovitel, provádí údržbu dostihové dráhy a zeleně v celém areálu dostihového závodiště se 

zvláštním zřetelem k dostihové dráze na základě uzavřené smlouvy ze dne 20.5.2024 a cena 

je dle smlouvy upravena o inflační koeficient za předchozí kalendářní rok. 

II. - III. Vyčlenění finančních prostředků na samostatnou investiční položku. Finanční 

protředky budou použity na rekonstrukci komunikace v délce od tribuny D po tribunu G v 

areálu dostihového závodiště. V současné době je tato komunikace pouze z panelů, není zde 

odvedena dešťová voda a na povrchu zůstávají kaluže. V průběhu dostihů je komunikace 

využívána pro televizní techniku. Rekonstrukce bude spočívat ve výměně povrchu 

komunikace za živičný povrch, bude vyspádována a odvod vody bude do vsakovacích nádrží. 

 

 

Návrh usnesení č. 023 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu)" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla - demolice objektu" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na demolici objektu st.p.č.5385 k.ú. Pardubice v areálu MAS Dukla. 

Tento objekt je více než 30 let neužíván, jedná se o bývalé šatny, je bez všech energií,  a v 

rámci Dukla Sportovní je na něj(mimo jiných) vydáno Rozhodnutí o povolení odstranění 

stavby. Do objektu, přestože se zabezpečuje, neustále vnikají bezdomovci a kupí nepořádek. 

Vzhledem k tomu, že je v současné době projekt Dukla Sportovní pozastaven, bylo by dobré 

tento objekt předčasně odstranit. Na odstranění stavby je zpracován kontrolní rozpočet. 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 024 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 188. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 11 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu)" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Gorkého (Waldorfská) - oprava 

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

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na opravu střechy v ZŠ Gorkého (Waldorfská), která je v 

havarijním stavu. Projektová dokumentace je zpracována. Stále častěji jsou prováděny 

částečné lokální opravy zamezující zatékání do objektu. V rámci opravy bude provedena 

výměna střešní krytiny a s tím související výměna klempířských prvků, výměna části krovu, 

které jsou napadeny hnilobou a dřevokaznými škůdci. 

 

 

Návrh usnesení č. 025 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu)" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "U Josefa 118 - oprava rozvodů vody" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na opravu rozvodů studené vody v přízemí učebnového pavilonu. 

Jedná se o havarijní stav. Rozvody vody jsou za hranicí životnosti a stále častěji dochází k 

poruchám na potrubí a k úniku vody, která prosakuje do krytu CO, kde dochází k dalším 

škodám na vybavení krytu. V minulosti již byly prováděny lokální opravy. 

 

 

Návrh usnesení č. 026 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



Rozpočtové opatření č. 190. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 4 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu)" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Lentilka - rekonstrukce sociálního 

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

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravny jídel. 

Projektová dokumentace je zpracována.  Jedná se o celkové rekonstrukce veškerých rozvodů 

(elektro, kanalizace, voda) a stavební úpravy v červeném, zeleném a částečně v hlavním 

pavilonu. Stávající stav je  havarijní, neteče zde teplá voda, dispozice a zařizovací předměty 

neodpovídají požadavkům dětí s postižením a hrubě odporuje hygienickým požadavkům. 

 

 

Návrh usnesení č. 027 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 191. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 131,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na 

kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská - směr do města - 

PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 191. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 131,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na 

kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská - směr z města - 

PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 191. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 127,0 tis. z běžných výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na 

kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Lexova - směr Dukla - PD" 

(správce 1327 - Odbor dopravy). 



Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly Odbor dopravy na samostatné investiční 

položky rozpočtu. Jedná se o zajištění kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské 

činnosti na rekonstrukci zastávky MHD Poděbradská směr do města, Poděbradská směr z 

města a Lexova směr Dukla náměstí. Uvedené zastávky jsou díky svému umístění velmi 

frekventované a jsou v havarijním stavu, který je nutné neprodleně řešit. U zastávek MHD 

jsou uvolněné a nadzvednuté obrubníky, kde fakticky hrozí pád cestujících do prostoru 

zastávkového zálivu. V celé délce zastávkových zálivů se nacházejí lokální propady, u kterých 

po vjezdu vozidla MHD dochází ke kontaktu se spodní částí vozu. Předmětem nadání bude 

úprava chodníků, nástupiště a navazujících ploch podle platných norem a předpisů. Protože 

u zastávek absentují bezbariérové úpravy pro osoby s handicapem, bude součástí zadání i 

nástupiště veřejné dopravy, které umožní užívání i těmto osobám. Zastávky budou 

provedeny s povrchem z cementobetonového krytu s konstrukcí z cementové stabilizace. 

Povrch zastávkových zálivů bude upnut do zastávkových obrub v délce nástupní hrany. 

Zastávky budou odvodněny liniovým žlabem. 

 

 

Návrh usnesení č. 028 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 192. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Závodu míru - hospodářský pavilon - 

navýšení kapacity - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na projektovou dokumentaci na navýšení kapacity jídel v 

hospodářském pavilonu v MŠ Závodu míru. V roce 2020 byla zpracována PD na rekonstrukci 

hospodářského pavilonu MŠ  se školní jídelnou pro stávající kapacitu dětí. Na základě 

dlouhodobého záměru zvyšování kapacit je plánováno rozšíření kapacity MŠ  o 3 třídy (tj. 

3x25 dětí). Z uvedeného důvodu  je nutné dopracovat projektovou dokumentaci pro zvýšení 

kapacity o 75 míst. 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 029 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 3 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina - 

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

Důvodová zpráva 

Na základě  uzavřené "Smlouvy o nájmu části objektu k bydlení" mezi Univerzitou Pardubice 

a statutárním městem Pardubice budeme hradit nájemné a energie za nouzové ubytování 

uprchlíků - Stavařov čp.98, období 1.5.- 31.12.2022.  Měsíční nájemné činí 178 tis. Kč, tzn. 1 

424 tis. Kč za rok. Teplo bude hrazeno zálohově měsíčně ve výši 85 tis.Kč - celkem 680 tis. Kč 

+  vyúčtování  spotřeby k poslednímu dni kalendářního roku. Spotřebovaná elektrická 

energie a studená voda vč. stočného  bude městu fakturována měsíčně dle skutečné 

spotřeby.  Kromě toho bude možné z této položky platit i případné náklady za opravu a 

údržbu ubytovacích jednotek. 

 

 

Návrh usnesení č. 030 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 194. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava střechy nad hlavním 

pavilonem" na běžné výdaje položky "ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičnách" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 30 tis.  na základě výsledku  výběrového řízení, kdy 

nejnižší cenová nabídka převýšila předpokládané finanční prostředky v rozpočtu. Stávající 

částka v rozpočtu na akci ZŠ Závodu míru-oprava parket v tělocvičnách je 2 600 tis. 

Požadovaná částka je přesunuta z akce ZŠ Studánka - oprava střechy nad hlavním pavilonem, 

kde dojde k nedočerpání finančních prostředků. 

 

 

 



Návrh usnesení č. 031 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 195. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 217,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na 

kapitálové výdaje položky "Projektové řízení - EPM - Terminál JIH - lávka SŽDC - vazba na 

Terminál B" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Z důvodu potřeby pokrytí z rozpočtu města též DPH v souvislosti s úpravou celkového plnění 

(snížení závazu města) v rámci Dodatku č. 1 odst. 1.3., článek 5 cena 5.1.c) v kombinaci s 

návrhem na uzavření dodatku č. 2 smlouvy (prodloužení smlouvy do 30.8.2022). 

 

 

Návrh usnesení č. 032 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 2 650,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - vyvlastnění - CS I/36 

Trnová, Fáblovka, Dubina (SV obchvat)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu ve výši Kč 4 300,0 tis. o Kč 2 650,0 tis. vzhledem k 

vyvíjejícím se cenám pozemků a dle aktuálních propočtů nákladů na dokončení 

majetkoprávního vypořádání zbývajících pozemků potřebných pro realizaci stavby 

předmětné cyklostezky, u kterých nedošlo k uzavření kupních smluv a jsou řešeny procesem 

vyvlastnění. Aktuální rozpočet položky je v současné době téměř vyčerpán/rezervován 

průběžně vydávanými rozhodnutími vyvlastňovacího úřadu, na základě kterých je prováděna 

stanovená úhrada nákladů za vyvlastnění včetně souvisejících nákladů za znalecké posudky, 

správní poplatky apod. 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 033 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních 

památek" na běžné transfery položky "MPR - Měšťanský dům Pernštýnské nám. 117" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních 

památek" na běžné transfery položky "MPR - Dům ul. Bartolomějská 116" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 168,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních 

památek" na běžné transfery položky "MPR - Dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 75,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních 

památek" na běžné transfery položky "MPR - Dům ul. Zelenobranská 74" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních 

památek" na běžné transfery položky "MPR - Budova arciděkanství 92" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 



VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 220,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních 

památek" na běžné transfery položky "MPR - Dům ul. Zelenobranská 2" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních 

památek" na běžné transfery položky "MPR - Dům ul. Zelenobranská 75" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních 

památek" na běžné transfery položky "MPR - Zámek s opevněním - restaurování 21 

kamenných prvků" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón, v rámci kterého jsou v souladu s 

Podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury ČR poskytovány finanční příspěvky 

vlastníkům kulturních památek. Město je povinno poskytnou vlastníkům příspěvek ve výši 

minimálně 10% z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši minimálně 50 

% z celkové částky a vlastních nemovitosti se musí podílet minimálně 40 % z celkové částky 

na náklady obnovy. Na základě sdělení Ministerstva kultury ČR (č.j. MK 10186/2022 OPP) 

Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón bylo dne 10.2.2022 projednáno a schváleno 

rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace pro rok 2022. Městu Pardubice 

byla alokována částka ve výši 1 030 000,- Kč. V souladu s pravidly Programu byla podána 

žádost o finanční dotaci ve výši 1 030 000,- Kč. Po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 



bude Zastupitelstvu města Pardubic předložena změna rozpočtu - přerozdělení této finanční 

dotace jednotlivým vlastníkům nemovitostí. 

 

 

Návrh usnesení č. 034 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 198. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 920,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Ohrazenice - rekonstrukce 

elektrorozvodů" na kapitálové výdaje položky "MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce 

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

Důvodová zpráva 

Navýšení finančních prostředků o Kč 920,0 tis. na základě výsledku výběrového řízení, kdy 

nejnižší cenová nabídka převýšila předpokládané finanční prostředky v rozpočtu. Stávající 

částka v rozpočtu na realizaci akce je ve výši Kč 6 000,0 tis. Dofinancování bude realizováno 

přesunem finančních prostředků z akce MŠ Ohrazenice - rekonstrukce elektrorozvodů", která 

v současné době není kryta v plné výši rozpočtem. 

 

 

Návrh usnesení č. 035 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 1 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "SÚ části komunikace pěší zóny tř. Míru - 

mezi Sladkovského a 17. listopadu" na kapitálové výdaje položky "SÚ části komunikace 

pěší zóny tř. Míru - Sladkovského" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení finančních prostředků u schválené položky rozpočtu (Kč 5 300,0 tis.) na celkovou 

výši Kč 6 600,0 tis. na základě výsledku výběrového řízení na realizaci a možnosti uzavření 

smlouvy o dílo včetně přepokládaných nákladů na odborný technický dozor. Jedná se o části 

komunikace v úseku od tř. Míru po křižovatku u bývalé prodejny Kutil. Vrchní kryt této části 

komunikace je stejně jako na celé tř. Míru tvořen velkoformátovou žulovou dlažbou 

uloženou do štěrkového lože s výplní spár zásypem. Komunikace je v tomto úseku silně 

zatížena dopravou, MZHD, zásobování, osobní doprava, což má za následek poškozování 



vrchního krytu vozovky tvořeného žulovou dlažbou. Provozem především těžkých vozidel 

dochází k častému uvolňování a vyvracení dlaždic s následným vznikem škod na projíždějících 

vozidlech. V současné době je dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci tohoto 

úseku vozovky, a to provedením změny vrchního krytu z dlažby na betonový povrch. 

Uvedené řešení bude mít kromě dlouhé životnosti i další výhody, například nižší náklady na 

údržbu (odpadá doplňování spár sypkou hmotou), nižší hlučnost při průjezdu vozidel, povrch 

se v letních měsících méně zahřívá v nočních hodinách světlá barva působí opticky jasněji a je 

lepší viditelnost. Finanční prostředky jsou navrhovány přesunem ze schváleného rozpočtu ve 

výši Kč 7 000,0 tis. opravy druhého úseku pěší zóny (komunikace mezi ul. Sladkovského a 17. 

listopadu), která je v současné době teprve ve fázi projektové přípravy. 

 

 

Návrh usnesení č. 036 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 7 920,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení základního kapitálu akciových 

společností" na kapitálové výdaje položky "EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

viz zpráva č. 12, Zastupitelstvo města Pardubic dne 26.5.2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 037 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 8,3 tis. v rámci položky "ITI - řízení strategie integrované územní investice" (správce 

914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci dotace "ITI - Řízení strategie integrované 

územní investice" na náhrady mezd v době nemoci. 



 

 

Návrh usnesení č. 038 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 202. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 

41. "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor 

životního prostředí). 

Důvodová zpráva 

Na základě smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a KÚ Pardubického kraje jsou z 

rozpočtu Pk poskytnuty finanční prostředky na provoz monitorovací stanice znečištění 

ovzduší ve výši 100 000,- Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 039 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 203. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. položka 41. 

"DDM Alfa - sportovní hry MŠ - dotace Pk" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "DDM Alfa - sportovní hry MŠ - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o neinvestiční dotaci a záštitu z rozpočtových prostředků hejtmana Pardubického 

kraje na podporu tradičního projektu Krajské finále sportovních her mateřských škol. 

Realizátorem projektu je DDM Alfa Pardubice. Krajské finále se bude konat na atletickém 

stadionu Hvězda Pardubice dne 7.6.2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 040 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



Rozpočtové opatření č. 204. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. položka 

31. "Předpokládaná dotace - Digitální povodňový plán" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "Digitální povodňový plán - dotace" (správce 1015 - 

Odbor životního prostředí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 204. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Digitální povodňový plán - vlastní 

zdroje" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

Důvodová zpráva 

Město Pardubice na základě žádosti o dotaci obdrželo rozhodnutí MŽP o přidělení dotace z 

11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 na zpracování digitálního 

povodňového plánu pro město a ORP Pardubice a to ve výši 644 869,50 Kč. Při zpracování 

žádosti na konci roku 2020 byly odhadovány celkové náklady na digitální povodňový plán na 

758 670 Kč. Vzhledem k nárůstu cen těchto prací je požadována vyšší částka než bylo 

původně plánováno. Žádáme o pokrytí celkové předpokládané hodnoty díla, aby mohlo být 

vypsáno VŘ na zhotovitele díla. Dotace bude uhrazena ex-post. V případě, že dotace nebude 

poskytnuta, nebude zakázka realizována a finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu 

města. V případě realizace akce budou stejně tak vráceny do rozpočtu i zbylé nevyčerpané 

finanční prostředky. Povodňový plán města nebo ORP popisuje činnosti jednotlivých 

institucí, které se podílí na řešení povodňové aktivity (např. odborů MmP, složek IZS, 

jednotlivých obcí ORP, SmP, DPmP apod.) vč. kontaktů na zodpovědné osoby a další 

náležitosti. Popisuje jednotlivé činnosti pro každý ze tří stupňů povodňového stavu. Je 

základním dokumentem pro povodňovou komisi města a povodňovou komisi ORP. Jen 

papírový povodňový plán je nedostačený pro moderní a efektivní zvládání těchto stavů. 

Digitální verze povodňového plánu usnadní i jeho aktualizaci. 

 

 

Návrh usnesení č. 041 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 205. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" na běžné 



výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - energie" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Provoz areálu letního koupaliště Cihelna zabezpečuje dle uzavřené koncesní smlouvy z 

listopadu 2015 společnost P. Ministr v.o.s. Vzhledem k tomu, že v současné době je 

koupaliště v nevyhovujícím technickém stavu a připravuje se jeho rekonstrukce, nebudou v 

letošní letní sezóně otevřeny bazény. Z toho všeho vyplývá, že areál nebude zmíněná 

společnost moci provozovat v plném rozsahu dle ujednané koncesní smlouvy.  Proto je nyní 

připravována dohoda, na základě které převezme město povinnost hradit  energie na sebe, a 

to s výjimkou energií spotřebovaných při provozování autokempu. Výše požadované částky, 

v souladu s připravovanou dohodou, odpovídá odhadu celkové spotřeby za období od května 

do listopadu tohoto roku, přičemž spotřeba za autokemp bude přefakturována firmě Ministr, 

v.o.s.. 

