




Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. D0598/00121/10 

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

Preambule 
Smluvní strany na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 2086Z/2010 ze dne 
24.8.2010 uzavřely dne 22.9.2010 Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva). 

 
I. Smluvní strany 

 
1.    Statutární město Pardubice 

 sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
 IČ: 00274046 
 bankovní spojení: 326561/ 0100 u pobočky Komerční banky v Pardubicích 
 zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou 
 (dále jen „poskytovatel“) 
 

2. Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice 
se sídlem Lexova 2233, 530 02 Pardubice 
zastoupené Ing. Jiřím Oborníkem 
IČ: 60159928 
DIČ: CZ60159928 

 bankovní spojení: 232941029/0300 
 zastoupený: Ing. Jiřím Oborníkem 

(dále jen „příjemce“) 
 

II. Předmět Dodatku č. 1 
 

1) Smluvní strany se dohodly na změně článku II., odstavce 6 Smlouvy, jenž nově zní: 
 
“Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 
příjemce příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele číslo 326561/0100, 
nejpozději do 30. 6. 2011. V případě nevyčerpaní celé výše dotace je příjemce povinen 
nevyčerpanou část dotace vrátit na účet poskytovatele číslo  
326561/0100, nejpozději do 30. 6. 2011.“ 

 
2) Smluvní strany se dohodly na změně článku II., odstavce 8 Smlouvy, jenž nově zní: 
 
“Příjemce se zavazuje vést ve svém účetnictví přehled a čerpání dotace odděleně a prokázat 
celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel. Příjemce předloží poskytovateli  nejpozději 
do 30. 6. 2011 čestné prohlášení o účelovém použití prostředků dotace a vyúčtování (kopie 
příslušných dokladů) dotace. Účetní doklady (originály i kopie) vztahující se k dotaci budou 
viditelně a nesmazatelně označeny textem „financováno z dotace MmP“. Bez ohledu na výše 
uvedené je poskytovatel oprávněn si ověřit, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově 
použity. Současně je poskytovatel oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce, týkající se všech 
dotací, které příjemce obdržel. Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout potřebnou 
součinnost.“ 
 
3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti dle původního znění Smlouvy. 

 



 
III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou. 
 

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele:     Za příjemce: 
 
 
         
 
 
.....................................................     ........................................................... 
   MUDr. Štěpánka Fraňková      Ing. Jiří Oborník 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.                          ze dne  
 
 

Dne:     Ing. Václav Brož 
vedoucí Ekonomického odboru Magistrátu města Pardubic 
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Československá obchodní banka, a. s. 
se sídlem:  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
IČ: 00001350 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 

(dále jen "Banka") 
za Banku: Martin Černý, na základě pověření č. 315/18/2010/P, ze dne 3. 11. 2010 
 Ing. Lenka Černá, na základě pověření č. 316/18/2010/P, ze dne 3. 11. 2010 
pobočka: Regionální    pobočka    pro  korporátní   klientelu   Regionální    pobočka 

pro    korporátní   klientelu    Hradec    Králové,  Ulrichovo náměstí 735, 
PSČ 500 02 

a 
Statutární město Pardubice 

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21, Pardubice- Pardubice-Staré Město 
IČ: 00274046 

(dále jen "Klient") 
za Klienta: MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubice 

 
(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají 

podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění změn a doplňků, 
následující 

 
Smlouvu o úvěru č. 2418/10/… 

(dále jen "Smlouva") 
 

Součástí Smlouvy jsou VOP a veškeré přílohy, na které se odkazuje ve Smlouvě. Odchylná ustanovení 
Smlouvy mají přednost před zněním VOP. Klient prohlašuje a stvrzuje podpisem Smlouvy, že byl 
s VOP seznámen. Definice používané ve Smlouvě jsou uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. 

 
Článek I. 

Výše a účel úvěru 
Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky formou účelového úvěru do výše Úvěrového limitu 
=480.000.000,-Kč. Úvěr  může  být  čerpán  v  Kč  v  souladu  s   účelem   dohodnutým ve Smlouvě 
do 29.6. 2012. Banka poskytuje úvěr Klientovi na financování a refinancování rekonstrukce 
plaveckého areálu v Pardubicích do výše 100% předložených faktur bez DPH. 
 

Článek II. 
Podmínky čerpání úvěru 

1) Peněžní prostředky z úvěru nebo jejich část až do výše Úvěrového limitu mohou být čerpány, 
jestliže Banka obdrží od Klienta nejpozději 2 pracovní dny před pracovním dnem očekávaného 
čerpání písemný požadavek na čerpání úvěru počínaje dnem 3.1. 2011 a pokud: 
a) byla Smlouva ze strany Klienta právoplatně podepsána a Banka obdržela všechny 

smluvně dohodnuté podklady, dokumenty a byly zaplaceny veškeré poplatky stanovené 
Smlouvou v dohodnutých dnech splatnosti; 

b) nenastalo porušení povinností nebo skutečnost nebo změna specifikovaná v odst. 1) 
Článku VIII. Smlouvy, přičemž každým čerpáním úvěru Klient zároveň potvrzuje, že 
ke dni čerpání nenastala některá ze skutečností nebo nedošlo k případu porušení 
povinností či ke změně podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena, dle odst. 1) Článku 
VIII. Smlouvy; 

c) byl doložen vznik zajištění v souladu se zákonem a Smlouvou tak, jak je předpokládáno 
v Článku V. Smlouvy; přičemž u zřízení zástavního práva k nemovitostem úvěr může být 
čerpán již po předložení návrhu na vklad zástavního práva dle smlouvy o zřízení 
zástavního práva k nemovitostem s potvrzením o převzetí příslušným katastrálním 
úřadem; 

d) účelovost použití čerpaných prostředků byla Klientem prokázána fakturami, smlouvami 
či jinými dokumenty v souladu se Smlouvou a odsouhlasena Bankou, přičemž se Klient 
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zavazuje na žádost Banky bezodkladně doložit účelovost použití již vyčerpaných částek 
úvěru anebo vlastních prostředků v souladu s dohodnutými podmínkami. 

2) Úvěr bude čerpán převodem/převody z úvěrového účtu ve prospěch Účtu. 
3) Banka bude vystavovat výpisy z úvěrového účtu a zasílat je Klientovi způsobem sjednaným (ke 

dni podpisu Smlouvy) pro předávání výpisů z Účtu. 
4) Banka neumožní Klientovi čerpání úvěru v případě, že výše uvedené podmínky nebudou 

splněny (ledaže by Banka výjimečně nepovažovala splnění některé z podmínek v okamžiku 
čerpání úvěru za nezbytné, přičemž je Klient povinen neprodleně zajistit dodatečné splnění 
příslušné podmínky). Banka posuzuje účelovost každého dílčího čerpání úvěru a je oprávněna 
odmítnout každé čerpání, které nebude řádně doloženo a Bankou odsouhlaseno anebo kde 
vzniknou pochybnosti o účelovosti požadovaného - či kteréhokoli dřívějšího - čerpání dle 
podmínek Smlouvy. 

 
Článek III. 

Úročení, poplatky, odměny a provize 
1) Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá ze sazby 

PRIBOR 3-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 0,72  % p.a. Smluvní strany sjednávají 
Období fixace v délce 3 měsíce. Není-li možné stanovit úrokovou sazbu výše sjednaným 
způsobem z důvodu neuvedení referenční úrokové sazby v informačních médiích, Smluvní 
strany sjednávají Náhradní úrokovou sazbu. 

2) Výpočet úroků provádí Banka na bázi rok o 360 dnech a měsíc o skutečném počtu kalendářních 
dnů. Úrok vypočtený Bankou z poskytnutých peněžních prostředků se Klient zavazuje platit 
vždy v poslední pracovní den kalendářního čtvrtletí a v den konečné splatnosti úvěru. 

3) Klient se zavazuje uhradit Bance Úrok z prodlení (jeho definice a splatnost viz Příloha č. 1 
Smlouvy) ve výši 10 % p.a. 

4) Klient se zavazuje uhradit Bance: 
a) měsíční Závazkovou provizi ve výši 0,10 % p.a. 

 
Článek IV. 

Splácení 
1) Poskytnuté peněžní prostředky se Klient zavazuje vrátit v pravidelných splátkách ve výši 

=9.230.769,23Kč se splatností vždy k poslednímu pracovnímu dni 3. měsíce každého 
kalendářního čtvrtletí. První splátka ve výši =9.230.769,23Kč je splatná dne 27.9. 2012 a 
poslední splátka ve výši =9.230.769,27Kč je splatná dne 30.6. 2025. 

2) Jakékoli částky splatné podle Smlouvy se Klient zavazuje zaplatit v den jejich splatnosti. Klient 
se zavazuje vytvářet ke dnům splatnosti dostatečné peněžní krytí na Účtu č. …/0300. Klient a 
Banka sjednávají způsob úhrady všech pohledávek (včetně poplatků, odměn a provizí) tak, že 
Banka je oprávněna inkasovat z Účtu příslušné částky pohledávek za Klientem vyplývající ze 
Smlouvy a pro případ, že peněžní prostředky vedené na Účtu v den splatnosti nebudou 
postačovat k úhradě splatné částky, je Banka oprávněna inkasovat příslušnou částku z 
kteréhokoli dalšího účtu Klienta vedeného Bankou. V případě, že v den splatnosti Klient 
neuhradí jakoukoli splatnou částku podle Smlouvy v plné výši, Banka a Klient sjednávají, že 
Banka je oprávněna stanovit k úhradě jakých částí splatných pohledávek Banky bude částečná 
splátka použita. 

3) Klient může splatit jistinu úvěru i s úroky i dříve mimořádnou splátkou po vzájemné předchozí 
dohodě s Bankou. Předčasně splacený úvěr nemůže být opětovně čerpán. 

 
Článek V. 
Zajištění 

1) Řádné splacení pohledávek a jejich příslušenství, poplatků a jiných částek vyplývajících 
ze Smlouvy (včetně případných dodatků ke Smlouvě) a s ní souvisejících bude zajištěno: 
a) zástavním právem na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem 

č. 2419/10/… 
2) V případě, že hodnota zajištění v průběhu trvání úvěrového vztahu poklesne nebo ztratí na ceně, 

se Klient zavazuje doplnit zajištění na původní hodnotu ve smyslu shora uvedeného 



Smlouva č. 2418/10/…                                  Návrh smlouvy o úvěru strana 3 

Československá obchodní banka, a. s. Město Pardubice 

zajišťovacího instrumentu, a to ve lhůtě do 30 dní od doručení výzvy Banky. Poklesem nebo 
ztrátou na ceně hodnoty zajištění se pro účely Smlouvy dále rozumí zejména tyto skutečnosti: 
a) zajištění poskytnuté Klientem nebo třetí osobou je nebo se stane neplatným, neúčinným, 

nevynutitelným, nevykonatelným či nedobytným; 
b) zajištění bylo poskytnuto na základě nepřesných, neúplných či mylných údajů; 
c) zřízení zástavních, věcných nebo jiných práv k předmětu zástavy ve prospěch třetích 

osob. 
 