 

 

Návrh usnesení č. 042 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 206. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu v 

celkové výši Kč 23 786,4 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace MPSV - SSmP - příspěvek 

na provoz" na běžné výdaje položky 41. "Dotace MPSV - SSmP - příspěvek na provoz" 

(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk ze dne 18. 2. 2022 usnesením č. Z/168/22 byla 

statutárnímu městu Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace z Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR na příspěvek na sociální služby v celkové výši 23 786 400,- Kč. Jedná se o 

příspěvek na domovy pro seniory ve výši 3 975 200,- Kč a 8 348 000,- Kč a příspěvek na 

domovy se zvláštním režimem ve výši 11 463 200,- Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 043 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 207. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu v 



celkové výši Kč 2 000,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace MPSV - Výkon sociální 

práce" na běžné výdaje položky 41. "Dotace MPSV - Výkon sociální práce" (správce 914 - 

Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 207. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 403,2 tis. položka 

41. "Dotace MPSV - Výkon sociální práce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Dotace MPSV - Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j.: MPSV-2022/73585-227 

byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace na výkon sociální práce s 

výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a 

podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

 

 

Návrh usnesení č. 044 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 208. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 

41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Textconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "COK - Divadlo 29 - Textconnexion - dotace MK" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j.: MK 20346/2022 OUKKO byla 

statutárnímu městu Pardubice - Centru pro otevřenou kulturu poskytnuta dotace ze státního 

rozpočtu Programu Kulturní aktivity na projekt Textconnexion 2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 045 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 209. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 76,2 tis. položka 22. 



"FV minulých let - Euro Equus" (správce 414 - Kancelář primátora) a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky přijaté ze zahraničí poukázané Asociací EURO EQUUS ve výši 3 068,60 

EUR tj. 76 162,70 Kč. Jedná se o vrácení finančního podílu z minulých let. 

 

 

Návrh usnesení č. 046 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 210. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 550,0 tis. z běžných výdajů položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky „Dostihový spolek a.s. – zimní sportovní 

park“ (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Pro sezónu 2022/2023 je mezi Dostihovým spolkem a.s., Rozvojovým fondem Pardubice a.s. 

a HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. komunikována příprava změny místa umístění 

"Zimního sportovního parku" a to nově na   parkoviště u malé haly v místě budoucího 

staveniště "Parkovacího domu u MFA". Důvody této mimořádné změny umístění jsou v 

zásadě dva základní a to připomenout široké pardubické a nejen pardubické veřejnosti 

samotné počátky a kouzlo bruslení na otevřeném venkovním kluzišti v kontextu a 

zapracováním tohoto projektu do akcí organizovaných ku příležitosti oslav 100 let výroční od 

založení pardubického hokeje". Přesun veškerého vybavení (uskladněno na dostihovém 

závodišti: mantinely, chladící systémy vč. agreátu, a drobné teténní úpravy spojené s 

vyrovnáním podkladní vrstvy si vyžádají zvýšené finanční nároky  tohoto mimořádného 

ročníku s předpokládaným navýšení provozních výdajů (VÝDAJE SPOJENÉ S NOVÝM 

UMÍSTĚNÍM U MFA) o 550 tis. Kč. S ohledem na nově uvažované umístění v samostné centru 

města lze předpokládat navýšení tržeb z jednotlivého vstupné, které by mohlo částečně 

umožnit kompenzovat růst ceny energií na tento projekt s tím, že pro eliminaci výdajového 

rizika za energie bude projektu fungovat cca 62 kalendářních dnů. Nositelem projektu, tedy 

příjemcem dotační podpory na ročník 2022/2023 bude Rozvojový fond Pardubice 

a.s.  Výhodu umístění: blízkost bufetu (do cca 20ti metrů od kluziště, blízkost WC uvnitř malé 

haly, sdílení technického a personálního zázemí obou hal: rolby, šatny, pořadatelská služba, 

apod.). Navýšení položky bude nedílnou součástí budoucího vyúčtování celého projektu. V 

případě schválení navýšení pokrytí bude nejpozději na jednání ZMP v červnu, případně v září 



2022 předložena ke schválení Dotační smlouva vč. rozpočtu projektu, který bude její 

přílohou. 

 

10 

Dodatek ke zřizovací listině - Památník Zámeček Pardubice 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace statutárního města Pardubice s 

názvem Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace, se sídlem Pernštýnské 

náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČO: 09812806, jehož znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

Příspěvková organizace Památník Zámeček Pardubice byla zřízena k 1. 4. 2021 usnesením 

zastupitelstva města Pardubic č. Z/1778/2020 ze dne 17. 12 2020.  

 

Dodatek č. 2 zřizovací listiny upravuje dva její články:  

 

Článek č. V - Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku - 

nově řeší situaci, kdy byl organizaci svěřen movitý majetek. Jeho hodnota je uvedena v 

příloze č. 1 zřizovací listiny.  

 

Článek č. VII - Doplňková činnost - tento článek nově upravuje možnost organizace 

pronajímat byty, nemovitosti a nebytové prostory. Tato úprava se zejména týká možnosti 

pronájmu služebního bytu řediteli organizace. 
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Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z oblasti kultury 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory kultury pro rok 2022 subjektům uvedeným v příloze 

č. 1 tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky v Kč". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury pro rok 

2022 se subjekty uvedenými v příloze č. 2 - č. 8 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v příloze č. 2 - č. 

8 tohoto usnesení.  

Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

T: 31.10.2022 

Důvodová zpráva 

Kulturní komise při Radě města Pardubic na svém jednání dne 16. 5. 2022 projednala a posoudila 

předložené žádosti o dotace z Programu podpory kultury pro rok 2022. Jedná se jak o projekty, které 

se pravidelně opakují, tak i o projekty zcela nové. Dotace z Programu podpory kultury se poskytují na 

podporu jednorázových a dlouhodobých akcí, podporu celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 

podporu reprezentace města na výjezdy v tuzemsku a do zahraničí a podporu individuálního rozvoje 

talentů.  

Dle průměrného počtu bodů je následně navržena výše dotace na základě následujícího 
mechanismu: 
- pro projekty s dosaženým průměrným počtem do 59 bodů platí, že nesplnily minimální 

hranici pro udělení dotace; závěrem je návrh na nepřidělení dotace,   
- pro projekty s průměrným počtem bodů 80 a vyšším platí, že navrhovaná výše dotace se 

rovná požadované dotaci.  
 



Pro projekty s dosaženým průměrným počtem bodů v rozmezí 60–79 bodů se používá 
výpočtového vzorce, který reflektuje jednak výši původně požadované dotace, tak i počet 
dosažených bodů – viz:  

 

Vysvětlivky ke vzorci:  

d = výše dotace po výpočtu 
z = výše původně požadované dotace  
b = počet přidělených bodů 
 

Vypočtené částky v rámci daného dotačního kola mohou být dále pokráceny s ohledem na stanovenou 

alokaci pro vyhlášené dotační kolo. Seznam všech hodnocených projektů včetně výše finanční podpory 

a jejich bodového hodnocení bude umístěn na webových stránkách města Pardubice.   

Každá předložená žádost byla vyhodnocena dle stanovených kritérií, a to po stránce 

formální, věcné a obsahové. Formální a věcná správnost žádostí byla posouzena odborem 

školství, kultury a sportu - jedná se o tato kritéria: 

- podání žádosti na zveřejněném formuláři 

- úplné a správné vyplnění žádosti včetně rozpočtu 

- dodání všech požadovaných příloh 

- soulad projektu se zadáním 

- soulad projektu s předmětem činnosti či podnikáním žadatele 

 

U jednorázových, dlouhodobých projektů a tzv. mikrograntů se kulturní komise řídila těmito 

obsahovými kritérii:  

- připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu  

- hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu  

- rozšíření kulturní nabídky města Pardubice  

- posouzení souladu projektu se Strategií pro kulturu a kreativitu Pardubic 

-ekologická odpovědnost projektu  

 

Do dotačního řízení ve 2. kole byly podány žádosti od 36 žadatelů, kteří předložili 46 

projektů. Rada města Pardubic na svém jednání dne 23.5.2022 projednávala schválení 

poskytnutí dotací do výše 50 tis. Kč/1 projekt, celková výše alokovaných peněžních 

prostředků pro tyto projekty činí 704.800, - Kč. Projekty, které nebyly podpořeny včetně 

důvodů vedoucích k tomuto rozhodnutí, jsou přílohou č. 1 důvodové zprávy.  

Předmětem návrhu usnesení č. 1 jsou žádosti o dotace doporučené k podpoře nad 50.000, - 

Kč, které budou projednány na tomto zasedání Zastupitelstva města Pardubic. Jedná se o 7 

žadatelů se 7 projekty a celkovým objemem navržených dotací ve výši 538.300, - Kč. Seznam 

projektů a žadatelů je uveden v příloze tohoto usnesení. Návrhem tohoto usnesení je rovněž 



schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50.000, - Kč s jednotlivými 

subjekty. Jedná se o formální dokončení procesu v uzavírání smluv o poskytnutí dotací nad 

50.000, - Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích, podle něhož je dle ust. § 85 písm. c) 

vyhrazeno zastupitelstvu města rozhodování o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotací nad 50 tis. Kč.  

 

 

V přehledu podpořených projektů je uvedeno, zda se poskytují v režimu "de minimis", 

přičemž všechny uvedené projekty nenaplňují znaky veřejné podpory. Pro posouzení, zda 

určité opatření představuje poskytnutí veřejné podpory – a mělo by být tedy uvedeno v 

soulad s pravidly pro veřejnou podporu – je nutné zkoumat 4 základní kritéria:  

1. Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků  

2. Zvýhodnění určitého podniku nebo určitého odvětví podnikání a je selektivní  

3. Je narušena nebo hrozí narušení hospodářské soutěže  

4. Ovlivnění obchodu mezi členskými státy  

 

Na základě skutečností a zkušeností s realizovanými projekty (z převážné většiny se jedná o 

pravidelně se opakující se projekty a předložených vyúčtování poskytnutých dotací na 

realizaci kulturních akcí) můžeme konstatovat, že dotace poskytnuté v rámci Programu 

podpory kultury nenaplňují body 3 a 4, a nelze tudíž deklarovat hrozbu narušení 

hospodářské soutěže nebo ovlivnění obchodu mezi členskými státy. Dotované projekty cílí 

převážně na pardubické obyvatele, případně občany z blízkého okolí, jejich realizace v čase a 

místě má regionální charakter, což můžeme doložit z předložených propagačních materiálů 

(letáků, novinových článků apod.), případně jiné další dokumentace. Současně lze 

konstatovat, že převážná část dotovaných aktivit cílí na rodiče s dětmi, podporuje 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. Z výše uvedeného vyplývá, že projekty, na které se 

dotace vztahují, nenaplňují znaky nedovolené veřejné podpory.  

 

Příjemci dotace uzavírají s městem coby poskytovatelem dotace v souladu s ust. § 10a 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací.  

 

Předkladatel i výše jmenovaná komise postupovali v souladu s Pravidly pro poskytování 

dotací z Programu podpory kultury pro rok 2022. 

 

Schválení této zprávy je podle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno 

zastupitelstvu města.           

 

 

 

Návrh usnesení č. 002 



 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2022 společnosti NO 

PROBLEM PROMOTION, a.s., se sídlem: Wintrova II 1088, Bílé Předměstí, 530 03 

Pardubice, IČ: 09861025, na realizaci projektu "17. ROČNÍK PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA 

/založeno 2006/" ve výši 450.000,- Kč. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury pro rok 2022 se společností NO PROBLEM PROMOTION, a.s., se sídlem: Wintrova II 

1088, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 09861025, na realizaci projektu "17. ROČNÍK 

PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA /založeno 2006/" ve výši 450.000,- Kč, která je přílohou 

tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury pro rok 2022 se společností NO PROBLEM PROMOTION, a.s., se sídlem: Wintrova II 

1088, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 09861025, na realizaci projektu "17. ROČNÍK 

PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA /založeno 2006/" ve výši 450.000,- Kč, která je přílohou 

tohoto usnesení.  

Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

T: 31.10.2022 

Důvodová zpráva 

Pardubické letní kino je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším 

tuzemským letním biografem a svým rozsahem, počtem projekcí a délkou trvání současně také 

středoevropským unikátem. 

Milovníci filmu i filmaři si jej za 16 let jeho existence oblíbili, což může potvrdit jak 900 tisíc 

diváků, tak řada osobností, které do letního kina jezdí představit své filmy. Po celá léta jeho 

konání pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které je v porovnání s akcemi 

podobného druhu činí velmi specifickým: je to především speciální dramaturgická skladba 

programu, kvalita produkčního zajištění a v neposlední řadě absence vstupného. Koncept, 

který byl při založení Pardubického letního kina Pernštejn nastaven, se ukázal jako správný a 

plně funkční. To, co se za mnoho let konání největší filmové přehlídky pod širým nebem 

osvědčilo, zůstane zachováno, tedy projekce zdarma, premiéry a mimořádné projekce, 



návštěvy filmových tvůrců, kvalitní zázemí, rozsáhlá propagace a doplňkové služby.  Nová stálá 

adresa (od roku 2018) na pravém břehu Labe z Pardubického letního kina dělá nejen největší 

letní kino ve střední Evropě, ale také nejkrásnější.  

Od roku 2021 se stává novým pořadatelem společnost NO PROBLEM PROMOTION, a.s., která 
deklaruje kontinuitu projektu a ročník proběhne tak, jak byli obyvatelé Pardubic zvyklí. 
Nadcházející ročník největšího středoevropského letního kina bude zahájen v pátek 1. 
července 2022. Nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v 
podobě pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí (mj. pravidelné projekce 
realizované ve spolupráci s Památníkem Zámeček, či mimořádnou projekci snímku Amadeus 
pořádaného v rámci festivalu Zlatá Pecka). Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým 
žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí, protože 
vědí, že středy patří dětem (Na vlnách animace), úterní a čtvrteční projekce přinášejí to 
nejlepší ze světové kinematografie posledního roku (Výlety po zeměkouli, Co obdivuje filmový 
svět), pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby (Co je české, to je hezké), soboty 
bývají ve znamení snímků oceněných Americkou filmovou akademií za předešlý rok (Milujeme 
Oscara) a neděle patří celosvětově úspěšným filmovým hitům (Trháky). 

 

Pardubické letní kino představuje jednoznačný přínos hned pro několik různě 
strukturovaných sociálních i věkových skupin. Díky léty prověřené dramaturgické koncepci 
je mohou navštěvovat jak rodiče s dětmi, tak teenageři, zástupci střední generace i senioři. 
Všem návštěvníkům se navíc dostane nejen pouhé projekce, ale de facto plnohodnotného 
festivalového programu (delegace filmových tvůrců, koncerty, besedy a další doprovodné 
akce). Kino funguje bez přestávky celé letní prázdniny, takže přináší možnost každodenního 
kulturního vyžití jak pro rezidenty, tak pro turisty a návštěvníky Pardubic (město leží na 
frekventované železniční trati, takže do kina dojíždějí i obyvatelé z regionu). Díky tomu, že 
je vstup na všechny projekce (včetně těch s delegacemi tvůrců a doprovodným programem) 
zcela zdarma, je letní kino přátelské, otevřené a dostupné všem sociálním vrstvám. 
 
Věkovou strukturu diváků tvoří z 60 až 70 % diváci do 35 let. Největší cílovou skupinu však 

tvoří aktivní mladí lidé, které lákají především komedie a doplňkový program. Je zřejmé, že 

věkové složení návštěvníků závisí na konkrétním denním programu a promítaných žánrech. 

Co se struktury diváků týče, jsou pravidelnými návštěvníky rezidenti, tedy obyvatelé 

Pardubic, a to až z 80 %, zbylých 20 % tvoří turisté. Areál je bezbariérový a ideálně přístupný 

pro tělesně handicapované.  

Projekt Pardubické letní kino byl v letech 2016–2020 zařazen v dotačním programu 

Pardubičtí tahouni, který je zaměřen na podporu nejvýznamnějších kulturních, sportovních 

a společenských akcí. Pro nové dotační období 2021–2023 původní pořadatel CINEMA TIME, 

s.r.o., IČ: 24832367, neobdržel minimálně stanovený počet bodů, tj. 75 bodů a titul 

Pardubický tahoun nezískal. Z tohoto důvodu byl projekt Pardubické letní kino od roku 2021 

posuzován jako žádost o poskytnutí individuální dotace.  Žádost o poskytnutí individuální 

dotace byla projednána na zasedání kulturní komise dne 16.5.2022. Členové kulturní komise 

navrhují navýšit dotaci pro provoz letního kina pro rok 2022 na celkovou částku ve výši 450,0 

tis. Kč. Část peněžních prostředků ve výši 300,0 tis. Kč již byla vyčleněna pro daný účel v 

rámci schvalování rozpočtu města Pardubice pod číslem usnesení č. Z/2613/2021 ze dne 



16.12.2021. Vzhledem k nárůstu ceny za energie a doprovodné služby, např. pravidelná 

údržba areálu, a zachování podmínky nulového vstupného pro poskytnutí dotace, proto 

kulturní komise počtem 10 hlasů doporučuje navýšit vyčleněné peněžní prostředky o 150,0 

tis. Kč. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 1 300 tis. Kč, vstupné do areálu je zdarma. 

  

Příjemce dotace uzavře s městem coby poskytovatelem dotace v souladu s ust. § 10a zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.  

Předkladatel i kulturní komise postupovali při posouzení žádosti v souladu s Pravidly pro 

poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2022 a se Zásadami pro poskytování 

dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice.   

Schválení této zprávy je podle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno 

zastupitelstvu města.           

 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2022 fyzické osobě 

podnikající paní Haně Mojžíšové Hájkové, IČ: 73667510, se sídlem Okružní 697, Bílé 

Předměstí, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu "Vývoj celovečerního filmu - Lata 

Brandisová" ve výši 75.000,- Kč. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury pro rok 2022 s fyzickou osobou podnikající paní Hanou Mojžíšovou Hájkovou, IČ: 

73667510, se sídlem Okružní 697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu 

"Vývoj celovečerního filmu - Lata Brandisová" ve výši 75.000,- Kč, která je přílohou tohoto 

usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury pro rok 2022 s fyzickou osobou podnikající paní Hanou Mojžíšovou Hájkovou, IČ: 

73667510, se sídlem Okružní 697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu 

"Vývoj celovečerního filmu - Lata Brandisová" ve výši 75.000,- Kč, která je přílohou tohoto 

usnesení. 



Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

T: 31.10.2022 

Důvodová zpráva 

 

Fyzická osoba podnikající paní Hana Mojžíšová Hájková, IČ: 73667510, se sídlem Okružní 967, 

Bílé Předměstí, Pardubice, si podala žádost o individuální dotaci z Programu podpory kultury 

na financování projektu „Vývoj celovečerního filmu – Lata Brandisová“.   

Vývoj audiovizuálního díla Lata Brandisová je úvodní etapa celého projektu, při kterém autorky 

námětu Martina Růžičková a Hana Mojžíšová Hájková vypracují ve spolupráci se zkušenou 

autorkou zahraničních filmů Štěpánkou Červenkovou kompletní filmový scénář a společně 

zajistí přípravu technickou i smluvní na všech již vybraných lokacích. Scénářem chtějí autorky 

přiblížit jedinečný životní osud této ženy výjimečné nejen jako sportovkyně.  

Příběh Laty Brandisové je z více než poloviny děje filmu zasazen do lokací Východních Čech s 

akcentem na krajinnou strukturu, historické a kulturní bohatství. Ve filmu se využije reálných 

lokací města Pardubic, předně Dostihového závodiště a jeho okolí, kde hlavní hrdinka filmu 

vybojovala v roce 1937 důležité vítězství nejen jako žena, ale především jako Češka. 

Audiovizuální dílo kromě využití reálných lokací poukáže i na historii parforsních honů a z nich 

vyplývající tradici dostihového sportu v kontrastu s kulturním světem jeho obyvatel, napříč 

generacemi i společenským postavením. Spolupráci projektu přislíbila i společnost Equus 

Kinsky.  

Dále budou za pomoci Státního archivu zpracovány rešerše, které pomohou příběh dramaticky 

dokreslit a přiblížit dobu i mladému divákovi.  

Časový harmonogram 1. části projektu pro rok 2022:  

Leden–duben 2022 – vypracování rešerší 

Květen–září 2022 – příprava první verze literárního scénáře 

Duben–červen 2022 – obhlídky lokací  

Srpen–prosinec 2022 – dramaturgické práce 

Září–prosinec 2022 -vypracování technického scénáře a kostýmního deníku 

Leden–prosinec 2022 – administrativní práce, příprava smluv a právní servis 

V následujících měsících bude potřeba scénář upravit ve spolupráci s dramaturgem a řádně jej 

prezentovat producentovi, který by pomohl s financováním další fáze vývoje a v dalších letech 

samotné výroby. Žadatelka bude usilovat o poskytnutí dotace ze Státního fondu pro 

kinematografii.  

Celkový plánovaný rozpočet přípravné fáze filmu bude 885 tis. Kč, požadovaná výše dotace 

byla 100 tis. Kč. Na vícezdrojovém financování se bude podílet Pardubický kraj a Středočeský 

kraj. 



Žádost o poskytnutí dotace a specifikované náklady jsou zaměřeny na vypracování filmového 

scénáře, jehož dokončení je nezbytnou podmínkou pro žádost o podporu Státního fondu 

kinematografie.   

Kulturní komise se na svém jednání dne 16.5.2022 usnesla, že projekt doporučuje k podpoře 

ve výši 75 tis. Kč. Radě a Zastupitelstvu města Pardubic je tak předložen návrh schválit dotaci 

ve výši 75 tis. Kč na činnosti souvisejícími s tvorbou scénáře.  

Dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v tomto roce. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace vychází ze standardně uzavírané dotační smlouvy, která byla rozšířena o 

tuto podmínku:  

• příjemce dotace je povinen na základě scénáře, na jehož realizaci je dotace určena, 

zrealizovat a uvést do kinodistribuce či televizní distribuce filmové dílo, a to do deseti 

let od nabytí účinnosti této smlouvy. K prokázání splnění této podmínky je příjemce 

dotace povinen poskytovateli poskytnout potřebnou součinnost.  

Dotace nebude poskytnuta v režimu „de minimis“. Příjemce dotace uzavře s městem coby 

poskytovatelem dotace v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.  

Schválení této zprávy je podle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno 

zastupitelstvu města.           

 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2022 fyzické osobě 

podnikající panu Mgr. Theodorovi Mojžíšovi, IČ: 44049668, se sídlem Netušilova 1616/15, 

796 01 Prostějov, na realizaci projektu "Josef Gočár - Automatické mlýny Pardubice" ve 

výši 100.000,- Kč. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury pro rok 2022 s fyzickou osobou podnikající panem Mgr. Theodorem Mojžíšem, IČ: 

44049668, se sídlem Netušilova 1616/15, 796 01 Prostějov, na realizaci projektu "Josef 

Gočár - Automatické mlýny Pardubice" ve výši 100.000,- Kč, která je přílohou tohoto 

usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 



kultury pro rok 2022 s fyzickou osobou podnikající panem Mgr. Theodorem Mojžíšem, IČ: 

44049668, se sídlem Netušilova 1616/15, 796 01 Prostějov, na realizaci projektu "Josef 

Gočár - Automatické mlýny Pardubice" ve výši 100.000,- Kč, která je přílohou tohoto 

usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 31.10.2022 

Důvodová zpráva 

 

Fyzická osoba podnikající pan Mgr. Theodor Mojžíš, IČ: 44049668, se sídlem Netušilova 

1616/15, 796 01 Prostějov, si podal žádost o individuální dotaci z Programu podpory kultury 

na financování projektu „Josef Gočár – Automatické mlýny Pardubice“.   
 

Průmyslová stavba u řeky Chrudimky do širšího centra Pardubic naprosto přirozeně patří. Sto 
let mlýny sytily město a kraj základní potravinou i podmanivostí Gočárova exteriéru.  Nyní se 
národní kulturní památka „Automatické mlýny“ proměňuje.  Stroje na mouku nahradí 
„stroje“ na kulturu a vzdělání, uzavřený průmyslový prostor se otevře městu, lidem, novým 
impulzům a výzvám.    Dokument o délce 52 minut s pracovním názvem „Josef Gočár – 
Automatické mlýny Pardubice“ epizodně sleduje postup stavebních prací. Nekončí kolaudací, 
sledování proměny je sice důležité, dominantní však musí být život v nově koncipovaných 
prostorách. 
 

Celá realizace přestavby je velký i v nadregionálním měřítku mimořádný partnerský projekt 
kraje, města a soukromého investora. Právě podpora všech účastněných společně s 
nevšedním zaujetím rozhodujících jednotlivců pro danou věc je jedním z nejsilnějších 
momentů celého díla. 
Bude zde sídlit krajská Východočeská galerie, budova polytechnických dílen, Galerie města 
Pardubic – GAMPA, malá obchodní čtvrt doplněna bytovými jednotkami, divadelní sál, park, 
velké centrální nádvoří. Jde    o nové místo k veřejnému životu.   
Natáčení projektu probíhá od jara roku 2021, v roce 2022 bude provedeno 7dní obhlídek a 
15 natáčecích dní, z toho v Pardubickém kraji 12 natáčecích dní. Dokončení natáčení je 
plánováno na jaro roku 2024, finální verze snímku v témže roce 2024. 
Podrobnější informace k dokumentu:  
Lokace: Pardubice, Semín, Lázně Bohdaneč, Praha, Jaroměř, Krucemburk, Hradec Králové, 
Jaroměř,   
Archivy: Za domy milovníků umění, Ke slávě a chvále (vlastní – ČT a VIDEO THEO) 
Délka snímku: 52minut 
Dramaturgie: Ondřej Šrámek,  
Komentář čte: Jaroslav Plesl 
Střih: Jaromír Vašek, 
Kamera: Ivo Popek, Dalibor Chobot, 
Scénář a režie: Theodor Mojžíš 
 



 Celkový plánovaný rozpočet filmu bude 1.730.000,- Kč, požadovaná výše dotace byla 

100 000,- Kč. Na vícezdrojovém financování se bude podílet Pardubický kraj a Nadace 

Automatické mlýny. 

Dotace bude využita na úhradu výdajů za služby kameramana, technika kamery, střihače, 

zvukaře, produkčního a za dopravu vč. ubytování.   

Kulturní komise se na svém jednání dne 16.5.2022 usnesla, že projekt doporučuje k podpoře 

v požadované výši 100.000, - Kč.  

Dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v tomto roce. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace vychází ze standardně uzavírané dotační smlouvy, která byla rozšířena o 

tuto podmínku:  

• příjemce dotace je povinen na základě scénáře, na jehož realizaci je dotace určena, 

zrealizovat a uvést do kinodistribuce či televizní distribuce filmové dílo, a to do pěti 

let od nabytí účinnosti této smlouvy. K prokázání splnění této podmínky je příjemce 

dotace povinen poskytovateli poskytnout potřebnou součinnost.  

• umožnit poskytovateli užití filmových děl – na jejichž pořízení obdrží touto smlouvou dotační 
prostředky, a to formou jejich zveřejnění, tj. promítání přenosem počítačovou nebo jinou 
obdobnou sítí z médií sloužících k ukládání zvukově-obrazových záznamů, a to výhradně jen 
pro vzdělávací, výchovné či jiné nekomerční účely; tuto licenci k užití filmových děl poskytne 
příjemce poskytovateli bezplatně, bez časového a územního omezení, včetně oprávnění k užití 
tohoto díla v rámci činnosti příspěvkových organizací, jichž je poskytovatel zřizovatelem 
(zejména základních škol),  

• vyčlenění finančních prostředků určených k podpoře projektu dle této smlouvy 
v rozpočtu statutárního města Pardubice podléhá vždy na následující kalendářní rok 
schválení Zastupitelstvem města Pardubic.  

 

Dotace nebude poskytnuta v režimu „de minimis“. Příjemce dotace uzavře s městem coby 

poskytovatelem dotace v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.  

Schválení této zprávy je podle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno 

zastupitelstvu města.           

 

Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace jsou zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci „Usnesení ZmP“, v tištěné podobě jsou k dispozici v jednom 

vyhotovení na organizačním oddělení.     
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Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavírané mezi statutárním městem Pardubice, 

IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, Pardubickým krajem, 

IČO 708 92 822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a společností EAST 

BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 481 54 938, se sídlem Pražská 179, 530 06 Pardubice – 

Popkovice. Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci vč. příloh je přílohou č. 12.1.1 tohoto 

návrhu usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Smlouvu o vzájemné spolupráci uzavíranou mezi statutárním městem Pardubice, 

IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, Pardubickým krajem, 

IČO 708 92 822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a společností EAST 

BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 481 54 938, se sídlem Pražská 179, 530 06 Pardubice – 

Popkovice dle bodu I. tohoto usnesení.   

T: 30. 6. 2022 

Z: Martin Charvát, primátor 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Smlouvy mezi akcionáři EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., uzavírané mezi 

statutárním městem Pardubice, IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 

Pardubice, Pardubickým krajem, IČO 708 92 822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 

11 Pardubice a společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 481 54 938, se sídlem 

Pražská 179, 530 06 Pardubice – Popkovice, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Návrh 

Smlouvy mezi akcionáři EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. vč. příloh je přílohou č. 12.1.3 

tohoto návrhu usnesení. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít Smlouvu mezi akcionáři EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. uzavíranou mezi 

statutárním městem Pardubice, IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 

Pardubice, Pardubickým krajem, IČO 708 92 822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 

11 Pardubice a společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 481 54 938, se sídlem 

Pražská 179, 530 06 Pardubice – Popkovice, jako vedlejším účastníkem smlouvy dle bodu 

III. tohoto usnesení.   

T: 30. 6. 2022 

Z: Martin Charvát, primátor 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN 

AIRPORT a.s., se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO 481 54 938 (dále jen 

„Společnost“) za těchto podmínek: 

1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 359.430.000,-- Kč (tři sta padesát devět 

milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou 

částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 

2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 35.943 (třicet pět tisíc devět set čtyřicet tři) 

kusy kmenových akcií na jméno jako listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 

10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena 

souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům 

dle stanov Společnosti (dále společně též jen „Akcie“ nebo každá jednotlivě též jen 

„Akcie“).  

3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva 

akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen v penězích, dle 

ustanovení § 490 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“) vzdali 

prohlášením učiněným na valné hromadě.  

4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: Statutárnímu městu Pardubice, 

IČO 002 74 046, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice (dále též 

jen „Statutární město Pardubice“ nebo též jen „Zájemce 1“) a Pardubickému kraji, IČO 708 

92 822, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice (dále též jen 

„Pardubický kraj“ nebo též jen „Zájemce 2“) (Statutární město Pardubice a Pardubický kraj 

dále společně též jen „Zájemci“) takto:  

a) Statutárnímu městu Pardubice bude nabídnuto upsání (i) 22.931 (dvaceti dvou tisíc 

devíti set třiceti jednoho) kusu kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií 
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o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, jejichž 

převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností 

nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti (dále společně též jen „Akcie 

1“), a (ii) 792 (sedmi set devadesáti dvou) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno jako 

listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, 

jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností 

nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti (dále společně též jen „Akcie 

3“), 

b) Pardubickému kraji bude nabídnuto upsání (i) 11.812 (jedenácti tisíc osmi set dvanácti) 

kusů kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 

10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena 

souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům 

dle stanov Společnosti (dále společně též jen „Akcie 2“), a (ii) 408 (čtyř set osmi) kusů 

kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- 

Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem 

valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov 

Společnosti (dále společně též jen „Akcie 4“).  

 

Akcie je možno upsat ve lhůtě 3 (tří) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu 

smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemcům. Společnost je povinna odeslat 

návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení 

valné hromady do obchodního rejstříku.  

 

5. Emisní kurs upsaných Akcií 1 a Akcií 2 bude splněn nepeněžitými vklady Zájemců, kteří 

jsou podílovými spoluvlastníky nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, 

pro obec Pardubice a katastrální území Popkovice č. 50048, a to:  

a) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 895 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 113),  

b) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 896 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 112),  

c) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 897 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 114), 

d) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 930 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če – stavba technického vybavení (interně evidovaná jako 

SO 012), 

e) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 931 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če – stavba technického vybavení (interně evidovaná jako 

SO 11),  

f) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 932 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 73), 
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g) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 981 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 180), 

h) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1019 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí není stavba bez čp/če –  stavba pro výrobu a skladování,  

i) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1020 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí není stavba bez čp/če – stavba pro administrativu,  

j) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1021 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí není stavba bez čp/če –  stavba pro výrobu a skladování,  

k) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1022 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí není stavba bez čp/če – stavba technického vybavení,  

l) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1023 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí není stavba bez čp/če – jiná stavba,  

m) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1024 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí není stavba bez čp/če – jiná stavba,  

n) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1025 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí není stavba bez čp/če – jiná stavba,  

o) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/36 – ostatní plocha,  

p) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/38 – ostatní plocha,  

q) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/46 – ostatní plocha,  

r) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/55 – ostatní plocha,  

s) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/57 – ostatní plocha,  

t) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/58 – ostatní plocha,  

u) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/59 – ostatní plocha,  

v) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/60 – ostatní plocha,  

vše v katastrálním území Popkovice, a to včetně veškerého součástí, příslušenství, plodů a 

užitků, které tvoří mimo jiné na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 

121/57 – ostatní plocha, v katastrálním území Popkovice jímka u PZH interně evidovaná 

jako SO 592 a studna u PZH interně evidovaná jako SO 593, a zpevněné plochy a 

komunikace (včetně obslužné komunikace na pozemku evidovaném jako pozemková 

parcela parc. č. 121/55 – ostatní plocha, v katastrálním území Popkovice interně evidované 

jako SO 523) (dále společně též jen „Nemovité věci“). 

 

6. Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude Zájemcem 1 nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne 

upsání splněn vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 

33/50 (třicet tři padesátiny) Nemovitých věcí (dále též jen „Nepeněžitý vklad 1“). 

Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 

06 Pardubice. 

 

Tento Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 1 předá Společnosti Nepeněžitý 

vklad 1 a písemné prohlášení o vnesení vkladu s úředně ověřeným podpisem. 
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Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 229.310.390,-- Kč (dvě stě dvacet devět 

milionů tři sta deset tisíc tři sta devadesát korun českých), a to na základě znaleckého 

posudku č. 3465-208/21 vypracovaného dne 4. března 2022 soudním znalcem Ing. 

Jaroslavem Mrázkem, Jana Zajíce 959, 530 12 Pardubice (dále též jen „Znalecký posudek“), 

dle něhož částka ocenění Nepeněžitého vkladu 1 byla stanovena ve 229.310.390,-- K č (dvě 

stě dvacet devět milionů tři sta deset tisíc tři sta devadesát korun českých). 

Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 1 a jmenovitou hodnotou Akcií 1, které obdrží 

Zájemce 1 za tento Nepeněžitý vklad 1 jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 

Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1.  

 

7. Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude Zájemcem 2 nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne 

upsání splněn vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 

17/50 (sedmnáct padesátin) Nemovitých věcí (dále též jen „Nepeněžitý vklad 2“). 

Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 

06 Pardubice.  

Tento Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 2 předá Společnosti Nepeněžitý 

vklad 2 a písemné prohlášení o vnesení vkladu s úředně ověřeným podpisem.  