Článek VI. 
Prohlášení 

Klient tímto prohlašuje, že: 
a) je právnickou osobou existující podle práva České republiky jako statutární město; 
b) zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Smlouvy na svém zasedání dne ........; 
c) plnění povinností a závazků Klienta vyplývajících ze Smlouvy není v rozporu s jeho jinými 

povinnostmi, ať zákonnými nebo smluvními; 
d) nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči svým věřitelům a / nebo státu, které by měly 

negativní vliv na schopnost Klienta dostát jeho platebním závazkům ze Smlouvy s výjimkou 
závazků, které jsou uvedeny v Příloze č.2 Smlouvy; 

e) mu není známo, že by proti němu bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení, 
jehož výsledek by mohl negativně ovlivnit jeho finanční a majetkovou situaci či mohl mít 
negativní vliv na jeho schopnost dostát platebním závazkům vyplývajícím ze Smlouvy, a není 
mu známo, že by takovéto řízení bylo vedeno či hrozilo vůči třetím osobám, které zajišťují 
pohledávky Banky vůči Klientovi, nebo vůči třetím osobám, za které poskytl Klient jakékoli 
zajištění jejich závazků s výjimkou soudních, rozhodčích či jiných řízení, která jsou uvedena 
v Příloze č. 2 Smlouvy. 

 
Článek VII. 

Závazky 
Klient po celou dobu trvání úvěrového vztahu daného Smlouvou, tj. až do úplného splnění všech 
závazků vyplývajících ze Smlouvy, se zavazuje, že: 
a) zajistí rovné a spravedlivé postavení Banky se svými věřiteli, kteří nejsou upřednostněni 

ze zákona, zejména nebude upřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před placením 
závazků Bance a neposkytne žádnému z věřitelů výhodnější práva a zajištění než byla 
poskytnuta Bance podle Smlouvy; 

b) nebude čerpat peněžní prostředky v rámci Úvěrového limitu a/nebo čerpat Limit na jiný účel 
než uvedený ve Smlouvě; 

c) bude předkládat Bance dokumenty a výkazy v rozsahu a ve lhůtách specifikovaných v Příloze 
č. 2 Smlouvy; 

d) bude Banku neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění 
smluvních závazků Klienta, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky 
by mohly mít negativní vliv na jeho schopnost dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy; 

e) bude udržovat nemovitosti uvedené pod písm. a) odst. 1) Článku V. Smlouvy (Zajištění) řádně 
pojištěny. 

 
Článek VIII. 

Oprávnění Banky pro případ porušení Smlouvy 
1) Banka je oprávněna učinit jedno nebo více opatření uvedených v odst. 2) tohoto Článku 

Smlouvy, pokud dojde k porušení některé z následujících povinností a / nebo nastane některá 
z následujících skutečností a / nebo dojde ke změnám podmínek, za kterých byla Smlouva 
uzavřena: 
a) Podmínky, které jsou sjednány pro čerpání peněžních prostředků v rámci Úvěrového 

limitu a/nebo čerpání Limitu jsou následně porušeny nebo nejsou dodrženy. 
b) Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a splatné částky vyplývající 

ze Smlouvy anebo z jakýchkoli jiných smluv uzavřených s Bankou po dobu delší než 5 
pracovních dní ode dne odeslání písemné výzvy Banky Klientovi k úhradě těchto částek, 
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nebo je v prodlení s plněním peněžních závazků vyplývajících z jakýchkoli jiných smluv 
uzavřených s Bankou, ledaže by prodlení Klienta bylo způsobeno technickou poruchou 
na straně Banky. 

c) Prohlášení učiněná v Článku Prohlášení Smlouvy se ukáží jako nepravdivá, neúplná nebo 
nepřesná. 

d) Klient neplní jakýkoli závazek uvedený v Článku Závazky Smlouvy, přičemž u závazků 
dle písm. c) se jedná o porušení opakované a / nebo toto porušení zůstává nezhojeno po 
dobu delší než 20 dnů od okamžiku, kdy Banka Klienta k plnění porušovaných závazků 
písemně vyzvala. 

e) Dojde ke skutečnosti nebo k souhrnu skutečností, které znamenají podstatnou změnu 
podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena a které dle opodstatněného stanoviska Banky 
mohou mít podstatný negativní dopad na finanční situaci Klienta, čímž dojde k vážnému 
ohrožení splacení jakékoliv částky splatné podle Smlouvy v dohodnutém termínu. 

f) Peněžní prostředky na účtu resp. na účtech Klienta vedeného resp. vedených u Banky 
jsou předmětem exekuce anebo se nemovitý nebo jiný majetek Klienta stane předmětem 
veřejné dražby nebo exekuce, a tyto skutečnosti by mohly mít negativní dopad na jeho 
majetkovou a finanční situaci nebo jeho schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy. 

g) Vůči osobě, kterou Klient ovládá, anebo subjektu, jehož závazky Klient zajišťuje, je 
vedeno insolvenční řízení, řízení o konkurzu, vyrovnání, či jakékoliv jiné řízení z důvodu 
platební nevůle, neschopnosti či předlužení, nebo bylo rozhodnuto o likvidaci. 

h) Klient bez předchozí písemné dohody s Bankou zastavil svůj majetek ve prospěch třetích 
osob a / nebo umožnil na svém majetku vznik zástavních práv či dalších věcných nebo 
závazkových práv ve prospěch třetích osob. 

i) Banka neobdržela do 90 dní od data podpisu Smlouvy výpis z katastru nemovitostí 
prokazující zápis vkladu zástavního práva k nemovitosti ve prospěch Banky v souladu se 
smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti uvedenou pod písm. a) v odst. 1) 
Článku Zajištění Smlouvy. 

j) Klient se dostane do prodlení s plněním svých zákonných či smluvních závazků vůči 
státu a / nebo zdravotním pojišťovnám. 

k) Klient nebo osoba ovládající Klienta nebo osoba, kterou Klient ovládá, je v prodlení 
s plněním jakéhokoliv závazku vůči bankám, vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s 
bankami, případně z jiného dokumentu. 

l) Dojde bez předchozí písemné informace Klienta Bance k Organizačním a právním 
změnám (může se jednat např. o sloučení obcí ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o obcích, 
připojení k jiné obci dle § 19 odst. 3 zákona o obcích, oddělení části obce dle § 21 zákona 
o obcích, záměru být členem svazku obcí dle § 49 zákona o obcích či záměru založit nebo 
zřídit právnické osoby - obchodní společnost, příspěvkovou organizaci, obecně 
prospěšnou společnost), které mohou ohrozit včasné splacení podle Smlouvy nebo 
kteroukoli z těchto změn bude Banka považovat za ohrožující plnění smluvních 
podmínek sjednaných mezi Bankou a Klientem ve Smlouvě. 

m) Podíl výše dluhové služby (splátky jistiny a příslušenství v příslušném kalendářním roce 
včetně poskytnutých záruk) k výši opakujících se příjmů (příjmy daňové - druh příjmu 
111, 112, 1211, 133, 134, 135, 136, 151 a 170, nedaňové - druh příjmu 211, 212, 213, 
214 a přijaté neinvestiční dotace mající prokazatelně opakující se charakter a sloužící pro 
financování běžných výdajů - druh příjmu 411 a 412, zejména 4111, 4112, 4116, 4121 a 
4122), to vše dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí (FIN 2 – 12M), vyjádřený v procentech, překročí hodnotu 
12 %, přičemž rozhodným dnem je vždy poslední den příslušného kalendářního roku. 

2) Kdykoli poté, co dle odst. 1) tohoto Článku Smlouvy nastane některá ze skutečností nebo dojde 
k případu porušení povinností či ke změně podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena, je 
Banka oprávněna na základě oznámení odeslaného Klientovi: 
a) omezit nebo zastavit čerpání peněžních prostředků v rámci Úvěrového limitu a / nebo 

Limitu stanoveného Smlouvou; a / nebo, 
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b) písemně prohlásit, že všechny pohledávky Banky z poskytnutého úvěru nebo jejich část 
se stávají splatnými, přičemž Klient je povinen uhradit své závazky vůči Bance ke dni 
v prohlášení uvedenému; a / nebo, 

c) s přihlédnutím k závažnosti nastalých skutečností nebo případů porušení či změn 
podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena, provést blokaci veškerých účtů Klienta 
vedených Bankou (zejména neprovádět Klientovy platební příkazy a nevyplácet hotovost) 
ještě před dnem splatnosti závazků Klienta, jejichž splacení je ohroženo a zůstatky účtů a 
docházející úhrady použít na splacení těchto závazků Klienta a / nebo k vytvoření 
peněžního krytí na účtu Banky jako peněžité jistoty - kauce na úhradu v budoucnu 
splatných závazků Klienta vyplývajících ze Smlouvy, a to do výše těchto závazků 
Klienta, přičemž v takovém případě Banka neodpovídá za škody, které mohou Klientovi 
vzniknout v důsledku použití jeho peněžních prostředků výše uvedenými způsoby. 

3) Oprávnění uvedená v tomto Článku Smlouvy nevylučují ani neomezují použití dalších 
oprávnění, která Bance náleží podle zákona nebo jiného smluvního vztahu s Klientem. 

 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. V případě 
neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní 
ustanovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody Smluvních 
stran formou písemného dodatku 

2) Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran 
po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu. 

3) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu 
ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle. 

 
V příloze: 
Příloha č. 1 - Definice a ujednání 
Příloha č. 2 - Dokumenty a dodatečné informace 
 
Hradci Králové dne ……….. 
 