Cena Nepeněžitého vkladu 2  

se určuje ve výši 118.129.600,-- Kč (jedno sto osmnáct milionů jedno sto dvacet devět tisíc 

šest set korun českých), a to na základě Znaleckého posudku, dle něhož částka ocenění 

Nepeněžitého vkladu 2 byla stanovena ve výši 118.129.600,-- Kč (jedno sto osmnáct 

milionů jedno sto dvacet devět tisíc šest set korun českých). 

Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 2 a jmenovitou hodnotou Akcií 2, které obdrží 

Zájemce 2 za tento Nepeněžitý vklad 2 jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 

Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2.   

 

8. Emisní kurs Akcií 3 a Akcií 4 odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tzn. emisní kurs každé 

jedné z těchto Akcií činí 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), a bude celý splacen 

peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcií 3 a Akcií 4, tj. 

složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u společnosti Československá 

obchodní banka, a. s.,  takto:  

a) Zájemce 1 splatí celý emisní kurs upsaných Akcií 3 peněžitým vkladem ve výši 

7.920.000,-- Kč (sedm milionů devět set dvacet tisíc korun českých); 

b) Zájemce 2 splatí celý emisní kurs upsaných Akcií 4 peněžitým vkladem ve výši 

4.080.000,-- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu dle usnesení o zvýšení základního 

kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. změnu stanov tohoto znění: 
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Ustanovení Článku 4 „Základní kapitál“ stanov se změní a nadále bude znít takto: 

„1. Základní kapitál společnosti činí 691.790.000,- Kč (šest set devadesát jeden milion sedm 

set devadesát tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií byl zcela splacen peněžitými 

a nepeněžitými vklady.“   

 

Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavců 1 až 3 stanov Společnosti se změní a nadále bude 

znít takto: 

„1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na akcie takto:   

a) 3.305 (tři tisíce tři sta pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité 

hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá,   

b) 36 129 (třicet šest tisíc jedno sto dvacet devět) kusů kmenových akcií znějících na jméno 

o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá.   

2. Akcie jsou vydány jako listinné akcie.   

3. S akciemi je spojeno hlasovací právo. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 

(deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 

100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno deset hlasů. Celkový počet hlasů ve 

společnosti je 69.179 (šedesát devět tisíc jedno sto sedmdesát devět) hlasů.“ 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Smlouvy o upsání akcií mezi statutárním městem Pardubice, IČO 00274046, se 

sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice a společností EAST BOHEMIAN AIRPORT 

a.s., IČO 481 54 938, se sídlem Pražská 179, 530 06 Pardubice-Popkovice, ohledně upsání 

akcií v souvislosti s výše v bodě I. uvedeným zvýšením základního kapitálu Společnosti 

nepeněžitým a peněžitým vkladem. Návrh Smlouvy o upsání akcií je přílohou tohoto 

návrhu usnesení. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do společnosti 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 481 54 938, se sídlem Pražská 179, 530 06 Pardubice-

Popkovice, v souvislosti s výše v bodě I. uvedeným zvýšením základního kapitálu 

Společnosti nepeněžitým vkladem. Návrh Prohlášení o vnesení nemovité věci jako 

nepeněžitého vkladu je přílohou tohoto usnesení. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Smlouvu o upsání akcií mezi statutárním městem Pardubice, IČO 00274046, se 

sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice a společností EAST BOHEMIAN AIRPORT 

a.s., IČO 481 54 938, se sídlem Pražská 179, 530 06 Pardubice–Popkovice a Prohlášení o 
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vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do společnosti dle bodu III. a IV. tohoto 

usnesení. 

 

T: 30. 09. 2022  

Z: Martin Charvát, primátor 

Důvodová zpráva 

 

Město Pardubice je akcionářem ve společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. s 66 % podílem 

na základním kapitálu. Druhým akcionářem společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. je 

Pardubický kraj s podílem 34 % na základním kapitálu.   

Pro definování zásadního důvodu k předložení této zprávy je nutné připomenout rok 2013, ve 

kterém oba akcionáři společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (dále jen jako „EBA a.s.“) svým 

rozhodnutím podpořili klíčové aktivity EBA a.s. umožňující dokončení nového terminálu letiště 

Pardubice jakožto klíčové investice pro její budoucí fungování. Jako zásadní lze označit 

společné jednání Rady Pardubického kraje a Rady města Pardubic konané dne 12. 11. 2013, 

ze kterého vzešlo společné prohlášení ve věci výstavby nového odbavovacího terminálu 

Letiště Pardubice a způsobu jeho financování. Rady obou samospráv se shodly na způsobu 

financování formou kombinace směnečného programu po dobu výstavby s ručením obou 

akcionářů dle výše jejich akciových podílů (město Pardubice 66 %, Pardubický kraj 34 % na 

základním kapitálu) a dlouhodobého bankovního úvěru soutěženého ve výběrovém řízení ve 

variantě s ručením akcionářů dle výše jejich akciových podílů a ve variantě bez ručení. 

Následně na jednání ZmP dne 17. 12. 2013 byl schválen záměr ručení pro EBA a.s. v souladu 

s předchozími jednáními obou rad. Součástí projednání byla též prezentace KPMG z 09/2013 

s názvem Strategie rozvoje letiště Pardubice. V souladu se společným prohlášením obou Rad 

provedlo představenstvo společnosti poptávkové řízení s cílem obdržet nejvýhodnější nabídku 

na získání potřebných cizích zdrojů s následujícími podmínkami: 

• cizí zdroje budou využity výhradně za účelem financování výstavby nového terminálu 
Letiště Pardubice, 

• splatnost cizích zdrojů získaných směnečným programem bude rozvržena na maximálně 
15 let, 

• směnečný program musí umožnit nejpozději od r. 2017 splatit jednorázově celou dlužnou 
částku, 
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• město a kraj se budou na ručení podílet v rozsahu svých akciových podílů ve společnosti 
(akciový podíl města Pardubice 66 %, akciový podíl Pardubického kraje 34 %), 

• směnečný program musí obsahovat takové podmínky, které umožní společnosti nejpozději 
v roce 2017 postupovat tak, aby mohl být nahrazen řádným bankovním úvěrem, který 
bude soutěžen ve variantách s ručením akcionářů a bez ručení akcionářů společnosti. 

V rámci výběrového řízení na financování výstavby nového letištního terminálu byly 

předloženy nabídky od 3 bankovních institucí. 

Zásadním hodnotícím kritériem byly cenové parametry směnečného programu a doplňkovým 

hodnotícím kritériem byly další podmínky poskytnutí směnečného programu. Jako 

nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka Československé obchodní banky a.s., která 

předložila nejvýhodnější finanční podmínky. Základní ekonomické parametry nabídky 

Československé obchodní banky byly vyčísleny na částku 274,39 mil. Kč (varianta při využití 

možnosti splácení směnečného programu až do r. 2030 ve struktuře upisování a splácení 

směnek dle přílohy č. 10 Smlouvy o emisi směnek). Tato částka je modelovým příkladem 

celkových plateb za dobu trvání směnečného programu za současných podmínek na 

mezibankovním trhu (dle aktuální výše pohyblivé úrokové sazby PRIBOR). Náklady nad částku 

250 mil. Kč jsou tedy součtem očekávaných úrokových sazeb (diskontů) a ostatních poplatků 

za dobu trvání směnečného programu. Úrok, resp. diskont je v případě směnek placen již při 

vydání směnky.  

Dne 28. 4. 2016 byla projednána v ZmP zpráva č. 10 (rozhodnutí o navýšení ZK, nově ručitelem 

pouze město Pardubice na základě rozhodnutí Pardubického kraje poskytnout příplatek mimo 

ZK).  

V červnu 2016 byla zahájena stavba nového terminálu letiště Pardubice. V lednu 2018 byla 

tato investice dokončena a předána k užívání společnosti EBA a.s. od 02/2018. Díky 

vysoutěžení nižší ceny díla, než bylo původně uvažovaných 300 mil. Kč (modelově zdroje krytí: 

250 mil. Směnečný program, 50 mil. Navýšení ZK) a díky poskytnutí příplatku mimo ZK od 

Pardubického kraje ve výši 70,4 mil. Kč, byla stanovena jistina závazků ze směnečného 

programu na částku 145,542 mil. Kč.   

Přehled vlastních zdrojů EBA a.s. získaných od obou akcionářů v letech 2016-2020 detailněji 

popisuje zpráva č. 8 předložená na jednání ZmP dne 18. 11. 2021, resp. příloha DZ č. 8.3. 

Součástí příloh pak byla též Situační zpráva hospodaření EBA a.s. k 30-09-2021, příloha DZ č. 

8.2.  

Dne 24. 2. 2022 byla Zastupitelstvu města Pardubic předložena aktualizovaná Situační zpráva 

k hospodaření EBA a.s. (forma informativní zprávy).    

 

Shrnutí: 
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1. S ohledem na skutečnost, že hospodaření EBA a.s. po dokončení nového terminálu 
(01/2018) neumožnilo zejména z důvodu celosvětově negativních trendů (dominantní závažné 

negativní vlivy: uzemnění letounů BOEING 737 MAX od 03/2019, pandemie COVID 19/zrušení letů do 

Ruska/na Ukrajinu, ukončení letů Ryanair do Londýna, napadení Ukrajiny ze strany ruských vojsk v 02/2022) 
předpokládané provozní ziskové hospodaření, je i nadále nutné, aby se ekonomická 
stabilita EBA a.s. bohužel opírala o zdroje od jejích akcionářů. Detailně viz příloha 
(zejména Situační zpráva předložená ZmP formou informativní zprávy dne 24. 2. 2022).  

2. S vazbou na výše uvedené ad 1., a s ohledem na výraznou podporu ze strany Pardubického 
kraje poskytnutou v letech 2017+2018, a s ohledem na reálné očekávaní i nadále posilovat 
majetkové a provozní podmínky fungování EBA a.s. formou navyšování základního 
kapitálu za účasti města Pardubice i Pardubického kraje v akciových poměrech (66/34), 
navrhuje předkladatel formu spolupráce obou akcionářů smluvně pevně ukotvit, tj. 
přijmout závazek poskytovat EBA a.s. příplatky mimo základní kapitál v rozsahu, který 
dokládají Smlouvy o spolupráci (viz přílohy návrhu usnesení č. 1).   

3. Výše uvedené body 1. a 2. je dle názoru zpracovatele nutné vnímat v kontextu potřeby 
zlepšit poměr základního kapitálu a kumulovaných ztrát a v kontextu potřeby hledání 
vhodných způsobů, jak posílit předpoklady pro vyrovnané budoucí cash flow EBA a.s., 
resp. předpoklady pro posílení tržeb ke zlepšení ekonomických parametrů je navrženo do 
majetku EBA a.s. vložit oběma akcionáři své spoluvlastnické podíly na pozemcích 
v lokalitě letiště, detailně viz přiložený znalecký posudek. Tento nepeněžitý vklad 
jednoznačně razantně zlepší poměr základního kapitálu a kumulovaných ztrát, a dále 
vytvoří potenciál pro výstavbu vhodné infrastruktury v majetku EBA a.s. s výnosovým 
potenciálem (např. posílení výnosů z pronájmů a podnájmů – parkovací místa, odstavné 
plochy, skladové kapacity/cargo terminál apod.). Logistické a skladovací kapacity a jejich 
aktuální nedostatek jsou pak racionálním strategickým důvodem, proč je navrhovaný 
způsob využití pozemků formou jejich vkladu do EBA a.s. v důležitém zájmu obou 
akcionářů, neboť je i nadále vhodné z pohledu zpracovavatele uvažovat v dlouhodobém 
horizontu (modelově za 6-8 let) s potenciálem ziskového hospodařením EBA a.s.   

4. Proti předpokladům definovaným v zprávě č. 8 předložené na jednání ZmP dne 18. 11. 
2021 (předpoklad předložení Smlouvy o akcionářské spolupráci v 01/2022), jsou smlouvy 
dokládající finální podobu akcionářské spolupráce předkládány ke schválení až na 
květnové jednání ZmP, neboť bylo nutné vypořádat některé aktuální požadavky 
vyžadované Pardubickým krajem (zejména požadavek na prodloužení období 
s garantovaným poskytování příplatku ze strany města Pardubice, a dále pak požadavek na 
úpravu výpočtu pro poskytování příplatku, kdy jako rozhodný ziskový ukazatel pro 
výpočet nebude původně (v listopadu 2021) uvažovaný zisk EBITDA (zisk před odečtením 
odpisů a amortizací, úroků a daní), ale zisk EBIT (zisk před odečtením úroků a daní).   
 

Závěr: 

Zásadním posláním předkládaných Smluv o spolupráci je nalezení vyvážené dohody na 

společném postupu města Pardubice a Pardubického kraje v pozici dvou akcionářů EBA a.s. 

(podíly 66 % a 34 % na základním kapitálu).  Navrhovaná smluvní spolupráce má v principu dva 

hlavní ekonomické pilíře, kdy prvním z nich je definování pravidel pro koordinovaný postup při 

navyšování základního kapitálu EBA a.s. v případě prokazatelné potřeby a zdůvodnění 

takového navyšování. Bez této spolupráce/dohody dvou akcionářů není navyšování 

základního kapitálu v budoucnu možné, neboť Pardubický kraj drží pro takové rozhodnutí na 

valné hromadě EBA a.s. blokační minoritní akciový podíl (tato blokační minorita byla 

podmínkou vstupu Pardubického kraje do EBA a.s. v roce 2007). Druhým pilířem pak je 
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pravidelné poskytování příplatků mimo základní kapitál ze strany města Pardubice v období 

2023-2029. 

Z hlediska rozhodovacího procesu uvnitř města Pardubice, který se týká schvalování 

nepeněžitého vkladu tvořeného pozemky spoluvlastněnými městem Pardubice a Pardubickým 

krajem v lokalitě letiště Pardubice (poměr podílů 33/50 a 17/50, identicky pak akciové podíly 

66 % a 34 % na základním kapitálu), je vhodné v této zprávě připomenout zastupitelům 

poslední rozhodnutí z 31. 3. 2022 předkládané ke schválení v rámci agendy pozemkové zprávy 

(viz příloha č. 12.5). Aktuální výsledek pozemkového vkladu pak dokládá přiložený znalecký 

posudek.  

Navržené usnesení o podmínkách zvýšení základního kapitálu EBA a.s. je identické s budoucím 

textem rozhodnutí valné hromady EBA a.s. jakožto nejvyššího orgánu společnosti.   

Rada Pardubického kraje schválila Smlouvu o spolupráci a Smlouvu mezi akcionáři dne 9. 5. 

2022, usnesení Rady Pardubického kraje je přílohou důvodové zprávy č. 12.3.      

Účetní výkazy EBA a.s. 2021 jsou přílohou č. 12.6. 

Rozhodnutí je zastupitelstvu města vyhrazeno ustanovením § 85, písm. e) zákona o obcích 

v platném znění.  
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Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 1,5 mil. Kč 

na základě žádosti ze dne 6. 12. 2021 ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se 

sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, za účelem 

podpory projektu Pardubický podnikatelský inkubátor pro rok 2022. Žádost je přílohou 

tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace ústavu Pardubický podnikatelský 

inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 
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562, ve výši 1,5 mil. Kč za účelem podpory projektu Pardubický podnikatelský inkubátor 

pro rok 2022. Znění smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace s ústavem Pardubický podnikatelský 

inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 

562, dle bodu II. tohoto usnesení ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

T: 15. 6. 2022 

Z: Charvát Martin 

Důvodová zpráva 

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. (dále P-PINK) podal žádost o individuální dotaci z 

rozpočtu statutárního města Pardubice dne 6. 12. 2021 (příloha usnesení č. 1_2) na běžnou 

činnost inkubátoru, jejíž pokrytí bylo schváleno na jednání zastupitelstva dne 16. 12. 2021, 

rozpočtové usnesení č. Z/2613/2021 (příloha důvodové zprávy č. 3).  

Finanční prostředky ve výši Kč 1 500 000,- Kč budou použity na provoz Pardubického 

podnikatelského inkubátoru. Posláním P-PINK je podpora začínajících firem s cílem umožnit 

jim minimalizaci vstupních nákladů. P-PINK si dále klade za cíl zajištění komplexních 

podpůrných programů (workshopy, semináře pro začínající podnikatele apod.), systematické 

vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti. V 

loňském roce byla na provozní činnost P-PINK poskytnuta dotace v téže výši. Na provozní 

náklady P-PINK přispívá rovněž Pardubický kraj. Dotace je v souladu se zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poskytována prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou navrhovaného usnesení.   

Detailně viz přílohy důvodové zprávy. 

Usnesení č. Z/2123/2017 dokládá principy nastavené součinnosti města a kraje s P-PINK, a 

proto je přílohou důvodové zprávy č. 3. 

Závěr:  

Navržené usnesení je realizací součinnosti města s P-PINK v rozsahu dle přiložené dotační 

smlouvy.  Zastupitelstvu je rozhodování o této záležitosti vyhrazeno ustanovením § 85 písm. 

c) zákona o obcích, podle něhož zastupitelstvo obce rozhoduje o poskytnutí dotace nad 50 

tis. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
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Plnění usnesení č. Z/2821/2022 (Prověření rekonstrukce ulice K Vápence) 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Souhlasí 

s tím, že předložená zpráva dokládá splnění usnesení č. Z/2821/2022 tohoto znění: 

„Zastupitelstvo města Pardubic ukládá předložit formou řádné zprávy výsledky prověření a 

projednání alternativního řešení rekonstrukce ulice K Vápence dle podnětu spolku 

Chráníme stromy, tj. nahrazení 3 autobusových zálivů jedním zálivem pro 2 autobusy na 

jihozápadní straně“. Zodpovídá: M. Čada, vedoucí ORS, Termín: 31.03.2022“. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Žádá 

významné podnikatelské subjekty s aktivitami v lokalitě obchodní zóny Vápenka (zejména 

DEKINVEST investiční společnost a.s., enteria a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 

Peugeot Kopecký s.r.o., HTL Pardubice spol. s r.o. (dříve DEPRO Vápenka s.r.o.), Dopravní 

podnik města Pardubic a.s., České dráhy a.s., Správa železnic s.o., ENESA a.s.) o aktivní 

součinnost s městem Pardubice tak, aby výsledkem této součinnosti bylo uzavření 

„Memoranda o spolupráci pro lokalitu Vápenka“ definujícího součinnost nezbytnou pro 

vybudování nové místní komunikace napojující tuto lokalitu na sjezd z I/37 od západu a 

součinnost nezbytnou pro „zpracování Výsadbové studie“. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

Radě města Pardubic předložit na jednání zastupitelstva ke schválení návrh „Memoranda o 

spolupráci pro lokalitu Vápenka“, majetkoprávní a rozpočtová usnesení, která umožní v 

roce 2023 pořídit do majetku města Pardubic potřebné pozemky a zároveň realizaci 

vybudování nové místní komunikace napojující lokalitu Vápenka na sjezd z I/37 situované 

především na p.p.č. 2798/15 ostatní plocha.  

 

T: prosinec 2022 

Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora   
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Důvodová zpráva 

 

Obsah důvodové zprávy níže je identický s textem informativní zprávy předložené k této 

agendě na jednání ZmP dne 28. 4. 2022. Části textu, které byla aktualizovány nebo doplněny, 

jsou odlišeny modrým tučným písmem.  

 

Dne 24. 2. 2022 přijalo ZmP usnesení č. Z/2821/2022(pro 27, 4 nehlasovalo, 0 proti) tohoto 

znění:   

„Zastupitelstvo města Pardubic ukládá předložit formou řádné zprávy výsledky prověření a 

projednání alternativního řešení rekonstrukce ulice K Vápence dle podnětu spolku Chráníme 

stromy, tj. nahrazení 3 autobusových zálivů jedním zálivem pro 2 autobusy na jihozápadní 

straně“. Z: M. Čada, vedoucí ORS, T: 31.03.2022 

  

Impulzem ke schválení výše uvedeného usnesení byl dopis spolku Chráníme stromy 

adresovaný zastupitelům (viz příloha DZ, část A) a vystoupení zástupkyně spolku paní 

Kudrnové na jednání ZmP dne 24. 2. 2022.    

 

Na základě výše citovaného usnesení č. Z/2821/2022 byl dne 25. 2. 2022 vedoucím ORS 

odeslán dopis projektovému manažerovi Ing. Zdeňku Šmejkalovi s tímto zadáním (text zadání 

odsouhlasen se zastupitelem Jakubem Kutílkem) s cílem zajistit bez zbytečných prodlení 

odborná stanoviska klíčových osob nebo firem k předmětnému usnesení.   

 

Dne 15. 3. 2022 proběhlo na DPmP koordinační jednání, na kterém zástupci projekční 

kanceláře (Ing. Vacek, Ing. Dvořáček), projektový manažer (Ing. Šmejkal), a zástupci DPmP a.s. 

(Ing. Pelikán, p. Drápalík) reagovali na jednotlivé podněty a návrhy prezentované zastupitelem 

Jakubem Kutílkem (detailněji viz zápis z jednání, který přílohou DZ).  

 

I po tomto jednání probíhala intenzivní emailová komunikace mezi vedoucím ORS, 

projektovým manažerem a zastupitelem J. Kutílkem, ve které bylo snahou vypořádávat 

doplňující nebo nové podněty J. Kutílka (požadavek na detailní doložení rozhledových 

trojúhelníků při výjezdu z terminálu, požadavky k počtům a umístění stojanů, 

náměty/požadavky na trasování průjezdných linek MHD, návrhy s cílem prokázat zbytnost 

zálivů MHD na severní straně ulice K Vápence). Detailněji tuto komunikaci (k parkování jízdních 

kol a k trasování MHD, další kontext) dokládá opis z části emailové komunikace: 
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E-mail ze dne 10. 04. 2022 v 15:47 pana Jakuba Kutílka: 

 

„Pane Šmejkale, 

děkuji Vám za zaslanou situaci. Přístup DI k rozhledovým trojúhelníkům považuji za nelogický, 

ale chápu, že nemá smysl o něm mezi námi polemizovat. Mám ještě dotaz týkající se 

náhradních výsadeb na jihozápadní straně. Ty jsou totiž dle situace také umisťovány do 

rozhledových trojúhelníků obou (stávajícího i nového) vjezdů do areálu DEPRO Vápenka. 

Je toto projednáno s DI Policie ČR a OD MmP jako speciálním stavebním úřadem? 

Nebo je zde riziko, že zde ty stromy nakonec kvůli rozhledům nebudou? 

A jak budou připravena stanoviště pro tyto stromy (jak bude zajištěn dostatečný 

prokořenitelný prostor)? A ještě se připomínám s požadavkem na prokázání kapacity 

parkování pro jízdní kola.  

S pozdravem Jakub Kutílek“  

 

E-mail ze dne 11. dubna 2022, 11:07 pana Šmejkala (odpověď panu Kutílkovi):  

 

„Vážený pane Kutílku, 

k Vašemu požadavku na prokázání kapacity parkování pro jízdní kola jsem Vám zaslal situaci 

již dne 23.03.2022 e-mailem v příloze finální verze Zápisu ze dne 15.03.2022. Situaci 

přikládám opětovně jako přílohu. Místa pro kola (celkem sedm pozic) jsou zde vyznačena 

zeleně (dále také Zápis ze dne 15.03.2022, bod č. 4). Náhradní výsadba je součástí projektové 

dokumentace (DÚR), SO 21 Vegetační úpravy s datem září 2020. Stavba jako celek má již 

pravomocné územní rozhodnutí, tedy musí být v souladu se všemi vyjádřeními DOSS. 

Technickou zprávu SO 21 Vegetační úpravy s podrobným popisem opět přikládám jako 

přílohu. S pozdravem. Zdeněk Šmejkal“.   

  

From: Kutílek Jakub <Jakub.Kutilek@mmp.cz> //  Sent: Wednesday, April 20, 2022 9:51 PM 

To: Pelikán Tomáš Ing. <tomasp@dpmp.cz>; Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA 

<zdenek.smejkal@iol.cz> 

 

Subject: Re: Terminál Jih - Rozhledové poměry 
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Vážený pane řediteli, 

děkuji Vám za Vaši věcnou reakci. Přesně to bylo smyslem mých návrhů. Prověření pro ZmP, 

pokud nemá vyvolávat více otázek než odpovědí, by se mělo vypořádat se všemi 

alternativami, byť usnesení bylo formulováno konkrétněji. 

Nicméně vůbec poprvé jsem zaregistroval seriózně míněné úvahy o tom, že by parkovací dům 

Terminálu jih měl sloužit jako P+R pro kombinaci s MHD. Nepředpokládal bych, že řidič, který 

absolvoval od západu nebo od jihu kolonu před MÚK Závodiště, bude motivován přesednout 

na MHD. Nemyslím ani, že by takovou návaznost mohla zajistit zamýšlená obsluha linkou č. 

6, která nejede přímo do centra, ale objíždí Duklu a Višňovku. 

Nerozumím argumentu o asymetrickém vytížení „zavlečené linky“. Ta by mohla například 

svést na nádraží cestující z MO VI a rozvést z nádraží cestující na MO V. A v opačném směru 

obráceně. 

Závlek nepochybně znamená prodloužení jízdní doby pro tranzitující cestující. V tomto 

případě by to ale myslím bylo pro potřeby obsluhy nádraží odůvodnitelné. Pro srovnání 

zrovna linky na území MO V a VI (6, 8, 14, 15) taky nejezdí zrovna nejkratšími cestami. 

Co se týká spolehlivosti a zpoždění, vězte, že ve mě máte zapáleného spojence pro 

prosazování vyhrazených pruhů a dalších preferenčních opatření. 

Ve vztahu k linkám č. 8 a 10 skutečně ani mně nedává smysl, aby jedna linka zajížděla 

postupně na zastávku Hlavní nádraží i Terminál jih. U linky č. 8 jsem měl výslovně na mysli její 

přetrasování tak, že by už neobsluhovala zastávku Hlavní nádraží. Myslím, že na našem 

jednání na DPMP paní Dvořáčková zmiňovala, že takové přetrasování by mohlo mít další 

přínosy pro cestující z MO VI „do města“.  Pro jistotu tedy posílám znovu doslovně své návrhy 

tak, jak jsem je poslal v úterý 19.4. pánům Šmejkalovi, Čadovi a Nadrchalovi: 

Pánové, 

ještě v návaznosti na naši středeční schůzku, kdy jsem upozorňoval, že je třeba se vypořádat i 

s variantami obsluhy MHD jinak než formou konečné, posílám několik variant obsluhy 

závlekem: 

1. Linky, které projíždějí od závodiště po Teplého a nekončí na Hl. nádraží (např. 14) – závlek. 

2. Linky, které projíždí od závodiště po Teplého a končí na Hl. nádraží (např. 15) – závlek + 

hledání jiné konečné (například propojení s 9 na Masarykově náměstí) 

3. Linky, které projíždí od závodiště po I/37 k nádraží (např. 8) – přetrasování do Teplého + 

závlek 

4. Linky, které projíždí od Teplého po I/37 k nádraží (např. 10) 

V případě polookružní linky je to daleko otevřenější otázka, kdy by se patrně jednalo o novou 

linku, která by obsluhovala území MO VI a/nebo MO V. 
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Nakonec si dovolím napřímo požádat o zaslání dopravně-inženýrské analýzy, kterou mělo pro 

DPMP zpracovat VUT Brno jako podklad pro přípravu Terminálu jih, a kterou mi ve středu 

13.4. přislíbil zajistit pan Čada. 

S pozdravem 

Jakub Kutílek 

E-mail ze dne 25. dubna 2022, 14:36 pana Pelikána (odpověď panu Kutílkovi): 

„Dobrý den, 

Obecně: 

Terminál Jih má sloužit nejenom cestujícím, kteří potřebují město opustit (P+R s přestupem na 

vlak příp. letadlo/dálkový autobus), ale i těm, pro něž jsou Pardubice cílem samotným. 

Motivem pro odstavení vozu těmito cestujícími není primárně zkrácení jejich celkového 

dojížďkového času, ale především výhoda daná nabídnutím konkrétního parkovacího místa za 

atraktivní cenu – ať už jsou důvody pro návštěvu města jakékoliv (pravidelná dojížďka do 

práce, návštěva v oblasti, kde jsou již aktivní parkovací zóny, masové kulturní akce, hokej a 

podobně).    

  

Linka 8 a její přetrasování: 

Přetrasování linky 8 (tedy nově ulicí Teplého se závlekem právě k Terminálu Jih) by, nad 

rámec již dříve zmíněných očekávaných obtíží s úsekovým přeplňováním spojů, neúměrně 

prodloužilo cestovní časy rezidentům Svítkova, kteří směřují do centra města (dnes Svítkov, 

park – Masarykovo nám. 14 minut, v návrhové variantě 19 minut). Zůstávala by i trasová 

ambivalence, která se u diskutované linky ukázala jako problémová během výstavby MÚK 

Palackého v letech 2020 a 2021:  řada spojů linky 8 od Dubiny dnes končí na zast. Hlavní 

nádraží, měly by tyto končit na Terminálu Jih? Proč ale, když logická a zcela přirozená cesta z 

poslední společné zastávky /Masarykovo nám./ k hlavnímu nádraží je Palackého třídou? Kdo 

by vlastně ty zkrácené spoje v úseku Masarykovo náměstí – Terminál Jih měl používat? Anebo 

opačně, vystupuji z vlaku a potřebuji použít linku 8 směr Dubina. Jdu na Terminál Jih, anebo 

směr k Přednádraží? Odpověď je asi jasná. 

  

Problematika závleků: 

Obáváme se, že zmíněná argumentace „odůvodnitelnosti“ závleku k novému parkovacímu 

terminálu u cestující veřejnosti neobstojí. Platí to především pro linku 14, jejíž spoje jsou v 

četných případech vytíženy cestujícími směřujícími za prací do průmyslové zóny ve Starých 
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Čívicích. Prodloužení jejich trasy, byť by to mělo být pět minut v každém směru jejich cesty, 

zapříčiní alespoň u části z uživatelů jejich odchod ze systému (nezůstane ale bez následků: 

přesednou do aut, aby ještě více zatěžovali ty samé komunikace, které používáme i my -> 

negativní dopad do spolehlivosti našeho dalšího provozu), zejména pak tehdy, pokud by to 

byl závlek takto do očí bijící (ze zast. Dopravní podnik na Terminál Jih, odsud stejnou cestou 

na křižovatku u Benziny a tedy konečně dále. Srovnáváme to například se závlekem stejné 

linky, která v určitých časech jede mimo ulici Pražská (a tedy přes Svítkov, škola), kdy i tento 

je terčem stížností. Tam nicméně dovedeme argumentovat, že touto variantní trasou spoj v 

některých případech naopak získává výhodu – a to tehdy, když komunikace I/2 pravidelně 

stojí.). Linka 15 by závlekem na Terminál Jih pak zcela jistě ztratila na atraktivitě, kdyby po 

výjezdu z výchozí zastávky Hlavní nádraží měla po deseti minutách jízdy přijet fakticky do téže 

(ano!), byť s jiným licenčním názvem. Obtíže spojené se závlekem linky 8 jsou pak 

komentovány dříve.     

  

Opět konstatuji, že z dopravně-technologických důvodů jsou navrhovaná řešení koncepčně 

proti smyslu efektivity provozu MHD.  

Přeji všem hezký den.  

Ing. Tomáš Pelikán“ 

 

Shrnutí klíčových stanovisek a informací k možnosti alternativního řešení ulice K Vápence: 

 

1. Stanoviska generálního projektanta a projektového manažera ze dne 5. 4. 2022 (viz příloha 

DZ, část B) a stanovisko DPmP a.s., které je součástí zápisu z jednání z 15. 03. 2022, 

nedoporučují změnu projektu. JAKÉKOLIV ZMĚNY, A TO I V PODOBĚ SNÍŽENÍ 
ROZSAHU DÍLA, JSOU HODNOCENY JAKO ZMĚNY, KTERÉ JSOU V KOLIZI 
S POSLÁNÍM PROJEKTU TERMINÁL JIH A JEHO DOPRAVNÍMI KAPACITAMI VE 
VÝHLEDU 20-30 LET.  

2. Na interním jednání k plnění usnesení konaném dnem 7. 4. 2022 za účasti pana primátora, 
pana náměstka Nadrchala, vedoucího OMI, vedoucího ORS, projektového manažera 
projektu Terminál JIH Ing. Zdeňka Šmejkala, ředitele DPmP Ing. Tomáše Pelikána a 
vedoucího projektanta PRODIN a.s. Ing. Michala Hornýše byla obecná shoda nutnosti 

vnímat lokalitu Vápenka a její rozvoj v širším kontextu (např. v kontextu dokončených 
a plánovaných areálů soukromých firem spolu s projektem Terminál JIH) a v kombinaci 

s využitím možností doplnit zelenou infrastrukturu na vhodných místech.   

  
Návrh dalšího postupu z pohledu ORS a OMI:  

2.1 Lokalitu Vápenka je nutné vnímat jako jeden funkční celek, který bude po dokončení 
lávky přes kolejiště I. železničního koridoru (předpoklad dokončení 12/2023), a 
návaznému dokončení Terminálu JIH vč. zkapacitnění ulice K Vápence, dotčen 
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výrazným nárůstem individuální automobilové dopravy, pohybem pěších a cyklistů a 
pohybem vozidel MHD.  

2.2 Pro eliminaci dopravního přetížení ulice Teplého (nyní fakticky jediný vjezd do lokality 
z nadřazených komunikací II. a I. třídy), ulice Pražské, ulice K Vápence a ulice 
Milheimova, je v zájmu města zajistit vybudování místní komunikace navazující na 
sjezd z I/37 do celé lokality Vápenka od západu, a tím zajistit přístupnost a průjezdnost 
lokality Vápenka včetně snazší dostupnosti parkovacích kapacit Terminálu JIH.  

2.3 Pro lokalitu Vápenka bude oslovena firma PRODIN a.s. k vytipování ploch vhodných 
k výsadbě stromů (plochy bez kolize s trasováním sítí) tak, aby mohlo návazně dojít 
k výraznějšímu posílení počtu stromů nebo vhodné zeleně nad rámec stávajícího stavu 
v celé lokalitě, tzv. „Výsadbová studie“.  Firma PRODIN a.s. zajistí výhradně 
identifikaci vhodných ploch a to z důvodu znalosti trasování všech sítí v lokalitě. 
Zpracování „Výsadbové studie“ bude zadáno odborné firmě, nikoliv firmě PRODIN a.s. 
s čímž bylo od počátku počítáno, avšak z textu DZ k informativní zprávě toto 
jednoznačně nevyplývalo.    