Československá obchodní banka, a. s.    Statutární město Pardubice 
Martin Černý, na základě pověření č. 315/18/2010/P,                          MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubice 
ze dne 3. 11. 2010         
Ing. Lenka Černá, na základě pověření č. 316/18/2010/P,  
ze dne 3. 11. 2010  
  
  
 
………………………………………………     …….……………………….……………….. 
 Banka Klient 
                 Ověření podpisu/totožnosti: 
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Definice a ujednání 
 
 
Den fixace poslední den Období fixace, ve kterém nastal Poslední den čerpání 
*IBOR referenční úroková sazba mezibankovního peněžního trhu pro příslušnou měnu 

(PRIBOR v případě závazků v Kč, EURIBOR u závazků v EUR, resp. LIBOR u 
závazků v USD, GBP, CHF, příp. dalších měnách) ve výši uvedené pro příslušné 
časové období v informační síti REUTERS, popřípadě v jiných informačních 
mediích, a to vždy dva pracovní dny před: 

 a) dnem příslušného jednotlivého čerpání Úvěrového limitu, pokud k 
příslušnému jednotlivému čerpání Úvěrového limitu došlo v příslušném 
Období fixace, přičemž úroková sazba stanovená tímto sjednaným 
způsobem je v dané výši platná pro příslušné jednotlivé čerpání Úvěrového 
limitu a pro zbývající část příslušného Období fixace 

 b) počátkem příslušného Období fixace, pokud k příslušnému jednotlivému 
čerpání Úvěrového limitu došlo v předcházejících Obdobích fixace, 
přičemž úroková sazba stanovená tímto sjednaným způsobem je v dané 
výši platná pro aktuální výši čerpání Úvěrového limitu (s výjimkou 
jednotlivých čerpání, ke kterým došlo v průběhu příslušného Období 
fixace) a pro celé příslušné Období fixace 

 c) Vznikem prodlení v případě Úroku z prodlení ve fixní výši stanovované na 
bázi *IBOR 12-měsíční plus marže (pokud není ve Smlouvě sjednáno 
jinak). 

IRS úrokový SWAP, tj. referenční úroková sazba mezibankovního peněžního trhu 
pro příslušnou měnu ve výši uvedené pro příslušné časové období (nad 1 rok) 
v informační síti REUTERS, popřípadě v jiných informačních mediích, a to vždy 
dva pracovní dny před počátkem příslušného Období fixace 

Jednorázový 
poplatek 

poplatek za vyhodnocení žádosti a zpracování Smlouvy (musí být uhrazen do 5 
pracovních dní ode dne podpisu Smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak) 

Měsíční/Čtvrtletní 
poplatky 

poplatky za správu úvěru, splatné vždy k poslednímu pracovnímu dni každého 
kalendářního měsíce/čtvrtletí a ke dni konečné splatnosti úvěru 

Náhradní úroková 
sazba 

pohyblivá úroková sazba s přechodnou fixací, která se skládá z průměru kotací 
(zjištěných Bankou) na mezibankovním peněžním trhu nejméně tří referenčních 
bank, a to vždy dva pracovní dny před prvním dnem příslušného Období fixace, 
a marže (přirážky) v pevné výši uvedené v odst. 1) Článku III. Smlouvy. Není-li 
možné stanovit ani tímto způsobem úrokovou sazbu z důvodu nekotování na 
mezibankovním peněžním trhu, Smluvní strany sjednávají úrokovou sazbu 
s přechodnou fixací, která se skládá z úrokové sazby ve výši kotované Bankou a 
marže (přirážky) v pevné výši uvedené v odst. 1) Článku III. Smlouvy, přičemž 
se Klient zavazuje takto stanovenou úrokovou sazbu Bance uhradit nebo 
předčasně splatit své závazky z poskytnutého úvěru, a to do 30 dnů ode dne 
doručení oznámení Banky o výši stanovené úrokové sazby (přičemž v případě 
předčasného splacení úvěru pak pro období, než předčasné splacení nastane, platí 
úroková sazba stanovená kotací Banky) 

Období čerpání časové období, ve kterém může být úvěr čerpán, které začíná dnem, ve kterém 
byly splněny všechny podmínky čerpání specifikované v Článku II. Smlouvy a 
končí dnem uvedeným v Článku I. Smlouvy 

Období fixace (pro 
fixní sazbu na x 
let) 

období fixace úrokové sazby v délce stanovené v odst. 1) Článku III. Smlouvy. 
První Období fixace začíná dnem prvého čerpání úvěru a končí za x let (dle 
délky Období fixace) ode dne prvého čerpání úvěru v den stanovený v odst. 1) 
Článku III. Smlouvy. Prvním dnem po skončení prvního Období fixace počíná 
běh dalších Období fixace, začínajících vždy prvním dnem po skončení 
předcházejícího Období fixace končících ve dnech specifikovaných v odst. 1) 
Článku III. Smlouvy a v den předcházející dni konečné splatnosti. Pokud by 
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první den dalšího Období fixace připadl na nepracovní den, prodlužuje se 
mimořádně trvání příslušného Období fixace do dne předcházejícího nejbližšímu 
následujícímu pracovnímu dni 

Období fixace (pro 
sazbu *IBOR a 
splatnost úroků 
mimo konec 
kalendářního 
měsíce / čtvrtletí / 
pololetí / roku) 

období fixace úrokové sazby v délce stanovené v odst. 1) Článku III. Smlouvy. 
První Období fixace začíná dnem prvého čerpání peněžních prostředků z úvěru a 
končí v den předcházející příslušnému nejbližšímu (prvnímu až dvanáctému) dni 
splatnosti úroků dle délky Období fixace a frekvence splácení úroků , jak je 
definována v odst. 2) resp.v odst. 3) Článku III. Smlouvy. Prvním dnem po 
skončení prvního Období fixace počíná běh dalších 
měsíčních/čtvrtletních/pololetních/ročních Období fixace, začínajících vždy 
prvním dnem po skončení předcházejícího Období fixace (tedy v příslušný den 
splatnosti úroků) a končících vždy v den předcházející příslušnému 
následujícímu (prvnímu až dvanáctému) dni splatnosti úroků dle délky Období 
fixace a frekvence splácení úroků, jak je definována v odst. 2) resp. v odst. 3) 
Článku III. Smlouvy. Poslední Období fixace končí dnem předcházejícím dni 
konečné splatnosti úvěru 

Období fixace (pro 
sazbu *IBOR a 
splatnost úroků 
na konci měsíce / 
čtvrtletí / pololetí / 
roku) 

období fixace úrokové sazby v délce stanovené dle odst. 1) Článku III. Smlouvy. 
První Období fixace začíná dnem prvého čerpání peněžních prostředků z úvěru a 
končí v den předcházející poslednímu pracovnímu dni kalendářního 
měsíce/čtvrtletí/pololetí/roku (dle délky Období fixace). Prvním dnem po 
skončení prvního Období fixace počíná běh dalších 
měsíčních/čtvrtletních/pololetních/ročních Období fixace, začínajících vždy 
prvním dnem po skončení předcházejícího Období fixace a končících v den 
předcházející poslednímu pracovnímu dni následujícího kalendářního 
měsíce/čtvrtletí/pololetí/roku. Poslední Období fixace končí dnem 
předcházejícím dni konečné splatnosti úvěru 

Organizační a 
právní změny 

odštěpení některých organizačních částí Klienta, sloučení, splynutí, rozdělení, 
přeměna, převzetí, snížení základního kapitálu, prodej podniku či části podniku, 
změna předmětu činnosti, ukončení podnikatelské činnosti či její podstatné části, 
ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti apod. 

Poplatek 
za specifickou 
sazbu 

poplatek za stanovení specifické úrokové sazby, který je splatný nejpozději v den 
prvého čerpání úvěru a v případě, že k čerpání úvěru nedojde, je tento poplatek 
splatný k poslednímu dni Období čerpání 

Poslední den 
čerpání den, kterým končí možnost čerpání úvěru v souladu s Článkem I. Smlouvy 

Projekt projekt Klienta financovaný Bankou v souladu s Článkem I. Smlouvy 
Sankce 
za nedočerpání 
úvěru 

jednorázový poplatek za nedočerpání Úvěrového limitu, který je Banka 
oprávněna účtovat, pokud Klient do Posledního dne čerpání nevyčerpá Úvěrový 
limit v plné výši a zároveň pokud rozdíl současné hodnoty cash flow z výše 
Úvěrového limitu a současné hodnoty cash flow ze skutečně vyčerpané části 
Úvěrového limitu k Poslednímu dni čerpání je kladný. V takovém případě je 
poplatek stanoven ve výši tohoto rozdílu současných hodnot cash flow. Poplatek 
je splatný do 5 pracovních dní od Posledního dne čerpání, není-li ve Smlouvě 
uvedeno jinak 

Sankce 
za nedočerpání 
úvěru (pro úvěr se 
specifickou 
úrokovou sazbou) 

jednorázový poplatek za nedočerpání Úvěrového limitu, který se Klient zavazuje 
uhradit v den, kterým končí Období čerpání v případě, že nedojde k čerpání 
úvěru nebo úvěr nebude čerpán v plné výši Úvěrového limitu a jehož výši Banka 
vypočte dle úhrnu škod a nákladů vzniklých částečným nebo úplným nečerpáním 
úvěru. Tento poplatek bude zahrnovat ztrátu či náklady vzniklé ukončením nebo 
likvidací zajištění specifické úrokové sazby nebo odpovídající obchodní pozice. 
Banka může při výpočtu tohoto poplatku odkázat na kotace příslušných cen a 
sazeb u jednoho či více předních účastníků na mezibankovním peněžním a 
devizovém trhu 

Účet běžný účet Klienta vedený u Banky specifikovaný v odst. 2) Článku IV. 
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Smlouvy 
Úrok z prodlení úrok z částek, s jejichž splacením je Klient v prodlení, zejména pokud jde o 

splácení jistiny, úhrady poplatků nebo plnění jakéhokoli jiného peněžitého 
závazku podle Smlouvy. Částky, s jejichž placením je Klient vůči Bance v 
prodlení, budou úročeny sjednanou sazbou Úroku z prodlení namísto úrokové 
sazby sjednané v odst. 1) Článku III. Smlouvy. Úrok z prodlení je splatný ihned 

Úroková sazba 
Banky 

úroková sazba stanovená Bankou ke Dni fixace dle aktuální situace 
na finančních trzích s dlouhodobými finančními instrumenty 

Úvěrový limit limit, do jehož výše mohou být poskytnuty Bankou Klientovi peněžní prostředky 
v souladu s touto Smlouvou 