2.4 Na jednání ZmP v 05/2022 bude navrženo, aby ZmP uložilo připravit s vazbou na body 
2.1 - 2.3 návrh Memoranda o součinnosti vlastníků významných pozemků v lokalitě 
Vápenka s cílem spolupracovat na podpoře vybudování nové místní komunikace 
napojující sjezd z I/37 do lokality Vápenka, spolupracovat na zadání návrhu dle 
„Výsadbové studie“, ke které budou mít strany právo jejího připomínkování v průběhu 
jejího zpracování a návazně spolupracovat na realizaci dle „Výsadbové studie“.    

2.5 Předpokladem je, že dokončená „Výsadbová studie“ (např. včetně umístění kmenů 
podél nové místní komunikace napojující sjezd z I/37 do lokality Vápenka vč. využití 
retenční nádrže k zavlažování části řešeného území) bude v souladu s textem 
„Memoranda“ podkladem pro navazující budoucí součinnost smluvních stran, a také 
podkladem pro jednání s dalšími vlastníky pozemků v lokalitě Vápenka (předpokládané 
smluvní strany Memoranda: DEKINVEST investiční společnost a.s., enteria a.s., 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Peugeot Kopecký s.r.o. – PEUGEOT, HTL Pardubice 
spol. s r.o. (dříve DEPRO Vápenka s.r.o.), DPmP a.s., město Pardubice, ENESA a.s., 
České dráhy a.s., Správa železnic s.o.).     

 

S OHLEDEM NA POSLÁNÍ DEFINOVANÉ V TOMTO BODU JE VHODNÉ DOPLNIT 
ZELENÉ PLOCHY, 
A ZELENOU INFRASTRUKTURU A ZKAPACITNIT PROSTUPNOST ÚZEMÍ VČ. 
SNÍŽENÍ EMISNÍ ZÁTĚŽE.  

 

3. Propojení lokality Vápenka na sjezd z I/37, harmonogram využití dokončené lávky 

přes I. žel. koridor: z pohledu projektového manažera Ing. Zdeňka Šmejkala je aktuálně 
nutné postupovat tak, aby pro příjezd do lokality Vápenka a její plné zprůjezdnění mohla být 
využívána nová místní komunikace navazující na sjezd z I/37 a současně s ní nové 
zkapacitnění ulice K Vápence, a to ideálně v termínu zprovoznění od 01/2024 z důvodu 
dokončení nové lávky (investor SŽ v 12/2023). Pro tento harmonogram pak bylo 
vyhodnoceno dokončení zálivů MHD na severní straně ulice K Vápence jako zásadní, resp. 
nezbytné, neboť lze očekávat, že k dokončení Terminálu JIH vč. plnohodnotného využívání 
zálivu MHD na jižní straně ulice K Vápence (i pokud bude stavebně dokončen jako součást 
modernizace celé komunikace), dojde s časovým zpožděním (reálně je dokončení očekáváno 
v 12/2024, a to z důvodu nutnosti zahájit výběrové řízení na stavební objekt Terminálu JIH 
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až po podání dotační žádosti, kdy očekávaný termín výzvy je v cca 01/2023, tj. podání 
žádosti nejdříve v 02/2023).     
 

4. Závěr: 

Z pohledu projektového týmu a ORS je vhodné postupovat tak, aby rozvoj lokality Vápenka 
díky investicím města a DPmP a.s. mohl být realizován dle připravených a se všemi 
komisemi MmP a DOSS projednaných projektových dokumentací s očekávanými 
pravomocnými stavebními povoleními v 06-07/2022.  

 

PŘEDPOKLÁDANÉ KLÍČOVÉ MILNÍKY PROJEKTU:  
06-07/2022   = VYDANÁ PRAVOMOCNÁ STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO OBĚ 

STAVBY  

11/2022 - 01/2023  = IROP výzva terminály  

11/2022 - 01/2023  = IROP výzva bezpečnost  

01-02/2023   = PODÁNÍ DOTAČNÍCH ŽÁDOSTÍ NA TERMINÁL JIH  

05/2023 – 01/2024  = místní komunikace (napojení lokality na sjezd z I/37) + 

zkapacitnění ulice K Vápence v termínu 05/2023 – 01/2024 

 

12/2023 = datum dokončení lávky ze strany SŽ 

 

01/2024 = dokončení místní komunikace umožňující napojení na dokončený sjezd z I/37 

do lokality Vápenka + dokončení modernizace ulice K Vápence, zahájení dopravní 

obslužnosti linkou MHD  

 

Stanovisko vedoucího právního oddělení k požadavku zastupitele Mgr. Karla Haase prověřit 

postup dotčených orgánů státní správy v rámci procesu EIA:  

 

Pokud jde o vyjádření se k otázce, zda řízení o záměru „Terminál JIH, duben 2021“ je vedeno 

v souladu se zákonem, resp. zda příslušné rozhodnutí č.j. KrÚ 43314/2021/OŽPZ/PP vydané 

dne 8. 6. 2021 Krajským úřadem Pardubického kraje (KÚ PK), kterým bylo rozhodnuto o tom, 

že tento záměr nepodléhá posouzení vlivů záměrů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 

Sb., je vydáno v souladu se zákonem, tak je v prvé nutno konstatovat, že toto rozhodnutí již 

nabylo právní moci dne 13. 7. 2021.  

Jako pro všechna správní rozhodnutí pak platí i pro shora uvedené rozhodnutí tzv. 

presumpce správnosti správních aktů. To znamená, že na správní rozhodnutí se hledí jako na 

bezvadné do doby, dokud není zákonným způsobem shledán opak, a to vždy po posouzení a 
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rozhodnutí příslušného orgánu. Případné právní vady pak samy o sobě nezakládají 

automaticky neplatnost správních rozhodnutí. 

Kompetentním orgánem k autoritativnímu vyslovení závěru, zda je či není výše uvedené 

rozhodnutí KÚ PK v souladu se zákonem, je příslušný nadřízený správní orgán KÚ PK (tj. 

Ministerstvo životního prostředí) popřípadě správní soud, nikoliv pak právní útvar města, 

které samo je účastníkem řízení a proti rozhodnutí KÚ PK v zákonné lhůtě nebrojilo. 

Pokud tedy existuje subjekt, který má zato, že dané rozhodnutí KÚ PK je nezákonné, má 

možnost využít opravných prostředků, které mu k tomuto nabízí právní řád. 

Aleš Uchytil 

vedoucí právního oddělení 

kancelář tajemníka 

Magistrát města Pardubic 

 

 

15 

Investiční záměr - Azylový dům pro muže s navazujícími službami 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

investiční záměr - Azylový dům pro muže s navazujícími službami v lokalitě Na Staré poště 

dle studie zpracované společností Air atelier s.r.o., která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

včetně rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

pokračovat v přípravě všech stupňů projektové dokumentace, zajištění ostatních 

souhlasných stanovisek a stavebních povolení projektu Azylový dům pro muže s 

navazujícími službami. 

Důvodová zpráva 

V Pardubicích dlouhodobě fungují dva azylové domy, které s podporou města provozuje 

organizace SKP Centrum o.p.s.– jeden je určený pro muže a druhý pro ženy a matky s dětmi.  

U azylového domu pro muže je dlouhodobě upozorňováno ze strany provozovatele na 

nedostatečné a nevyhovující prostředí objektu azylového domu. Důvodem jsou malé 

ubytovací jednotky a zejména nemožnost technicky provést úpravy, které by pomohly snížit, 
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resp. odstranit bariéry v domě, což je s ohledem na potřeby cílové skupinu osob bez přístřeší 

zásadní problém. Jedná se o uživatele ve většině případů se zhoršeným zdravotním stavem či 

přímo o osoby se zdravotním omezením se sníženou hybností, která zásadně omezuje 

kvalitní poskytování sociálních služeb.  

Řešením tohoto dlouhodobě nepříznivého stavu by mohla být výstavba nového azylového 

domu společně s noclehárnami určeného pro muže a zvlášť pro ženy a dalšími službami.  

Realizace výstavby nového azylového domu s důrazem na minimalizace bariér v objektu 

může výrazným způsobem přispět k řešení nepříznivé sociální a zdravotní situace osob, které 

jsou ohroženy sociálním vyloučením, jsou na ulici a potýkají se i s problémy zdravotního 

charakteru (snížená pohyblivost atd.). Město Pardubice, ale i Pardubický kraj a neziskové 

organizace dlouhodobě upozorňují také na absenci zařízení, které by bylo svými službami 

orientováno na sociální situaci klienta a současně by v rámci jeho služeb byla zajištěna i 

základní zdravotní péče. Nový azylový dům s dalšími službami by mohl částečně pokrývat 

potřebu zajištění služeb pro tuto cílovou skupinu a propojení sociální pobytové služby s již 

existují ordinací pro osoby sociálně vyloučené by mohl splňovat prvky inovativního přístupu v 

řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení.  

Uvolněním objektu stávajícího azylového domu pro muže v Milheimově ulici by dále mohlo 

dojít k prodeji tohoto objektu, ze kterého by mohla být výstavba nového objektu 

spolufinancována. Pro financování je navíc dle dostupných informací vhodný dotační titul 

IROP 2021+ a to v rámci sociální oblasti, ve které je podporována výstavba infrastruktury 

sociálních služeb.  

V Radě města Pardubic dne 21. 9. 2020 byl schválen investiční záměr a identifikační listina 

projektu. Cílem přípravné fáze projektu je dospět ke zpracování projektové dokumentace ve 

všech potřebných stupních.  

Pro zpracování návrhu stavby nového objektu azylového domu s noclehárnami byla 

vytipována lokalita v ulici Na Staré poště, a to v místě, kde již v tuto chvíli fungují dvě služby 

pro osoby bez přístřeší a sice nízkoprahové denní centrum a ordinace pro osoby bez přístřeší. 

Na začátku zpracování návrhu byla uvažována varianta, že stávající objekt, ve kterém se výše 

uvedené služby poskytují, zůstane zachován a nový objekt bude na tuto budovu navazovat. 

Po důkladném zvážení technického stavu budovy čp. 23 v areálu Jana Palacha 324 řídící 

výbor rozhodl, že objekt bude v architektonickém návrhu zbourán a na jeho místě vznikne 

nový, který bude zahrnovat obě stávající služby a dále bude funkčně propojen s nově 

umisťovanými novými službami azylového domu a nocleháren.   

Vzhledem k poloze vůči centru města je vysoký předpoklad, že lokalita bude v budoucnu 

transformována jako brownfield na městotvornou funkci s vysokým podílem rezidenčního 

bydlení. Z tohoto důvodu bylo v zadání na návrh stavby definováno, že objekt bude řešen 

modulárním systémem, který umožnuje v případě potřeby celý objekt teoreticky přemístit 

do jiné vhodné lokality. Od modulárního systému jsou také očekávány nižší realizační 

náklady.  

Pro tvorbu návrhu Azylového domu pro muže (ADM) s noclehárnami se vycházelo ze 

stávajících dostatečných kapacit služeb a v novém návrhu tedy nedošlo k jejich navyšování. 
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ADM obsahuje celkem kapacitu celkem 23 osob v sedmi dvoulůžkových a třech třílůžkových 

pokojích. Noclehárna pro muže 12 lůžek a noclehárna pro ženy 9 lůžek ve zvlášť oddělených 

provozech.  

 

Potřeba řešení nového azylového domu je dlouhodobě diskutována v komisi pro sociální a 

zdravotní věci a v rámci komunitního plánování. V aktuálně platném Komunitním plánu 

rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro období 2021–2025 schváleném Zastupitelstvem 

města Pardubic je v rámci cílové skupiny Cizinci, menšiny a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením definován cíl 3.4 Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší a pro osoby ohrožené 

jeho ztrátou k němuž vede schválené opatření 3.4.2 Vybudování azylového domu pro muže 

včetně nocleháren pro muže a ženy.  

30. 3. 2022 byl odevzdán návrh stavby společností AIR Atelier s.r.o., který je přílohou 

usnesení.  

Odhadované celkové náklady k datu odevzdání studie jsou vyčísleny na 62 370 787 Kč vč. 

DPH (zahrnuje rezervu rozpočtu ve výši 8 135 320 Kč). 

 

16 

Strategie bydlení - akční plán pro rok 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Akční plán pro rok 2022 Strategie bydlení pro město Pardubice, který je přílohou tohoto 

usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

vyhodnocení Akčního plánu Strategie bydlení pro město Pardubice za rok 2021, které je 

přílohou tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

V prosinci 2020 byla v Zastupitelstvu města Pardubic schválena Strategie bydlení pro město 

Pardubice. Strategie bydlení je dlouhodobou vizi řešení problému dostupnosti bydlení, která 

realisticky odpovídá možnostem samosprávy i legislativním podmínkám. Dokument obsahuje 

dlouhodobá opatření, která mohou přispět ke zvyšování dostupnosti bydlení v Pardubicích, 
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napomohou efektivně plánovat správu a investice do vlastního bytového fondu a také díky 

zjištěným potřebám obyvatel města v oblasti bydlení mohou přispět k efektivnímu plánování 

nové bytové výstavby na pozemcích města a spoluřešení významných územních oblastí 

města určených k zástavbě. Další oblastí, na kterou se strategie zaměřuje stoupající 

nedostupnost v bydlení zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, domácnosti seniorů či 

mladých rodin. 

 

Opatření v akčních plánech jsou rozdělena do tematických oblastí.  

• Tematická oblast 1 - Sídelní struktura města a urbanismus  

• Tematická oblast 2 - Bytový fond  

• Tematická oblast 3 - Sociální prostředí a sociální bydlení  

V průběhu roku 2021 se podařily v oblasti bydlení rozpracovat či dokončit a schválit zásadní 

změny v oblasti bydlení. V tematické oblasti 1 je to zejména pokrok v koncepčním řešení 

areálu Masarykových kasáren spočívající ve spolupráci s odbornou externí firmou, která 

pomůže vydefinovat městu budoucí náplň areálu a strategii řešení využití městských 

pozemků.  

V tematické oblasti 2 došlo ke schválení nové směrnice pro poskytování městských bytů 

společně s úpravou ceny nájemného. Dalším důležitý a koncepčním přijatým krokem je 

schválení Programu podpory bydlení, který by měl garantovat od roku 2023 financování 

oprav a údržby bytového fondu formou investice veškerého ročního výnosu z nájemného 

zpět do bytového fondu města. V roce 2021 došlo také k rozpracování Zásad pro spolupráci s 

investory (schváleno v únoru 2022), od kterých si město Pardubice slibuje zlepšení v přístupu 

k výstavbě veřejné infrastruktury ve spolupráci se soukromými stavebníky.  

V tematické oblasti 3 došlo k úspěšnému přidělení 21 sociálních bytů. 

Podrobnější vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2021 je přílohou usnesení č. 1. V tomto 

vyhodnocení jsou komentována jednotlivá opatření z hlediska toho, jak se podařily opatření 

v daném roce naplnit.  

Předkládaný Akční plán pro rok 2022 je předkládán na květnovém jednání z důvodu, že došlo 

vzhledem k nepředvídatelným událostem ve světě k přehodnocení návrhů některých 

významných opatření.  

Akční plán pro rok 2022 vychází do velké míry z akcí a opatření, která navazují na akční plán z 

roku 2021 nebo které byly již schváleny v orgánech města. Podrobněji jsou opatření 

rozepsána v návrhu akčního plánu pro rok 2022, který je přílohou usnesení. 
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Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč spolku 

GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, sídlo: Dříteč č.p. 205, 533 05 Dříteč, na 

realizaci projektu "Golfová akademie". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, 

sídlo: Dříteč č.p. 205, 533 05 Dříteč, na realizaci projektu "Golfová akademie" dle přílohy č. 

1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, 

sídlo: Dříteč č.p. 205, 533 05 Dříteč, na realizaci projektu "Golfová akademie" ve znění 

přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

 

Z: I. Liedermanová 

T: 31.10.2022 

Důvodová zpráva 

Spolek GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s. podal dne 20.04.2022 žádost o poskytnutí 

individuální dotace na golfovou akademii. Golfová akademie podporuje děti ve všesportovní 

a golfové přípravě. Projekt bude probíhat v golfovém resortu Golf & Spa Kunětická hora, 

kterému spolek platí nájemné (fee). Z poskytnuté dotace bude uhrazen nájem hřiště. 

 

Golfová akademie vznikla v roce 2015 a zabývá se přípravou hráčů a hráček od 5 do 26 let. 

Cílem akademie je poskytnout golfovou přípravu a komplexní trénink i méně movitým 
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hráčům a hráčkám. Nově se akademie snaží připravit hráče a hráčky nejen pro reprezentaci 

klubu a pardubického regionu, ale i státní reprezentace nebo i pro budoucí studium a hru v 

zahraničí. Golfová akademie spolupracuje se Sportovním gymnáziem Pardubice, Dašická 268, 

kde mají možnost hráči tohoto oddílu studovat se speciálním golfovým programem.  

Zastupitelstvu města Pardubic je tedy v usnesení č. 1 navrženo schválení individuální dotace 

na projekt Golfová akademie.  

 

Dle zákona o rozpočtových pravidlech lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. V souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o 

obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč a o 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Přílohou usnesení je tedy znění 

veřejnoprávní smlouvy, smlouva má v příloze rozpočet projektu, dle kterého bude dotace 

čerpána a bude takto i vyúčtována, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice).  

 

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě je k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši 200.000,- Kč 

spolku Hvězda Pardubice z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Pořízení tyčkařského doskočiště a jeho zakrytí". 

Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu 

podpory sportu ve výši 200.000,- Kč se spolkem Hvězda Pardubice z.s., IČO: 26650193, 

sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Pořízení 

tyčkařského doskočiště a jeho zakrytí" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu 
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podpory sportu ve výši 200.000,- Kč se spolkem Hvězda Pardubice z.s., IČO: 26650193, 

sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Pořízení 

tyčkařského doskočiště a jeho zakrytí" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto 

usnesení. 

 

Z: I. Liedermanová 

T: 31.10.2022 

Důvodová zpráva 

Spolek Hvězda Pardubice, z.s., podal dne 25.03.2022 žádost o poskytnutí individuální 

investiční dotace na pořízení nového tyčkařského doskočiště a jeho zakrytí.  

Současné doskočiště je ve špatném stavu a neodpovídá technickým požadavkům pro 

pořádání závodů krajského a celorepublikového charakteru. Bylo vybudováno v roce 2004 a 

vzhledem k současnému stavu, nelze zlepšit stav pouhými opravami nebo nákupem 

jednotlivých komponent. V tomto sektoru bylo vždy možné uspořádat závody nejvyšších 

úrovní, proto je zapotřebí pořídit celý sektor ještě před začátkem hlavní části sezony. Vzniká 

totiž riziko, že v případě setrvání současného stavu, bude sektor uznaný jako nezpůsobilý k 

pořádání závodů krajské a národní úrovně a plánované závody se tak budou muset přeložit 

do jiného města.  

Atletický oddíl Hvězda Pardubice, z.s. je jedním z největších oddílů, co se týká členské 

základny sportujících dětí v Pardubicích. V loňském roce oddíl zaznamenal 977 členů ročníku 

1999 a mladší, tudíž pořízení nového tyčkařského sektoru by rovněž mohlo vést k výchově 

nových atletických talentů. 

 

Zastupitelstvu města Pardubic je tedy v usnesení č. 2 navrženo schválení individuální 

investiční dotace na pořízení tyčkařského doskočiště a jeho zakrytí. 

 

Dle zákona o rozpočtových pravidlech lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. V souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o 

obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč a o 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Přílohou usnesení je tedy znění 

veřejnoprávní smlouvy, smlouva má v příloze rozpočet projektu, dle kterého bude dotace 

čerpána a bude takto i vyúčtována, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice).  

 

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě je k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 
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Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 75.000,- Kč spolku 

Českomoravský svaz hokejbalu, IČO: 49626485, sídlo: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 

Praha, na realizaci projektu "Evropský pohár juniorů v hokejbale". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 75.000,- Kč se spolkem Českomoravský svaz hokejbalu, IČO: 49626485, sídlo: 

Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, na realizaci projektu "Evropský pohár juniorů v 

hokejbale" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 75.000,- Kč se spolkem Českomoravský svaz hokejbalu, IČO: 49626485, sídlo: 

Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, na realizaci projektu "Evropský pohár juniorů v 

hokejbale" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

 

Z: I. Liedermanová 

T: 31.10.2022 

Důvodová zpráva 

Spolek Českomoravský svaz hokejbalu podal dne 29.04.2022 žádost o poskytnutí individuální 

dotace na pořádání Evropského poháru juniorů v hokejbale.  

Evropský pohár juniorů v hokejbale kategoriích U23, U20 a U16 se uskuteční z iniciativy 

národních svazů evropských států, jako náhrada za zrušené Mistrovství světa. Pardubice byly 

vybrány jako místo konání akce na základě dobré zkušenosti s pořadatelstvím Mistrovství 

světa v roce 2017. Evropský pohár navazuje na tradici mládežnických turnajů Mistrovství 

světa a Mistrovství Evropy. Evropský pohár v hokejbale bude nejvýznamnější mezinárodní 

mládežnickou akci v tomto roce. Na turnaji se představí reprezentační týmy ze Slovenska, 

Švýcarska, Velké Británie, Maďarska a České republiky. Celkově se počítá s účastí 300 hráčů a 
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členů realizačních týmů. Očekávaná návštěvnost na ZS v Pardubicích a hokejbalovém hřišti v 

Pardubicích - Polabinách, kde se utkání Evropského poháru uskuteční, bude kolem 1 000 

diváků. 

Poskytnutá dotace bude použita na pronájem malé haly pardubického zimního stadionu, 

pronájem hokejbalového hřiště v Polabinách, pořadatelskou a zdravotnickou službu, 

rozhodčí a ceny. 

Zastupitelstvu města Pardubic je tedy v usnesení č. 3 navrženo schválení individuální dotace 

na pořádání Evropského poháru juniorů v hokejbale. 

Dle zákona o rozpočtových pravidlech lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. V souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o 

obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč a o 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Přílohou usnesení je tedy znění 

veřejnoprávní smlouvy, smlouva má v příloze rozpočet projektu, dle kterého bude dotace 

čerpána a bude takto i vyúčtována, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice).  

 

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě je k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 

 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 70.000,- Kč pobočnému 

spolku Klub potápěčů Pardubice, p.s., IČO: 00527718, sídlo: Anenská 812, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Mistrovství ČR v ploutvovém plavání". 

Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 70.000,- Kč s pobočným spolkem Klub potápěčů Pardubice, p.s., IČO: 

00527718, sídlo: Anenská 812, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu 

"Mistrovství ČR v ploutvovém plavání" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 70.000,- Kč s pobočným spolkem Klub potápěčů Pardubice, p.s., IČO: 

00527718, sídlo: Anenská 812, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu 

"Mistrovství ČR v ploutvovém plavání" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto 

usnesení. 

 

Z: I. Liedermanová 

T: 31.10.2022 

Důvodová zpráva 

Pobočný spolek Klub potápěčů Pardubice, p.s. podal dne 12.04.2022 žádost o poskytnutí 

individuální dotace na pořádání Mistrovství ČR v ploutvovém plavání.  

Původnímu pořadateli Mistrovství ČR, městu Liberci, bylo pořadatelství akce odebráno na 

základě posouzení technického stavu bazénu odbornou komisí, která ho shledala jako 

nezpůsobilý k pořádání akce tohoto rozměru. Svazová sportovní komise tedy hlasováním 

rozhodla o přesunu akce do Pardubic na základě žádosti Pardubického oddílu. Bohužel však 

celý tento proces proběhl až po uzavření standartního dotačního kola vyhlášeného v rámci 

PPS, tudíž Klub potápěčů Pardubice nemohl podat žádost o poskytnutí dotace z dotačního 

titulu Tradiční a významné sportovní akce.  

Poskytnutá dotace bude použita převážně na pronájem Aquacentra, jelikož tato akce bude 

vyžadovat rezervaci celého plaveckého bazénu. Ze zbylých dotačních prostředků budou 

spolufinancovány náklady na zhotovení medailí a diplomů pro závodníky.  

Zastupitelstvu města Pardubic je tedy v usnesení č. 4 navrženo schválení individuální dotace 

na uspořádání Mistrovství ČR v ploutvovém plavání. 

 

Dle zákona o rozpočtových pravidlech lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. V souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o 

obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč a o 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Přílohou usnesení je tedy znění 

veřejnoprávní smlouvy, smlouva má v příloze rozpočet projektu, dle kterého bude dotace 

čerpána a bude takto i vyúčtována, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice).  

 

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě je k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 
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Návrh usnesení č. 005 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 70.000,- Kč spolku TJ 

Tesla Pardubice, z.s., IČO: 00527483, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, na realizaci projektu "Vybudování sociálního zázemí pro ženy a hostující týmy". 

Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 70.000,- Kč se spolkem TJ Tesla Pardubice, z.s., IČO: 00527483, sídlo: K Vinici 

1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Vybudování sociálního 

zázemí pro ženy a hostující týmy" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 70.000,- Kč se spolkem TJ Tesla Pardubice, z.s., IČO: 00527483, sídlo: K Vinici 

1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Vybudování sociálního 

zázemí pro ženy a hostující týmy" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

 

Z: I. Liedermanová 

T: 31.10.2022 

Důvodová zpráva 

Spolek TJ Tesla Pardubice, z.s. podal dne 11.05.2022 žádost o poskytnutí individuální dotace 

na vybudování sociálního zázemí pro ženy a hostující týmy.  

V současné situaci oddíl stolního tenisu TJ Tesly Pardubice disponuje pouze jednou sprchou a 

jedním sociálním zařízením v mužské šatně. Oddíl má i ženské týmy, které však v šatně 

vlastní sociální zázemí nemají. V zápasové dny používají dámské kabiny hostující týmy, které 

tím pádem nemají možnost osobní hygieny. Touto situací oddíl TJ Tesly nesplňuje podmínky 

pro 2. ligu a vyšší soutěže, tudíž letos ani v minulých letech nemohl postoupit do vyšší 

soutěže, přestože výkonnost a výsledky byly pro postup dostatečné. V letošním roce se oddíl 

dostal do čtvrtfinálového kola Českého poháru, ve kterém byli poraženi vítězi minulého roku 

české extraligy. 

Vybudování sociálního zařízení pro ženské a hostující celky tak zvýší úroveň sportovního 
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areálu, který byl vyřazen ze 2. ligy stolního tenisu pro nevyhovující podmínky sociálního 

zázemí. Z dotace budou hrazeny práce související s úpravou prostor a pořízení materiálu.  

Zastupitelstvu města Pardubic je tedy v usnesení č. 5 navrženo schválení individuální dotace 

na vybudování sociálního zázemí pro ženy a hostující týmy. 

 

Dle zákona o rozpočtových pravidlech lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. V souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o 

obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč a o 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Přílohou usnesení je tedy znění 

veřejnoprávní smlouvy, smlouva má v příloze rozpočet projektu, dle kterého bude dotace 

čerpána a bude takto i vyúčtována, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice).  

 

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě je k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení. 

 

18 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

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

zasedání Zastupitelstva města Pardubic. 

 

Důvodová zpráva 

2. května začalo město Pardubice provozovat v areálu budovy „F“ vysokoškolských kolejí na 

Stavařově „dočasné nouzové ubytování“ pro migranty z Ukrajiny. Veškerá ubytovací kapacita 

je zaevidována do systému „HUMPO“, což znamená, že jedině stát prostřednictvím „KACPU“ 

rozhoduje o umístění migrantů do objektu. Pavilon F nabízí 50 garsoniér, v každé 4 lůžka. 

Každá garsoniéra má vlastní sociální zařízení (WC a sprchový kout) a malou kuchyňku se 

základním vybavením včetně sporáku a ledničky. V přízemí budovy jsou k dispozici sdílené 

automatické pračky.  
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Na začátku května, konkrétně 5.5. jsem poslal otevřený dopis premiérovi vlády Petru Fialovi 

a ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi. V dopise jsem je upozorňoval na státem nevyřešenou 

situaci s migranty, kteří jsou v procesu vyřizování víza, čekají na něj, ale do té doby, než ho 

dostanou, pro český stát a celý systém neexistují. Problém začal eskalovat právě na začátku 

května, kdy do země, respektive měst na železničním koridoru, začali přicházet lidé, u nichž 

proces prověřování trval značně déle, nezřídka i několik dnů.  

 

Na prvním květnovém jednání rada města schválila projektový záměr revitalizace území 

Červeňáku. Projektovou dokumentaci chce mít město hotovou do konce příštího roku. 

Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, 

biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by pak měla začít v polovině 

roku 2024. Realizace bude podle prozatímních odhadů stát asi 60 milionů korun. Obnovu 

území Červeňáku je město připraveno financovat z vlastních zdrojů s možnou dotací z 

evropských fondů, jak prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, tak 

Integrovaného regionálního operačního programu.  

 

Pardubice formou veřejné soutěže hledají firmu, která obnoví stromořadí v centru města. 

Projekt na výměnu 26 stromů v Jahnově ulici a částečně na náměstí Republiky chce město 

financovat s pomocí Norských fondů, tedy peněz určených pro boj se změnou klimatu. Firma, 

která zakázku získá, bude mít za úkol nejen výsadbu nové zeleně, ale v rámci stavebních 

úprav také úpravy povrchů zpevněných ploch pro pěší a cyklisty a úpravy inženýrských sítí a 

veřejného osvětlení tak, aby nová zeleň měla k růstu co nejlepší podmínky. Stromům, 

osazeným do betonových skruží, se totiž nedaří právě nejlépe. Nové stromy budou vysázeny 

do prokořenitelných buněk s kvalitním substrátem a terén bude upraven tak, aby umožnil 

dobrý průsak dešťové vody. Kořeny nově vysazovaných stromů budou mít díky těmto 

úpravám dostatečný prostor pro zdárný růst dřevin. V rámci revitalizace bude vyměněno 20 

okrasných kulovitých třešní v Jahnově ulici a šest na náměstí Republiky. Nahradí je akát 

(odrůda Umbraculifera), který dobře snáší městské a znečištěné ovzduší. 

 

Pardubice míří s projektem Inteligentního řízení dopravy do finále. Poslední etapou, která 

bude letos dokončena, je upřednostňování vozů městské hromadné dopravy na 

křižovatkách. Na financování projektu město navíc není samo, většinu nákladů pokryje díky 

dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kterou bude čerpat prostřednictvím ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace. Dotace, kterou město bude čerpat z Operačního 

programu Doprava, pokryje až 85 procent z celkových uznatelných nákladů, což je částka ve 

výši až 23 milionů korun. Projekt Inteligentního řízení dopravy zahrnuje monitorování 

dopravy na kritických místech, nejen na křižovatkách, ale třeba i v místech s častým 

výskytem kolon, dopravních nehod a podobně. Veškeré informace se scházejí v dopravně 

řídícím a informačním centru, které bylo zprovozněno v prostorách Dopravního podniku 

města Pardubic. Toto centrum je schopno pružně reagovat na aktuální situaci a napomoci 
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tak k výraznému zvýšení propustnosti a zrychlení provozu ve městě. 

 

Pardubice hledají projektanta stavby Centra sociálních služeb SMYSL. To bude na jednom 

místě poskytovat sociální služby lidem se smyslovým a kombinovaným postižením. Centrum 

vznikne přestavbou a dostavbou objektu v Bělehradské ulici, v němž v současné době část 

těchto služeb sídlí. Projektant, který vzejde z právě vypsaného výběrového řízení, bude mít 

na naplnění zakázky 11 měsíců, samotná stavba by měla začít v roce 2024. Přebudování 

objektu v Bělehradské přijde podle předpokladů, vycházejících ze studie společnosti AIR 

atelier, zhruba na 68 milionů korun. Až 85 procent uznatelných nákladů by město mělo získat 

jako dotaci v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Projekt, který má dodavatel 

dokumentace zpracovat až po stavební povolení, bude řešit rekonstrukci, stavební úpravy a 

přístavbu stávajícího objektu v Bělehradské a jeho okolí tak, aby byl vhodný pro činnost 

organizací pracujících s lidmi se smyslovým a kombinovaným postižením. Ty dnes působí v 

různých částech města a nově mají být soustředěny pod jednou střechou.  

 

Kultura ve městě v letošním roce ožila nejen díky zajetým akcím, napomohly jí i novinky, 

které vzešly z řad studentů Univerzity Pardubice v rámci pilotního projektu Rozjeď to. Akce 

se přitom uskutečnily nebo teprve uskuteční za finanční podpory univerzity a města, které na 

jejich realizaci uvolnily dohromady 160 tisíc korun. Jednotlivé nápady prošly přes Kulturní 

komisi a hodnoceny byly také zástupci Univerzity Pardubice, a to podle předem stanovených 

kritérií. Součástí podmínek bylo, aby projekty byly přínosem pro pardubickou kulturní scénu, 

aby byly hospodárné a aby jejich autoři byli schopni je po organizační stránce zajistit. 

Vybráno bylo celkem sedm akcí zahrnujících zpěv, hraní, tanec, výstavu či poezii.  

 

Ve středu 18. května proběhl videohovor mezi zástupci města Pardubice a ukrajinského 

města Žytomyr. To bylo vytipováno jako možné partnerské město i díky kontaktům, které již 

máme. Starosta Žytomyru projevil zájem o spolupráci v oblasti kulturní, společenské, 

sportovní a samozřejmě univerzitní. Pokud půjde vše dle naplánovaného harmonogramu, 

rád bych memorandum o spolupráci předložil zastupitelstvu již na červnovém jednání, kdy by 

se mohli jednání zúčastnit zástupci Žytomyru.  

 

Rád bych také zastupitelstvo informoval, že na základě výzvy MO I proběhlo jednání s 

majitelem pozemků v katastru Pardubic – 864/68, který je označován jako rezidence 

Sakařova II a je vymezen ulicemi Sakařova, Sezemická, Ve Lhotkách a Bezdíčkova a pozemku 

882/37 označovaný jako Rezidence Sakařova III, který je ohraničen ulicemi Sakařova, 

Sezemická, Bezdíčkova a Věry Junkové. Výměra obou pozemků činí 7170 m2, majitel by byl 

ochoten uvažovat o prodeji za cenu 10.000,- Kč/m2, což znamená za celkovou sumu 

71.700.000,- Kč. Navíc požaduje kompenzaci za nezrealizovaný developerský projekt ve výši 

80.000.000,- Kč. Dohromady je to částka 151.700.000,- Kč. To je pro město, které se musí 

chovat jako řádný hospodář, částka naprosto nepřijatelná. Jako alternativa prodeje pozemků 

by byla směna za pozemky v majetku města – pozemek vedle paláce Atrium (bývalé AFI) a 
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pozemek vedle Okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice. To jsou ovšem pozemky na 

velmi lukrativním a pro město strategickém místě a jejich směnou by tak město přišlo o 

možnost ovlivnit podobu území. O těchto skutečnostech jsem informoval místostarostu MO I 

Ondřeje Šebka.  