VOP Všeobecné obchodní podmínky ČSOB ze dne 1.11.2009 
Závazková provize poplatek za rezervaci zdrojů stanovený v % p.a., počítaný a účtovaný vždy 

v poslední pracovní den kalendářního měsíce/čtvrtletí a v Poslední den čerpání 
z nevyčerpané části Úvěrového limitu v období ode dne podpisu Smlouvy do 
Posledního dne čerpání 

Zvýhodněná 
úroková sazba zvýhodněná úroková sazba specifikovaná v odst. 1) Článku III. Smlouvy 
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Dokumenty a dodatečné informace 

 
 
1) Závazky po splatnosti vůči věřitelům a státu 

Vyplývá z … , např. kupní 
smlouva … 

Věřitel 
IČ/Rodné číslo 

Obchodní firma/Jméno a příjmení 

Částka 
závazku 

   
 
2) Soudní spory 

Předmět sporu 
Protistrana 

IČ/Rodné číslo 
Obchodní firma/Jméno a příjmení 

Sporná částka 

   
 



Příloha č. 1 k návrhu usnesení č. RM/ N 38983

údaje jsou v Kč

Příjmová část rozpočtu

13 475,00

49 354,70

15 739,90

78 569,60

Výdajová část rozpočtu
852,00

1 170,00
190,00
50,00

1 000,00
300,00
171,00
150,00
110,00
170,00
170,00
586,00
476,00

73,00
6 000,00

25 000,00
2 650,00

450,00
16 961,70
3 500,00
2 800,00
15 739,90

78 569,60

Odstranění černých staveb
KD Hronovická - odstranění závad z pojistných událostí 2010

ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - předfinancování dotace

MŠ Teplého - celková rekonstrukce (realizace)
Ratolest K Blahobytu - PD, autorský dozor a realizace
Parkoviště v areálu koupaliště Cihelna - PD k realizaci

MŠ Pospíšilovo nám. - radonová opatření
MŠ Rumunská - radonová opatření
MŠ Brožíkova - radonová opatření

Elektropřípojka Klášterní 52 pro akce na Perštýnském náměstí
Zpevnění účelové komunikace Chrudimka
Rekonstrukce zálivu MHD - Polabiny, tel.ústředna, směr Ohrazenice

Zapojení nevyčerpaných FP z roku 2010

Kontokorentní úvěr Česká spořitelna

Odbor majetku a investic 

Příprava a administrace dotačních projektů Úspory energií - další etapa

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010 (konkrétní pol) celkem

Cyklistická stezka Staré Čívice - výkupy pozemků

10% dotace na opravy prodaných BJ

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010 celkem

Finanční podíl města na očekávaných dotacích
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - PD

MŠ Odborářů - radonová opatření
Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pardubice
Pozemky pod rozestavěnou halou ul. U Stadionu - užívání pozemku pod stavbou
Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci

Cyklistická stezka Černá za Bory - Mnětice - výkupy pozemků

Úprava rozpočtu na rok 2011 správce 711 - odbor majetku a investic



Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování 
reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice 
 

schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008 a 
                                                    dne 21.10.2008  usnesením č.3272/2008 
                                                    dne 11.1.2011 usnesením č………./2011 
                Zastupitelstvem města Pardubic dne 6.5.2008 usnesením č.755 Z/2008 a 
                                                   dne ………….  usnesením č………./……. 
Postup projednání žádosti: 
1.odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic : 

přijímá žádost vyplněnou na příslušném formuláři 
      vyvěšuje žádost o pozemek ve vlastnictví statutárního města Pardubice a žádost o umístění 

reklamního zařízení na 15 dnů na úřední desku dle zákona č.128/2000 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků  

            zajišťuje vyjádření odborů MmP a příslušné rady městského obvodu 
            rozhoduje o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - právo týkající se inženýrských   

sítí mimo liniových staveb velkého rozsahu  
  2.Komise pro pozemky a reklamu (dále jen komise): 
            žádost projedná a předloží své doporučení včetně návrhu výše platby popř.ceny Radě 

města  Pardubic (dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb.) 
       Cena pozemku je odvozena od interního materiálu cenové mapy z roku 1993, dále jen cenová mapa. 
       Cena za umístění reklamního zařízení je odvozena z výměry reklamní plochy. 
       Zároveň je cena posuzována s ohledem na cenu v čase a místě obvyklou. 

    3. Rada města Pardubic: 
     v souladu  se zákonem č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků projednává a 

schvaluje:  
     a)  nájem pozemků  
     b)  věcné břemeno na pozemcích 
     c)  výpůjčku pozemků 
     d) umístění reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 

Při posouzení jednotlivých žádostí lze usnesením Rady města Pardubic stanovit výši platby odlišnou od výše 
stanovené zásadami. 

    a)nájem pozemků 
  
  platby za nájem pozemků dle účelu využití: 
nepodnikatelské aktivity                     

stavba objektu, pozemek pod stávajícím objektem                    35,-Kč/m2 /rok    

zahrada bez rekreační chaty 35,-Kč/m2 /rok 

zahrada bez rekreační chaty (jediným příjmem žadatele je důchod) 18,-Kč/m2 /rok 

zahrada s rekreační chatou 18,-Kč/m2 /rok 

zahrada s rekreační chatou (jediným příjmem žadatele je důchod) 18,-Kč/m2 /rok 

zahrádkářská kolonie                                                                                9,-Kč/m2 /rok 

lesní pozemek zastavěný rekreační chatou 30,-Kč/m2 /rok 

polnosti                                                                                                                        dle bonity půdy,smluvně 

pozemek ve vlastnictví fyzických nebo právnické osoby,který užívá statutární město 
Pardubice  

dle cenového předpisu 

 



podnikatelské aktivity     
stavba bytového domu 
 
   

ode dne podpisu nájemní smlouvy do dne vydání souhlasu 
respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu s užíváním  
stavby, nejdéle však 36 měsíců ode dne podpisu nájemní smlouvy 

  
35,-Kč/m2/rok 

  

ode dne vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu 
stavebního úřadu s užíváním stavby, nejdéle však od 1.dne po 
uplynutí 36 měsíců ode dne podpisu nájemní smlouvy.Nájemné bude 
povyšováno každoročně o částku, která bude odpovídat průměrné 
roční míře inflace předchozího roku zjištěné oficiálním statistickým 
úřadem 

 
   

6% z ceny  

schválené RmP 
stavba s komerčním  
využitím 
 

ode dne podpisu nájemní smlouvy do dne vydání souhlasu 
respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu s užíváním  
stavby, nejdéle však 24 měsíců ode dne podpisu nájemní smlouvy 35,-Kč/m2/rok 

  

ode dne vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu 
stavebního úřadu s užíváním stavby, nejdéle však od 1. dne po 
uplynutí 24 měsíců ode dne podpisu nájemní smlouvy.Nájemné bude 
povyšováno každoročně o částku, která bude odpovídat průměrné 
roční míře inflace předchozího roku zjištěné oficiálním statistickým 
úřadem 

6-12% z ceny 
schválené RmP 

pozemek pod stávající 
stavbou, podnikatelské 
aktivity 

nájemné bude povyšováno každoročně o částku, která bude  
odpovídat průměrné roční míře inflace předchozího roku zjištěné 
oficiálním statistickým úřadem 

6-12% z ceny 
schválené RmP 

 
změna nájemce pozemku na  
základě změny vlastnictví stavby 

k žádosti doložit listinu prokazující  
vlastnictví stavby 

výše nájemného předchozího nájemce 
stanovené v daném roce 

 
b) věcné břemeno na pozemcích 
     žádost podává pouze vlastník inženýrské sítě, popř. vlastník nemovitosti, ke které má být  

zřízen přístup  
     žadatel:  doloží u žádosti podléhající pouze rozhodnutí odboru majetku a investic MmP 
                   - právo týkající se inženýrské sítě - shodné doklady potřebné pro vydání územního a 

stavebního řízení včetně stanoviska příslušného městského obvodu 
                   doloží před uzavřením smlouvy geometrický plán s vyznačeným věcným břemenem a 

geodetem potvrzený výpočet délky v bm (u inženýrských sítí) 
                   uhradí správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí 
platby za zřízení věcného břemene:  
nepodnikatelské aktivity    

právo chůze a jízdy bezúplatně  

právo týkající se inženýrské sítě bezúplatně  
 
investiční akce statutárního města Pardubice     
právo týkající se inženýrské sítě     
   

dle zákona č.151/1997 Sb. zákon o oceňování majetku 
  

 
podnikatelské aktivity     
právo chůze a jízdy 
 

10.000,-Kč/rok+DPH 
 

platba každoročně povýšena o průměrnou roční míru inflace 
předchozího roku zjištěnou oficiálním statistickým úřadem 

právo týkající se inženýrské 
sítě dle tabulky       
zóna městského obvodu 
 

pozemek stavební 1) 

 
pozemek  lesní, 
zemědělský2) 

pozemek ostatní 3) 

 
komunikace 4) 

 

MO I 1500,- Kč/bm+DPH 100,- Kč/bm+DPH  300,- Kč/bm+DPH   300,- Kč/bm+DPH  

MO II, III, V 1200,- Kč/bm+DPH   75,- Kč/bm+DPH 200,- Kč/bm+DPH   300,- Kč/bm+DPH  



MO IV, VI, VII, VIII 1000,- Kč/bm+DPH     50,- Kč/bm+DPH 100,- Kč/bm+DPH   300,- Kč/bm+DPH 

platba bude stanovena dle druhu a způsobu využití pozemku uvedeného v katastru nemovitostí 
ke dni podání žádosti na odbor majetku a investic MmP, platba se nebude měnit v závislosti na 
pozdější případnou změnu druhu a způsobu využití pozemku v katastru nemovitostí 
 

1)pozemek vedený katastrálním úřadem v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemek 
  skutečně zastavěný stavbou 
2)pozemek vedený katastrálním úřadem v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice,  zahrada, ovocný 

sad, trvalý travní porost, les 
3)pozemek vedený katastrálním úřadem v druhu pozemku  ostatní plocha mimo pozemků uvedených pod 

bodem4), vodní plocha  
4)komunikace vedená katastrálním úřadem v druhu pozemku ostatní plocha způsob využití ostatní 

komunikace, silnice 
 
c)výpůjčka pozemků 

neoplocených pevným oplocením, veřejně přístupných, udržovaných na náklady žadatele 
pro činnost sportovních, sociálních, dětských, mládež.organizací                              
pro výstavbu komunikací s následným převodem vybudované komunikace za symbolickou cenu do vlastnictví statutárního města 
Pardubice 
 
d) umístění reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 
   
reklamní plocha pro výlep plakátů do formátu A1 DIN 25,-Kč/m2 /měsíc 
reklamní plocha do 2 m2  50,-Kč/m2 /měsíc 
reklamní plocha od 2 m2  110,-Kč/m2 /měsíc 
 
 
4. Zastupitelstvo města Pardubic: 
     v souladu  se zákonem č.128/2000 Sb. ve znění  pozdějších změn a doplňků u pozemků 

projednává a schvaluje  
     a) prodej  
     b) koupi 
     c) směnu 
     d) darování  
     e) vydání nemovitostí dle zvláštních zákonů 

Při posouzení jednotlivých žádosti lze usnesením Zastupitelstva města Pardubic stanovit cenu 
odlišnou od ceny stanovené cenovou mapou. 

     Pokud dojde u pozemku po vyhotovení geometrického plánu k navýšení schválené výměry u   
prodeje, daru nebo směny, bude výměra přesahující 10 m2 nebo 5 % původně schválené 
výměry (max. do 100 m2 ) znovu předložena ke schválení ZmP.  

     Se změnou výměry do této hranice bude seznámena pouze komise. 
 
a) prodej 
     v případě potřeby zajistí statutární město Pardubice znalecký posudek      
účel využití pozemku termín a podmínky prodeje cena  
stavba bytového domu, 
rodinného domu 3) 

po vydání souhlasu respektive kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu s užíváním stavby 
a po zápisu stavby do katastru nemovitostí , 
popř.po doložení geometrického plánu na 
oddělení pozemku žadatelem 

dle schválení ZmP 
+ poplatek za vklad 
vlastnických práv 

  do té doby bude uzavřena nájemní smlouva, 
zároveň lze na písemnou žádost uzavřít  

dle schválení RmP 



smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

stavba s komerčním 
využitím,  
stavba garáže 3) 

po vydání souhlasu respektive kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu s užíváním stavby  
a po zápisu stavby do katastru nemovitostí 

 dle schválení ZmP 
+ poplatek za vklad 
vlastnických práv 

  do té doby bude uzavřena nájemní smlouva 
zároveň lze na písemnou žádost uzavřít  
smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

dle schválení RmP 

pozemek pod bytovým 
domem prodaným 
v rámci privatizace 
bytového fondu 
statutárního města 
Pardubice 

po vyřešení restitučního nároku,který blokoval 
prodej pozemku zároveň  s bytovým  
domem prodej pouze vlastníkům bytového  
domu  

7% z cenové mapy 
 

pozemek pod stávající 
stavbou, 
pozemek související 
s pozemkem nebo stavbou 
ve vlastnictví žadatele 

po schválení ZmP 
v případě více spoluvlastníků prodej dle 
spoluvlastnických podílů na stavbě 1) 

dle schválení ZmP 
+ poplatek za vklad 
vlastnických práv 

pozemek pro statutární 
město Pardubice 
nepřístupný, nevyužitelný 

po schválení ZmP a po doložení  
geometrického plánu na oddělení části  
pozemku žadatelem 2) 

dle schválení ZmP 
+ správní poplatek za 
vklad vlastnických práv  

veřejná dražba po schválení ZmP vyvolávací cena odvozená od 
cenové mapy, popř.  
od ceny v místě obvyklé 

 
1) v případě nezájmu některého z spoluvlastníků stavby o prodej pozemku, bude k žádosti doloženo jeho   

čestné prohlášení s ověřeným podpisem s vyjádřením k prodeji pozemku  
2) statutární město Pardubice může vyzvat vlastníky sousedních pozemků  k odkoupení, návrh kupní ceny 

podávají vyzvaní v zalepené obálce, která bude otevřena na jednání pozemkové komise, prodej pozemku 
nejvyšší nabídce  

 3) při podání 2 a více žádostí o stejný pozemek  může komise doporučit: 
 1. vyzvat žadatele o podání návrhu kupní ceny v zalepené obálce, která bude otevřena na jednání    

pozemkové komise, v případě shodných návrhů kupní ceny budou žadatelé vyzvání k předložení 
nového návrhu kupní ceny, prodej pozemku nejvyšší nabídce  

    2. prodej pozemku veřejnou dražbou  
   
b) koupě 
     cena – dle  zásad pro majetkoprávní vypořádání, dle návrhu vlastníka pozemku, dle schválení  

ZmP, v případě potřeby statutárního města Pardubice dle znaleckého posudku 
     statutární město Pardubice hradí: znalecký posudek 
                                                         geometrický plán na oddělení pozemku 
                                                         správní poplatek za vklad vlastnických práv do katastru   

nemovitostí 
                                                          daň z převodu nemovitosti – pouze v ojedinělých případech,   

kdy odkoupení pozemku je v zájmu statutárního města 
Pardubice  a kdy ocenění pozemku dle znaleckého posudku 
je vyšší než cena navržená   

 
c) směna 
     vlastníci pozemků hradí:                  znalecký posudek 
                                                             geometrický plán na oddělení pozemku 
     statutární město Pardubice hradí:     správní poplatek za vklad vlastnických práv do katastru      

nemovitostí  
d) dar 



     obdarovaný hradí: znalecký posudek  
                                  geometrický plán na oddělení pozemku,  
                                  správní poplatek za vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí  
                                 daň z převodu nemovitostí   
Zásady pro nakládání s pozemky nabývají účinnosti dnem schválení v Radě města Pardubic 
a v Zastupitelstvu města Pardubic. 
 
 
 
 



Z Á S A D Y 
pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic  

v roce 2011 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje v souladu s následujícími 

právními normami: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, Zákon č. 40/1964 Sb. občanský 
zákoník, Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice.  

 
2. Společným hlavním smyslem a účelem dotací z Programu podpory sportu města Pardubic je 

podpora uspokojování sportovních potřeb občanů města Pardubic, podpora údržby a provozu 
sportovních zařízení sloužících sportovnímu vyžití občanů města Pardubic nebo podpora 
propagace města Pardubic cestou sportu.  

 
3. S ohledem na to, že žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba s trvalým 

pobytem či sídlem mimo území města Pardubic, je sportovní komise při posuzování žádostí o 
dotace a při rozhodování o poskytování dotací oprávněna vždy posoudit, jakou měrou každá 
jednotlivá žádost svým obsahem směřuje k naplnění hlavního smyslu a účelu podle předchozí 
věty, a žádost nenaplňující tento smysl a účel odmítnout bez jejího zařazení do výběrového 
řízení.     

 
4. Celková výše Programu podpory sportu je limitována objemem finančních prostředků, které 

jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Pardubic. 
 

5. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50.000,00) 
může poskytnout finanční dotaci prostřednictvím sportovní komise, pokud žadatel předloží 
písemnou žádost včetně požadovaných příloh na předepsaném formuláři ve stanoveném 
termínu.  

 
6. Místem pro podání žádosti je podatelna Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1.  

 
7. Dotace se poskytuje na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 
 
 

II.  
Obecné zásady 

 
1. Pro rok 2011 budou poskytovány z Programu podpory sportu tyto typy dotací: 
   1. dotace na tradiční a významné sportovní akce; 
   2. dotace na akce sportu pro všechny; 

  3. dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže; do kategorie mládeže v roce 2011 
patří ta osoba, která se narodila 1. 1. 1992 a později 

   4. granty pro dobrovolné trenéry mládežnických kategorií 
   5. dotace na výkonnostní sport; 
   6. dotace na údržbu a opravy sportovních zařízení; 
   7. dotace na provoz sportovních zařízení; 
   8. dotace na sportovní zařízení pro vrcholový sport; 
    9. dotace na otevření hřišť pro veřejnost; 

10. dotace na krytí části nájemného a energií ve sportovních zařízeních patřících jiným 
subjektům; 



11. dotace na částečnou úhradu mezd správců městských sportovních zařízení; 
12. ostatní dotace. 

 
2. Výši dotace navrhuje sportovní komise radě města, ta o nich rozhoduje, souhrn dotací nad 50 000 

Kč pro jednu právnickou, resp. fyzickou osobu, schvaluje zastupitelstvo města.  
 
3. Dotace jsou navrhovány na základě výběrového řízení – komise provede vyhodnocení žádostí 

o dotaci podaných ve výběrovém řízení a navrhne radě města poskytnutí dotace. 
 
4. Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které 

- odpovídají schváleným zásadám pro příslušný typ dotace; 
- jsou podány na formulářích vydaných odborem komunitních služeb, vyplněny objektivními 

a věrohodnými údaji ve všech bodech podle pokynů a vysvětlivek vydaných k těmto 
formulářům a podepsány statutárním orgánem právnické či fyzické osoby, která žádost 
předkládá; 

- jsou předloženy spolu s kopií dokladu prokazujícího právní subjektivitu žadatele (je–li 
žadatelem fyzická osoba, předloží občanský průkaz) a doloženým jménem osoby, která je 
statutárním (či obdobným) orgánem (např. zápisem z poslední valné hromady subjektu atd.); 

- jsou předloženy s prohlášením, že žadatel souhlasí po přidělení dotace se zveřejněním jména 
příjemce, účelu a výše poskytnutých finančních prostředků;  

- jsou předloženy s potvrzením, že žadatel nemá nesplněné závazky vůči finančnímu úřadu 
(u poskytovaných částek do výše Kč 100 tis. lze potvrzení od FÚ nahradit čestným 
prohlášením); 

- jsou předloženy s čestným prohlášením o neexistenci nesplněných závazků vůči městu 
Pardubice (vč. městských obvodů), obchodním společnostem, jichž je město přímo či 
nepřímo ovládající osobou (DPmP, a. s., SmP, a. s., MRFP, a. s., BČOV, a. s.), OSSZ, 
zdravotním pojišťovnám, státním fondům či jiným státním organizacím; 

- jsou předloženy s čestným prohlášením o tom, že organizace není v likvidaci či úpadku a ani 
nebyl podán návrh na likvidaci či úpadek; 

- jsou předloženy ve vyhlášeném termínu pro podávání žádostí o dotace. 
Do výběrového řízení nebude přijata žádost subjektu, který obdržel v roce 2010 dotaci z Programu 
podpory sportu, ale nepředložil včas (do 15. 1. 2011, nebylo – li ve smlouvě o poskytnutí dotace 
uvedeno jinak) vyúčtování dotace.  