 

Připomínám jen, že co se jednání rady města týká, materiály a zápisy jsou vám k dispozici.  

 

Součástí zprávy je přehled činnosti primátora a náměstků. 

 

 

XX.  

Projekty města Pardubic zařazené do strategie ITI21+ 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

seznam projektů města Pardubic k zařazení do Strategie území Hradecko-pardubické 

aglomerace 2021+ (ITI21+), které jsou uvedeny v příloze č.1, část A tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

seznam projektů společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. k zařazení doStrategie 

území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (ITI21+), které jsou uvedeny v příloze č.1, 

část B tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Podporuje 

záměr zařazení níže uvedených projektů/aktivit do Strategie území Hradecko-pardubické 

aglomerace 2021+ (ITI21+):  

a) „Projekt třídění a separace v rámci aktivit CEKVO“ připravovaného společností Služby 

města Pardubic a.s.,  

b) „Projekt sdíleného zpracovatelského centra v rámci aktivit CEKVO“ připravovaný 

společností EKO FAKTOR s.r.o.,  

s tím, že tyto projekty a aktivity jsou detailněji popsány v příloze č.1, část C tohoto 

usnesení. 
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IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Podporuje 

s vazbou na bod III. tohoto usnesení přípravu „Memoranda o spolupráci“ mezi městem 

Pardubice 

a společností EKO FAKTOR s.r.o., které bude definovat budoucí základní principy možné 

budoucí spolupráce na přípravě a realizaci záměrů definovaných v bodu III. tohoto 

usnesení. 

Důvodová zpráva 

 

Odbor rozvoje a strategie v rámci nezbytné přípravy na budoucí schvalování finálního znění 

„Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (ITI21+)“ (předpoklad červen 

2022) touto zprávou navrhuje zastupitelstvu schválit, přesněji řešeno v dostatečném 

časovém předstihu předschválit seznam projektů, které jsou navrženy k zařazení mezi 

projekty, které musí být přímo uvedeny v textu „Strategie ITI 2021+“.  Projekty navrhované 

ke schválení jsou rozděleny do 3 částí (3 skupiny), kdy v části A jsou uvedeny projekty města, 

v části B projekty Dopravního podniku města Pardubic a.s. a v části C projekty zahrnuté do 

aktivity CEKVO.    

 

Tyto projekty byly prezentován a projednán v komisi pro strategii a smartcity dne 26. 1. 2022  

(s výjimkou projektů DPmP a.s. a aktivit CEKVO), a tato komise k nim přijala následující 

usnesení - citace:  

„KPSSC doporučuje RmP předložit seznam projektů města připravovaných do Strategie ITI21+ 

k projednání v ZmP ještě před schvalováním Strategie ITI21+“.  

Dále pak byli členové KPSSC přizváni i na semináře pro zastupitele, kde byly všechny tyto 

projekty prezentovány nebo komentovány. Semináře proběhly dne 14. 2. 2022 (Palackého 

třída) a dne 16. 2. 2022 – (projekty detailně popsané v přílohách k návrhu usnesení č. 1, bod 

I., bod II. a bodu III.). 

Součástí prezentací (viz přílohy důvodové zprávy) na semináři dne 16.2.2022 byly zejména 

tyto informace: poslání projektu, stav rozpracovanosti, vazba na tematické oblasti dotační 

podpory, odhady způsobilých nákladů a předpokládané klíčové milníky projektu. 

Projekty v členění dle návrh usnesení č. 1 (část A, část B a část C) jsou pro účel zařazení  

do „Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (ITI21+)“ stručně popsány 

v příloze č. 1  
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návrhu usnesení č. 1.  

PŘEHLED TĚCHTO PROJEKTŮ (členěno dle přílohy č. 1 návrhu usnesení) JE NÁSLEDUJÍCÍ:  

ČÁST A. = projekty města Pardubice 

A.1 CPD II (Centrální polytechnické dílny, II. etapa) 

A.2 Přestupní terminál JIH - veřejný prostor 

A.3 Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 

A.4 MŠ Teplého rozšíření kapacit 

A.5 ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben 

A.6 Revitalizace náměstí Republiky 

  

ČÁST B. = projekty a.s. Dopravní podnik města Pardubic  

B.1 Modernizace vozového parku bezemisní drážní dopravy (trolejbusy) 

B.2 Modernizace servisního zázemí pro drážní vozidla DPMP a.s. 

B.3 Elektrifikace MHD v Pardubicích - sídlišti Višňovka 

B.4 Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH 

B.5 
Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích - 
Pardubičkách 

B.6 Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích - sídlišti Cihelna 

  

ČÁST C. = projekty zahrunuté do "Aktivity CEKVO" s doporučení 
schválit "PODPORU ZÁMĚRU v ZmP dne 26.05.2022"  

C.1 CEKVO - Třídící technologie - Separace 

C.2  CEKVO - Centrum komplexního využití odpadů                     */** 

C.3  CEKVO - Inkubátor                                                                       */**  

 *_aktuálně komunikuje projekt CEKVO vůči Oddělení managementu strategie ITI, resp. vůči  

     MŽP společnost EKO FAKTOR s.r.o. prostřednictvím svým jednatelů (pan Rayman a pan Kafka) 

**_Společnost EKO FAKTOR s.r.o. navrhuje městu Pardubice a / nebo městkým a.s. (SmP a.s., resp. SmP-

Odpady a.s.) uzavření Memoranda o spolupráci (viz samostatná příloha DZ) 
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Aktuální zásadní informace ke každému obsahuje jeho PREZENTACE, která je součástí přílohy 

důvodové zprávy.  

 

Příloha č.1 – část A,B,C 

 
PREZENTACE K PROJEKTŮM v částí A (návrh usnesení č. 1, bod. I.):  

 
Příloha č.2 - Prezentace A.1 CPD 

Příloha č.3 - Prezentace A.2 Terminál JIH 

Příloha č.4 - Prezentace A.3 Centrum sociálních služeb 

Příloha č.5 - Prezentace A.4 MŠ Teplého 

Příloha č.6 - Prezentace A.5 ZŠ Prodloužená 

Příloha č.7 - Prezentace A.6 náměstí Republiky 

Příloha č.8 - Prezentace PM.3 Palackého 

Příloha č.9 - Prezentace PM.4 rekonstrukce ulice Kostelní 

 

 

 

PREZENTACE K PROJEKTŮM v částí B (návrh usnesení č. 1, bod. II.):  

 

Příloha č.10 - Prezentace B - projekty DPmP 

 

 

PREZENTACE K PROJEKTŮM v částí C (návrh usnesení č. 1, bod. III.):  

 

Příloha č.11 - Prezentace C – CEKVO 

Příloha č.12 - Návrh memoranda o spolupráci 
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S ohledem na značnou rozsáhlost jednotlivých příloh č.1-12, je zpráva a její přílohy 

provedena pouze v elektronické podobě. 

 

XX 

Pověření nového ředitele k plnění úkolů při řízení Městské policie Pardubice 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Pověřuje 

s účinností od 01. 01. 2023 při řízení Městské policie Pardubice Bc. Jana Haldu, 

XXXXXXXXXXXXX, plněním těchto úkolů: 

- činit jménem statutárního města Pardubice – Městské policie Pardubice právní úkony, 

týkající se obvyklé činnosti městské policie, s výjimkou práva zcizovat majetek; při těchto 

úkonech je povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon o obcích a zákon o 

obecní policii, 

- vykonávat jménem statutárního města Pardubice – Městské policie Pardubice úkony 

odpovědného zástupce ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Důvodová zpráva 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“) může zastupitelstvo obce na návrh osoby dle § 3 odst. 1 

ZOP (primátora) pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného 

strážníka.  

Dne 15.02.2022 byla podepsána dohoda o skončení pracovního poměru se současným 

ředitelem městské policie Pardubice Bc. Rostislavem Hüblem, přičemž pracovní poměr dle 

této dohody skončí dnem 31.12.2022. Z důvodu zajištění plynulého fungování městské 

policie po skončení pracovního poměru se současným ředitelem Městské policie Bc. 

Rostislavem Hüblem bude Zastupitelstvem města Pardubic pověřen plněním některých úkolů 

při řízení městské policie jiný určený strážník. 

Dne 22. 02. 2022 bylo primátorem města Pardubic vyhlášeno Výběrové řízení č. 05/2022 na 

pozici ředitel/ředitelka Městské policie Pardubice, s termínem podání přihlášek nejpozději 

do 21. 03. 2022. Dne 16. 03. 2022 byla primátorem města jmenována výběrová komise pro 

realizaci výběrového řízení č. 05/2022, a to ve složení: primátor Ing. Martin Charvát 

(předseda komise), tajemník magistrátu Mgr. Michal Zitko, předseda zastupitelského klubu 

Piráti Vojtěch Jirsa, ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický, ředitel územního 
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odboru Pardubice KŘ PČR Pardubického kraje Mgr. Ladislav Tomášek. Přísedícími členy 

komise, tj. bez práva hlasovat, byli náměstek primátora Ing. Petr Kvaš a Mgr. Daniela 

Staňková z personálního oddělení magistrátu. 

V řádném termínu se do výběrového řízení přihlásilo 6 uchazečů. Výběrová komise na svém 

prvním jednání dne 28.03.2022 rozhodla, že k prvnímu kolu výběrového řízení, 

tj.  psychodiagnostickému posouzení osobnostních předpokladů pro výkon funkce ředitele 

městské policie, budou přizváni všichni přihlášení uchazeči.  

Uchazeči dne 30.03.2022 obdrželi přístupové údaje do Hoganových dotazníků, které do 

03.04.2022 vyplnili online. První kolo výběrového řízení probíhalo formou Assessment centra 

skládajícího se ze znalostního testu, modelové situace (individuální a skupinová) a 

psychodiagnostické metody tzv. Hoganových dotazníků. Do 1. kola výběrového řízení – 

Assessment centra – bylo pozváno a dostavilo se všech 6 uchazečů. 

Výsledky Assessment centra byly komisi představeny na 2. jednání výběrové komise dne 22. 

04. 2022, komise kladla doplňující otázky k výsledkům. Komise na svém druhém jednání 

jednohlasně rozhodla, že do druhého kola výběrového řízení, tj. k osobním pohovorům před 

výběrovou komisí, postoupí kandidáti, kteří mají závěr „doporučuji“ nebo „doporučuji s 

výhradami“.  

Do druhého kola výběrového řízení tedy postoupili tři kandidáti, a všichni tři se dne 

27.4.2022 zúčastnili druhého kola výběrového řízení, tj. osobních pohovorů se členy 

výběrové komise. V rámci druhého kola výběrového řízení měli uchazeči jednotlivě možnost 

prezentace své předchozí odborné praxe, a odpovídali členům komise na otázky a dotazy, 

které se týkaly jak profesní odbornosti (osobní motivace pro pozici ředitele/ředitelky 

Městské policie Pardubice, silné stránky kandidáta a prostorů pro zlepšení, detailnější 

vysvětlení některých bodů předložené koncepce), tak manažerských schopností a jejich 

představ vedení a personálního řízení Městské policie Pardubice (problematika parkování ve 

městě, problematika dopravy ve městě, problematika veřejného pořádku ve městě, 

komunikace s vedením města, Policií České republiky, správními orgány, atd.). 

Na základě ústních pohovorů komise rozhodovala o vítězi výběrového řízení v rámci všech 

právoplatně přihlášených uchazečů a komplexně posuzovala všechny podklady, které byly 

uchazeči předloženy. Komise měla k dispozici výsledky profesní psychodiagnostiky – tzv. 

Hoganových dotazníků, které jsou považovány za důvěrné a závěry byly pořízeny pouze pro 

účely tohoto výběrového řízení. 

Na závěr pak komise výběrového řízení hlasováním všech přítomných členů jednomyslně 

rozhodla a stanovila jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici ředitele Městské policie 

Pardubice pana Bc. Jana Haldu.  

Již v zadání výběrového řízení č. 05/2022 bylo stanoveno, že ředitel/ředitelka Městské policie 

města Pardubice musí být držitelem osvědčení o splnění odborných předpokladů vydaným 

Ministerstvem vnitra ČR podle § 4e ZOP, a to nejpozději ke dni, ke kterému má být 

Zastupitelstvem města Pardubice pověřen/a jako určený strážník podle § 3 odst. 2 ZOP. Dále 

bylo v uveřejnění výběrového řízení stanoveno, že není-li uchazeč/uchazečka ke dni vzniku 

pracovního poměru k městu Pardubice – Městské policii Pardubice držitelem tohoto 
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osvědčení, bude s ním/ní uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou 6 měsíců. Pracovní 

smlouva na dobu neurčitou může být uzavřena, je-li uchazeč/uchazečka držitelem tohoto 

osvědčení nebo jej získá do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru k městu Pardubice – 

Městské policii Pardubice. Pan Bc. Jan Halda splňuje podmínku dle ustanovení § 4e ZOP, což 

je doloženo platným osvědčením o splnění stanovených odborných předpokladů podle 

zákona č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, které vydalo  Ministerstvo 

vnitra dne 19.02.2020, č. 0409/2020.  

Výčet vykonávaných kompetencí uvedený v usnesení je stejný jako u stávajícího ředitele 

městské policie. 

 

XX 

Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s. 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a. s., se sídlem 

Chrudim, Novoměstská 626, 537 01, IČ 48171590 předložený k hlasování na valné hromadě 

dne 14. 6. 2022. Celý text navrhovaného novelizovaného znění stanov včetně vyznačených 

navrhovaných změn je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

hlasovat zástupci města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a. 

s.  

dne 14. 6. 2022 v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva k tomuto návrhu 

usnesení I. 

 

T: 14. 6. 2022 

Z: Jan Mazuch 
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Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

zástupci města na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., 

IČ: 481 71 590, s datem konání dne 14. 6. 2022 hlasovat u bodu 5. programu valné 

hromady proti navrženému usnesení o 

• vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů k upsání nových akcií společnosti, 

• zvýšení základního kapitálu společnosti,  

• souhlasu se započtením pohledávek akcionářů, 

• schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů, 

 

Úplné znění návrhu usnesení k bodu č. 5 programu je součástí pozvánky na valnou 

hromadu, která je přílohou důvodové zprávy.  

 

T: 14. 6. 2022 

Z: Jan Mazuch 

Důvodová zpráva 

Město Pardubice je vlastníkem akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., které 

reprezentují obchodní podíl 3,21 %, nominální hodnota těchto akcií činí 48,627.000,-. Tyto 

akcie získalo město Pardubice v rámci privatizačního projektu této akciové společnosti.  

Komentář k návrhu usnesení č. 1:  

Změna stanov 

Představenstvo navrhuje bližší specifikaci předmětu podnikání společnosti, a to s ohledem 

na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ve kterém soud vyjádřil 

názor, že ujednání společenské smlouvy (stanov), podle něhož je předmět podnikání 

obchodní korporace ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je 

předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícímu výsledku se nelze dobrat ani 

výkladem. Představenstvo tedy z opatrnosti navrhuje změnu stanov ve smyslu uvedeného 

rozhodnutí. Předložený návrh odpovídá aktuálnímu znění zápisu v živnostenském rejstříku a 

náplni činnosti společnosti. Fakticky tedy nedojde k žádné změně v předmětu podnikání. 

Návrh byl rovněž konzultován s daňovým poradcem společnosti. 

Celý text navrhovaného znění stanov včetně vyznačení navrhovaných změn je přílohou 

návrhu usnesení č. 1.  

Rozhodnutí ZmP o změně stanov bude závazné pro hlasování zástupcem města na valné 

hromadě dne 14. 6. 2022. 

Zastupitelstvu města Pardubic je změna stanov vyhrazena dle § 84, ods. 2) e) zákona o 
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obcích s tím, že se jedná o rozhodnutí nejvyššího orgánu akcionáře. Valné hromadě přísluší 

rozhodnutí o změně stanov dle zákona o obchodních společnostech, o obchodních 

korporacích a dle stanov společnosti s tím, že se jedná o rozhodovací pravomoc nejvyššího 

orgánu společnosti.  

Komentář k návrhu usnesení č. 2:  

Návrh na zvýšení základního kapitálu je o 5.948.000,- Kč. V případě schválení zvýšení ZK 

valnou hromadou by akciový podíl města klesl z 3,21 % na 3,20 %. S ohledem na tuto 

skutečnost, a též s ohledem na skutečnosti uvedené níže týkající se rozhodování VH dne 17. 

6. 2014 (nabývání vlastních akcií společnosti s vyloučením této možnosti pro držitele akcií na 

jméno), je navrženo hlasovat proti návrhu usnesení o navyšování ZK. Podstatou protinávrhu 

odmítnutého VH dne 17. 6. 2014 bylo schválení usnesení, které by umožnilo městu 

Pardubice prodat svůj podíl ve VAK Chrudim a.s. v rámci schvalovaného nabývání vlastních 

akcií s rozšířením této možnosti též na akcionáře z řad měst a obcí, kteří nemají na svém 

území žádný vodárenský majetek zahrnutý do aktiv této a.s.  

Protože se nejedná přímo o rozhodování o majetkové účasti města ve VAK Chrudim a.s., ale 

o hlasování s dopadem na výši podílu města, je po vyhodnocení tohoto hlasování právním 

oddělením města navrženo svěřit tuto „hlasovací kompetenci“ zastupitelstvu města (dle § 

84, odst. 2), e) zákona o obcích -  rozhodování o výši majetkové účasti). 