  
5. Žadatel o dotaci má následující povinnosti:  

- umožnit členům sportovní komise a úředníkům Magistrátu města Pardubic provést kontrolu 
pravdivosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o dotaci; 

- umožnit členům sportovní komise a úředníkům Magistrátu města Pardubic kontrolu 
organizace a kontrolu využití poskytnuté dotace; 

- vést operativní statistickou a účetní evidenci u akcí dotovaných z prostředků Programu 
podpory sportu; 

- předkládat podrobný rozpočet akce u akcí dotovaných z prostředků Programu podpory sportu 
u dotací typu č. 1, 2, 6 a 12; 

- provést vyúčtování poskytnuté dotace;  
- uvádět na plakátech, propozicích, pozvánkách, výsledcích, apod., že na akci byla poskytnuta 

dotace z prostředků města Pardubic; 
- uvést dotovanou akci (pokud je to možné) v databázi Informačního centra města Pardubic; 
- v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených v žádosti o dotaci nebo 

nevyužití dotace na poskytnutý účel vrátit příslušnou částku na účet města. 
 

6. Po schválení dotace radou resp. zastupitelstvem města bude sepsána mezi městem Pardubice a 
příslušnou právnickou či fyzickou osobou smlouva o poskytnutí dotace z  prostředků města 
Pardubic z rozdělením na jednotlivé typy dotací. Ve smlouvě budou uvedeny veškeré povinnosti, 
které musí příjemce dotace splnit. Po podepsání smlouvy bude zaslána příslušná finanční částka 
příjemci dotace.  

 
7. Dotace jsou v každém případě konečné a nejvýše možné, nemohou být zvyšovány z jakéhokoli 

důvodu. Výše dotací je závislá na schváleném rozpočtu Programu podpory sportu města. 



Sportovní komise má právo na kontrolu využití dotace. V případě zjištění nedostatků, jako je 
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů nebo nevyužití dotace na poskytnutý účel, je 
příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou finanční částku, při vážných nedostatcích se 
vystavuje riziku vyřazení svých žádostí o dotace z výběrových řízení v příštím období. 

 
8. Termín pro předložení žádostí o dotace v roce 2011 je 10.2. 2011. 
 
9. Místem pro podání  žádosti  je  podatelna  Magistrátu  města  Pardubic, budova radnice na 

Pernštýnském  nám. č. 1,. Formuláře žádostí  jsou  k  dispozici  na  odboru  komunitních  služeb  
MmP (Mgr.  K.  Svoboda, tel. 466 859 473) nebo na oficiálních internetových stránkách 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/dotace-granty.html   

 
 

III. 
Zásady pro jednotlivé druhy dotací 

 
1. 

Dotace na významné a tradiční sportovní akce 
 

1. Dotace je určena na podporu pořádání významných a tradičních sportovních akcí. Město svým 
finančním příspěvkem vyjadřuje svou podporu těmto akcím. 

Rozdělení sportovních akcí : 
a) jednorázové sportovní akce v daném roce – např. světové a evropské poháry, mistrovství světa 

či Evropy 
b) sportovní akce s dlouholetou tradicí (více jak 10 let, výjimečně i méně), které dlouhodobě 

přispívají k image města a mají zpravidla ve svém názvu i název města 
c) sportovní akce s mezinárodní účastí, které se pořádají pravidelně, ale ještě nesplňují podmínky 

bodu b), přesto jsou významnou propagací sportu 
 
2. Pořadatel, který obdrží dotaci na pořádanou akci, se zavazuje, že se v propagačních materiálech 

či výsledcích objeví logo s názvem „Město Pardubice podporuje sport“. V případě, že se jedná o 
akci mezinárodního významu, bude toto logo uváděno ještě v anglické mutaci. 

 
3. Sportovní komise si vyhrazuje právo, že v případě nesplnění podmínek v bodě 2. bude 

v následujícím roce příslušnému pořadateli, který bod porušil, finanční částka krácena až o 50%. 
 

2. 
Dotace na akce sportu pro všechny 

 
1. Dotace ze sportovního fondu mohou obdržet na základě žádosti o poskytnutí dotace všichni 

pořadatelé (právnické a fyzické osoby pořádající akce sportovního charakteru) na akce a 
sportovní aktivity pořádané pro mládež a občany města Pardubic, kteří nejsou členy ani nejsou 
registrováni v tělovýchovných jednotách a klubech. Cílem je zapojení co největšího počtu 
mládeže a občanů Pardubic do sportovních a tělovýchovných aktivit. 
 

2. Dotace nejsou určeny na činnost, provoz a investice pořadatelů, na účast v mistrovských 
soutěžích všech stupňů, na pořádání a účast na turnajích, na zájezdy do ciziny, prázdninová 
soustředění a tábory mimo město apod.  

 
3. Dotace jsou přidělovány na základě výběrového řízení především na: 

a) náborové závody, soutěže i výběrové tréninky ne delší než 2 x 3 dny (á 2 hod.) neregistrované 
mládeže (žactvo a dorost);  

b) přebory žáků a studentů pardubických škol a učilišť v individuálních i kolektivních sportech 
pořádaných formou ligy města, mistrovství města nebo olympiád, a to ve formách i termínech 
projednaných ve sportovních svazech vedoucích k odstranění duplicit a kumulace akcí; 



c) na dlouhodobé školy a výuky (delší než 3 měsíce, tj. min. 30 hodin) v individuálních i 
kolektivních sportech pro pardubickou dosud neregistrovanou mládež; převážnou část 
nákladů těchto akcí hradí rodiče;  

d) pořádání sportovních akcí, závodů, soutěží, lig apod. pro převážně neregistrované občany 
Pardubic. Preferovány budou zejména akce harmonizující s pardubickým sportovně – 
víkendovým kalendářem sportu pro všechny, který by v ideálním případě pokryl celý 
kalendářní rok, akce menšího charakteru doporučujeme hradit z rozpočtů městských obvodů; 

e) prázdniny se sportem a tělovýchovou pro mládež Pardubic pořádané přímo ve městě; 
převážnou část nákladů těchto akcí hradí rodiče.  

 
4. Kritéria pro případnou dotaci a její výši jsou především: 

bod 3a) dotace může být pouze menší než schodek celé akce při použití obvyklých cen, část 
schodku musí nést i pořadatel, v jehož zájmu je nábor pořádán; 

bod 3b) případný schodek akce bude snížen pro finanční příspěvek města při využívání hřišť, 
tělocvičen, hal, cvičišť apod. v majetku nebo pronájmu města, škol všeho druhu, ale i 
v majetku pořádajících organizací; 

bod 3c) případná částečná úhrada schodku je podmíněna tím, že dotace bude menší než 
příspěvek rodičů, který bude vyčíslen v předpokládaných příjmech; 

bod 3d) u akcí této skupiny se předpokládá v příjmech úměrné vložné účastníků a případný 
sponzoring, dotace nemusí zcela krýt plánovaný schodek 

 
5. Žádost o dotaci může být postoupena k vyřízení příslušnému ÚMO. Z Programu podpory sportu 

nebude přispíváno na drobné akce, na něž by byla poskytnuta dotace nižší než 1 000 Kč 
 
6. Pořadatel vede operativní evidenci o počtu účastníků. 
 
7. Komise provádí kontrolu jednotlivých akcí, na které byla poskytnuta dotace. 
 

3. 
Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže 

 
1. Dotace je určena k úhradě nákladů za provoz sportovišť (nájem a krytí provozních nákladů 

tělocvičen, hal, ledových ploch, plaveckých bazénů a dalších sportovišť, apod.) využívaných pro 
pravidelnou a dlouhodobou sportovní činnost dětí a mládeže (s výjimkou institucí typu DDM, 
jejichž činnost je dotována z jiných zdrojů). 

 
2. O dotaci na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže žádá právní subjekt (sdružení občanů, 

jehož hlavní činností je sportovní a tělovýchovná činnost, tj. tělovýchovné a tělocvičné jednoty, 
sportovní kluby, apod.) na příslušném tiskopise. 

 Právní subjekt uvede:           
a) počet členů žactva a dorostu v oddílu k 31. 12. 2010 (vyjma členů na hostování v jiné TJ, SK). 

Každá TJ, SK s více sportovními oddíly odevzdá dotazníky vyplněné po oddílech, nikoli za 
celou TJ, SK. Tento počet ověří nejbližší střešní orgán (ČSTV, ČOS, ÚAMK apod.) a své 
údaje stvrdí podpisem a razítkem odpovědného pracovníka; 

b) výši měsíčních příspěvků žactva a dorostu v roce 2010  
c) průměrný počet akcí za týden, kterých se žactvo a dorost účastní. Akcí se rozumí plánovaná, 

odborně řízená a pravidelně prováděná tělocvičná (sportovní) činnost o minimální době 
trvání 60 minut, která je součástí dlouhodobě probíhajícího procesu (min. 10 měsíců v roce); 
příkladem akce je trénink, závod, utkání, turistický výlet; 

d) přehled využívaných sportovišť žactvem a dorostem. 
Výše uvedené údaje doloží žadatel     
a) jmenným seznamem aktivních členů k 31. 12. 2010, který bude v souladu s evidencí 

příspěvků za uplynulé roční období; 
b) rozvrhem tréninkových hodin jednotlivých kategorií mládeže;  
c) rozlosováním soutěží spolu se soupiskami družstev včetně výsledkových listin (případně 

prezenčních listin z jiných sportovních akcí – zájezdů, výletů, soustředění apod.).  
 



3. Sportovní komise provede vyhodnocení žádostí. Sportovní komise porovná údaje žadatele s údaji 
střešního orgánu povinně uvedenými v žádosti, popř. provede kontrolu přímo u  žadatele, na 
základě toho navrhne výši dotace pro jednotlivé právní subjekty, přičemž přihlíží k bodům 2a – 
2d. 

 
4. Komise využije údaje z žádosti (výše vynakládaných nákladů na sportování dětí a mládeže, výše 

členských a oddílových příspěvků, využívání sportovních a tělovýchovných zařízení města i 
spolků apod.) pro svou další činnost. 

 
5. Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže z prostředků města nemůže překročit 

částku, kterou vynaloží na sportovní činnost TJ (členské příspěvky). 
 

4. 
Granty pro dobrovolné trenéry mládežnických kategorií 

 
1. Grant je určen na odměny pro aktivní (již činné) trenéry zajišťující pravidelné sportování dětí a 

mládeže ve vybraných sportovních odvětvích. Grant se neposkytne na trenéry, kteří mají 
profesionální či poloprofesionální trenérskou smlouvu. Trenér musí mít alespoň základní 
trenérskou kvalifikaci pro dané sportovní odvětví. 

 
2. O grant žádá právní subjekt (sdružení občanů, jehož hlavní činností je sportovní a tělovýchovná 

činnost, tj. tělovýchovné a tělocvičné jednoty, sportovní kluby, apod.) na příslušném tiskopise. 
 
3. Sportovní komise při vyhodnocení žádosti o grant přihlíží k:  

- počtu svěřenců 
- objemu tréninkových hodin 
- času strávenému účastí v soutěžích 

 
4. Grant bude poskytnut pro komisí stanovený počet trenérů po dobu 10 měsíců v měsíční výši 400 

Kč. Grant je zaslán právnímu subjektu, který zajistí realizaci odměny v souladu s platnými 
právními předpisy.  

 
5. 

Dotace na výkonnostní sport 
 
1. Dotace je poskytována na podporu výkonnostního sportu sportovních oddílů a klubů 

v Pardubicích.  
 
2. Podkladem pro určení výše dotace je žádost o poskytnutí dotace s přílohou (Dotazník o sportovní 

úspěšnosti), který vyplňuje každý žadatel o poskytnutí dotace.  
 
3. Sportovní komise provede vyhodnocení dotazníků bodovým systémem. 
  
 
 
 
4. Hodnocení sportovní úspěšnosti:  

- u individuálních sportů se hodnotí sportovní výsledky dorostu, juniorů a dospělých v roce 2010, 
resp. v  dlouhodobé soutěži 2009/2010; u kolektivních sportů současná výkonnost, tj. účast 
v dlouhodobé soutěži 2010/2011; 

- do hodnocení se započítávají výsledky jednotlivců do 8. místa v mistrovství ČR v roce 2010 (na 
umístění na 9. a horším místě v mistrovství ČR se nebere zřetel); 

- výsledky družstev v individuálních sportech se započítávají do 8. místa v mistrovství ČR v roce 
2010 (na umístění na 9. a horším místě v mistrovství ČR nebude komise brát zřetel), 
v kolektivních sportech současné postavení v soutěžích, a to maximálně v páté nejvyšší soutěži 
(účast v šesté a nižší soutěži nebude sportovní komisí hodnocena). Rovněž nebude hodnocena 
účast v soutěži, která je na nižší než regionální (krajské) úrovni; 



- při hodnocení sportovní úspěšnosti se přihlíží k velikosti sportovního odvětví v ČR (počet členů 
ve sportovním svazu); 

- bodové hodnocení: 
a) jednotlivci (individuální sporty) 

Počet  Umístění v soutěžích   
členstva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8. 

do 2 000 6 4 3 2 1 0 0 
2 000 – 5 000 8 6 4 3 2 1 0 
5 000 – 8 000 10 8 6 4 3 2 1 
8 000 - 12 000 12 9 7 5 4 3 2 
12 000 - 20 000 15 11 8 6 5 4 3 
20 000 - 100 000 17 13 10 8 6 5 4 

 
boduje-li jednotlivec ve více disciplínách ve stejné věkové kategorii, započtou se do sportovní 
úspěšnosti všechny výsledky, ale pouze jeden výsledek (nejvyšší) se bude započítávat 100%, 
ostatní budou kráceny koeficientem 0,5; 
získá-li jednotlivec body ve stejné disciplíně ve více věkových kategoriích, započítává se jen 
jedna (vyšší) bodová hodnota; 
výsledná bodová hodnota výsledku dospělých u individuálních sportů se násobí koeficientem 
1,2. 

 
b) družstva (u sportů, kde vedle individuálních soutěží existují i soutěže družstev) 

 
Počet  Umístění v soutěžích   

členstva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8. 
do 2 000 6 4 3 2 1 0 0 
2 000 – 5 000 8 6 5 4 3 2 1 
5 000 – 8 000 10 8 7 6 5 4 3 
8 000 - 12 000 12 10 8 7 6 5 4 
12 000 - 20 000 15 12 10 8 7 6 5 
20 000 - 100 000 17 13 10 9 7 6 5 
nad 100 000 40 30 20 15 10 7 6 

 
Body získané podle tabulky za umístění se vynásobí počtem členů družstva podle jednotlivých 
sportů: 
kolektivní sporty: 
americký fotbal 40, baseball 24, basketbal 12, curling 6, florbal 16, fotbal 18, futsal 12, házená 
16, hokejbal 22, in-line hokej 16, korfbal 16, lakros 23, lední hokej 22, národní házená 12, 
nohejbal 10, pozemní hokej 16, rugby 22, softbal 17, vodní pólo 16, volejbal 12 
individuální sporty: 
atletika 26, badminton 8, billiard 4, boby 6, box 10, cyklistika 6, ČUBU 10, extrémní sporty 4, 
golf 8, in-line bruslení 4, jachting 6, jezdectví 4, judo 10, kanoistika 9, krasobruslení 20, kuše 4, 
kuželky 7, lukostřelba 4, lyžování 4, metaná 5, moderní gymnastika 6, moderní pětiboj 5, 
orientační běh 8, pétanque 4, plavání 12, radiový OB 8, sáně 6, sportovní gymnastika 6, 
squash 6, stolní tenis 6, šachy 8, šerm 6, taekwon-do ITF 6, tenis 12, thajský box 10, triatlon 6, 
veslování 20, vzpírání 10, zápas 10. 
 
Sportům, které mají možnost získat body v jednotlivcích a družstvech, se dosažené body 
družstvy násobí koeficientem 0,4. 
 
 
 
 



c) družstva – dorost a junioři (u kolektivních sportů) 
 

Počet  Umístění v soutěžích 
členstva 1. 2. 3. 4. 5. 

do 5 000 3 1 0 0 0 
do 8 000 5 3 1 0 0 
do 12 000 8 4 2 0 0 
do 20 000 10 5 3 1 0 
do 100 000 15 8 4 2 0 
nad 100 000 20 10 5 3 1 

 
 d) družstva - dospělí (u kolektivních sportů) 

 
Počet  Umístění v soutěžích 

členstva 1. 2. 3. 4. 5. 
do 5 000 5 3 1 0 0 
do 8 000 8 4 2 0 0 
do 12 000 10 5 3 1 0 
do 20 000 15 8 5 3 1 
do 100 000 22 15 8 4 2 
nad 100 000 30 20 15 10 5 

 
 
(z důvodu rozlišení kvality soutěží mezi kategoriemi dospělých a dorostu a většího věkového 
rozsahu kategorie dospělých jsou rozlišeny soutěže dospělých a dorostu a juniorů) 
Body získané podle tabulky za umístění se vynásobí počtem členů družstva podle jednotlivých 
sportů (viz výše). 
Získaný počet bodů je vynásoben konstantou, která je limitována výší rozpočtu na výkonnostní 
sport ve sportovním fondu.  
Po vynásobení koeficientem vyjde dotace, která se vynásobí tzv. stupňovým koeficientem. Ten 
odlišuje počet stupňů struktury soutěží v daném sportovním odvětví pro danou věkovou 
kategorii. Koeficient je v rozmezí od 1,1 do 2,0. (např. je - li soutěž desetistupňová, je koef. 2, je 
- li sedmistupňová, je koef. 1,7 atd.). 
 
(Příklady koeficientů u některých druhů sportů dle aktuální struktury jejich soutěží: 
fotbal - muži 2 
Futsal – muži 1,8 
fotbal - dorost, volejbal - dospělí 1,7   
futsal - muži, basketbal - muži, hokejbal - muži, lední hokej – muži, florbal - muži 1,6 
volejbal - starší dorost, futsal - junuioři 1,5 
házená - dospělí, lední hokej – junioři, florbal - junioři 1,4 
basketbal - dorost a ženy, hokejbal - dorost a junioři, softbal - muži, házená - dorost, lední hokej - dorost, 
volejbal - mladší dorost, nohejbal – muži, fotbal – ženy, florbal - ženy 1,3 
softbal – junioři, florbal - juniorky 1,2 
lední hokej – ženy, fotbal – dorostenky a juniorky 1,1) 

 
6. Komise využije údajů z dotazníků pro svou další činnost. 
 

6. 
Dotace na údržbu a opravy sportovních zařízení 

 
1. Dotace je určena k zajištění údržby a oprav sportovních zařízení, která jsou v majetku občanských 

sdružení se sídlem v Pardubicích, nikoli v majetku jiných subjektů. Sportovní komise však může 
učinit výjimku, a to např. pokud je sportovní zařízení v majetku města. V tomto případě však 



zajistí opravy či údržbové práce vlastník objektu, kterým je odbor majetku a investic MmP, 
kterému budou finanční prostředky na akci přesunuty ze sportovního fondu změnou rozpočtu 
(rozpočtovým opatřením).  

 
2. Dotace je určena na sportovní zařízení nacházející se na území města Pardubice, výjimečně i na 

zařízení, nacházející se mimo území města Pardubice. Upřednostňovány  budou žádosti o dotace 
na zařízení, nacházející se na území města Pardubice. 

 
3. Při výběru se hodnotí tato kritéria: 

a) naléhavost oprav z hlediska dalšího zachování majetku a jeho funkčnosti 
b) přístupnost široké veřejnosti pro využití volného času mládeže 
c) využití pro mládežnickou základnu sportovních oddílů 
d) využití pro pohybové aktivity tělesně postižených obyvatel 
e) propagace a reprezentace města (úspěšnost) 
f) spolufinancování z jiných zdrojů 
g) doba realizace 

 
4. Žadatel musí po případném schválení dotace splnit podmínky vyplývající ze zákona o zadávání 

veřejných zakázek, pokud realizace dotované akce tomuto zákonu podléhá. 
 
5. V případě schválení dotace na údržbu je žadatel povinen současně s předložením vyúčtování 

dotace (do 31. 10. 2011) předložit také fotodokumentaci provedených prací. 
 
6. Při rekonstrukci a opravách bude dotace vyplacena až následně po podání vyúčtování a 

fotodokumentace, a to do 30. 9. 2011.  
 

7. 
Dotace na provoz sportovních zařízení 

 
1. Dotace je určena na provoz sportovních zařízení na území města Pardubic, která jsou v majetku 

TJ či SK nebo TJ či SK na ně mají dlouhodobou smlouvu o nájmu. Podmínkou je, aby sportovní 
zařízení sloužilo především ke sportovní a tělovýchovné činnosti pardubických občanů. Dotace 
nebude poskytována na zařízení, které slouží převážně ke komerčním aktivitám nesportovního 
charakteru. 

 
2. Dotace se vztahuje na tato sportovní zařízení: 

- sportovní haly 
- tělocvičny 
- otevřená hřiště 
- tenisové, volejbalové a nohejbalové kurty 
- loděnice 
- fotbalová hřiště 
- hřiště na malou kopanou 
- herny  na stolní tenis 
- běžecké či jiné dráhy a atletické sektory 
- kuželny 

 
3. Komise stanoví na každý druh sportovního zařízení, uvedeného v bodě 2, pevnou částku, kterou 

bude sportovní zařízení dotovat.  
 

8. 
Dotace na sportovní zařízení pro vrcholový sport 

 
1. Dotace je určena pro kluby, které provozují vrcholový sport. 
 
2. Dotace je poskytována sportovním klubům na úhradu energií v zařízeních sloužících 

vrcholovému sportu nebo na úhradu nájemného v zařízeních, kde sportovní kluby vrcholový 



sport provozují také, ale které není v jejich vlastnictví. Vztah sportovních klubů k dotovaném 
sportovnímu zařízení musí být ověřitelný (výpisem z listu vlastnictví, smlouvou o pronájmu atd.) 

 
3. Dotace je poskytována čtvrtletně vždy na základě vyúčtování předcházejícího čtvrtletí. 

Vyúčtováním se rozumí kopie faktury dodavatele energie a kopie dokladu o zaplacení 
fakturované částky, v případě poskytnutí dotace na nájemné v cizím zařízení kopie faktury 
nájemného s kopií dokladu o zaplacení fakturované částky. 

 
4. Dotace je vypočítána na základě vyúčtování příspěvku na energie (nájemného) za předcházející 

rok a může činit až 100 % skutečných nákladů na energie (nájemné) v příslušném kalendářním 
roce, pro který je příspěvek poskytnut. V případě, že dotace bude vyšší, je klub povinen rozdíl 
vrátit.  

 
5. Dotace se poskytuje pouze na sportovní činnost ve vybraném zařízení. Provozovatel tohoto 

zařízení předloží čtvrtletně rozpis využití daného sportovního zařízení s rozdělením na 
sportovní využití a komerční využití, a v tomto poměru bude dotace na energie krácena.  

 
6. Za zařízení sloužící pro vrcholový sport jsou komisí považována tato zařízení: 

- plochodrážní stadion AMK Zlatá přilba Pardubice 
- městský atletický stadion   
- skokanská hala a běžecký tunel TJ Sokol Pardubice 1 
- basketbalová hala Basketbalového klubu Pardubice 
- loděnice AROSA Českého veslařského klubu Pardubice 
- Letní stadion Pardubice 
Komise považuje za zařízení pro vrcholový sport i jiná sportovní zařízení v Pardubicích (ČEZ 
aréna Pardubice, Plavecký areál, Dostihové závodiště, sportovní areál Ohrazenice…). Tato 
sportoviště jsou však financována z jiných zdrojů nebo ze zdrojů sportovního fondu popsaných 
v bodě 11. 

 
9. 

Dotace na otevření hřišť pro veřejnost 
 
1. Dotace je určena samostatnému právnímu subjektu (TJ, SK, škola atd.), který otevře svoje hřiště 

pro veřejnost, především dětem a mládeži, a to celoročně v době mimo školního vyučování. 
 
2. Dotovaný subjekt zajistí vhodnou osobu (správce), která bude dbát na dodržování  provozního 

řádu hřiště, a nezbytné hygienické zázemí (šatna, umývárna, WC). 
 
3. Dotace je určena částečně na mzdu správce a částečně na údržbu a provoz otevřeného hřiště. 

Dotovaný subjekt si o využití přidělených prostředků rozhoduje sám.  
 
4. Výběr hřišť, na jejichž otevření veřejnosti bude poskytnuta dotace, je výhradně v kompetenci 

sportovní komise či jiných orgánů města (rada, zastupitelstvo). 
 
5. Příjemce dotace je povinen výrazně označit (na tabuli, plachtu apod.) na vhodném místě 

(zejména u vchodu do hřiště) skutečnost, že se jedná o dotované hřiště pro veřejnost. 
 

10. 
Dotace na krytí části nájemného a energií ve sportovních zařízeních patřících jiným 

subjektům. 
 
1. Dotace je určena samostatnému právnímu subjektu (TJ, SK apod.), který provozuje svoji 

pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost v zařízeních, která patří jinému subjektu. 
 
2. Dotovaný subjekt má s vlastníkem uzavřenou řádnou nájemní či jinou smlouvu, na základě které 

sportovní zařízení užívá. 
 



3. Dotace může být poskytnuta na hrazení části energií nebo na krytí části nájemného po 
předložení platné nájemní smlouvy systémem poskytování dotací na zařízení pro vrcholový 
sport popsaným v bodě IX. 

 
4. Prioritu mají subjekty pracující s mládeží a se zdravotně postiženými dětmi či dospělými.  
 

11. 
Dotace na částečnou odměnu správců městských sportovních zařízení 

 
1. Dotace je určena na částečnou odměnu správci městského sportovního zařízení, který je 

zaměstnancem občanského sdružení (TJ, SK), jež na uvedeném zařízení vykonává svoji 
pravidelnou sportovní činnost a má s vlastníkem zařízení uzavřenou nájemní smlouvu. 

 
2. Sportovní komise sama navrhne, která zařízení (resp. které SK, TJ) budou takto podporována, 

na tyto dotace nebude vypisováno výběrové řízení. 
 
3. Dotace bude poskytnuta ve výši 10 tis. Kč měsíčně, celkem 120 tis. Kč ročně. Smlouva na 

poskytnutí dotace bude uzavřena s příslušným subjektem (TJ, SK), který je zaměstnavatelem 
správce, a to ve výši celé roční dotace. 

 
4. V roce 2011 bude sportovní komise podporovat tato sportovní zařízení: 

a) Městský atletický stadion  
b) Městská basketbalová hala 
c) Letní stadion Pardubice 
d) Sportovní areál Ohrazenice 
e) Areál Na Dolíčku 
f) Areál PAMAKO 

 
12. 

Ostatní dotace 
 
1. Sportovní komise může na základě posouzení individuální žádosti navrhnout i dotace v jiných 

zdůvodněných případech.  
 
2. Tato dotace může být poskytnuta pouze právnímu subjektu (sdružení občanů, jehož hlavní 

činností je sportovní a tělovýchovná činnost, tj. tělovýchovným a tělocvičným jednotám, 
sportovním klubům apod.). 

 
3. Mezi takto podporované akce a činnosti patří např.: 

- účast na reprezentačních akcích typu mistrovství světa či Evropy, světových či evropských 
pohárů atd. 

- činnost handicapovaných sportovců 
- účast na družebních sportovních akcích v partnerských městech Pardubic 
- mimořádné materiální a technické vybavení nezbytné pro fungování činnosti klubu, jednoty 

či celého sportovního odvětví ve městě 
- nenadálá účast klubu či jednoty v nejvyšších soutěžích či jiných akcích, která má pro město 

mimořádný význam a může pro něj mít přínos mediální, finanční atd. 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města Pardubic po 

schválení jednotlivých dotací v orgánech města.  
 
 
Projednáno sportovní komisí dne 11. 1. 2011  



Strana 1 z 2 

PRAVIDLA 
pro přidělování dotací z programu podpory cestovního ruchu na rok 2011 

I. 
Cíle 

V souladu s dokumenty : Strategický plán Statutárního města Pardubic a Koncepce rozvoje cestovního 
ruchu města Pardubic je program podpory cestovního ruchu ( dále jen „FCR" ) určen na tyto cíle: 
- zvýšení kvality a vytvoření infrastruktury umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích 
- rozšíření nabídky a zvýšení kvality služeb využívaných návštěvníky města 
- rozšíření nabídky turistických atraktivit 
- vytvoření nabídky produktů cestovního ruchu (balíčků služeb) a nalezení formy jejich    
  nabízení na trhu cestovního ruchu 
- snaha o pozitivní zviditelnění města Pardubic  
- zvýšení počtu návštěvníků města, prodloužení jejich pobytu, zvýšení objemu jimi  
  vynaložených finančních prostředků 
- rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu 
 

Přidělování dotací se realizuje v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a s ohledem na zákon                 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
 

II. 
Postup při poskytování dotace 

 
 
1. O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném tiskopisu „ Žádost 
o dotaci z Programu podpory cestovního ruchu, který je možné si vyzvednout na Odboru kanceláře 
magistrátu, oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, nebo 
vyhledat na internetových stránkách města - 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/dotace-granty.html 
Podmínkou projednání žádosti je předložení všech dokladů uvedených v tiskopisu žádosti. Doklady 
musí být v originále nebo ověřené kopii. 
 
2. Řádně vyplněnou žádost včetně příloh je nutné doručit na podatelnu magistrátu na Pernštýnském 
náměstí 1 v uzavřené obálce s nápisem „Žádost o dotaci z Programu podpory CR“ a to v termínu 
do uzávěrky přijímání žádostí uvedeném v bodě 7. Tajemník komise dále předloží žádost k 
projednání komisi rady města pro cestovní ruch. Žádosti, které budou neúplné nebo budou podány 
po uzávěrce, nebudou zařazeny do výběrového řízení. 
 
3. Komise rady města pro cestovní ruch, která je poradním orgánem rady města, posoudí oprávněnost 
žádostí a doporučí radě města přidělit dotaci v požadované výši nebo ve výši odpovídající možnostem 
programu podpory, nebo přidělení dotace radě města nedoporučí, v obou případech s řádným 
zdůvodněním.  
 
4. Rada města, v případě dotací nad 50.000,- Kč Zastupitelstvo města Pardubic (dále jen 
zastupitelstvo města), projedná návrh komise a rozhodne o přidělení dotací. Usnesení rady 
města nebo zastupitelstva města se žadateli písemně nesděluje. 

 
5. V případě schválení dotace radou města nebo zastupitelstvem města bude sepsána smlouva  
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o poskytnutí dotace mezi žadatelem a Statutárním městem Pardubice, zastoupeným Odborem 
kanceláře magistrátu, oddělením vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic. V této smlouvě 
budou uvedeny veškeré povinnosti, které musí příjemce dotace splnit. Po podepsání smlouvy 
bude zaslána příslušná finanční částka příjemci dotace. 
 
6. U schválené dotace nad 100 tis. Kč doloží žadatel potvrzení od FÚ o bezdlužnosti. Doklad o 
bezdlužnosti bude předkládán před podpisem smlouvy.  
 
7. Termíny uzávěrek pro podání žádosti o dotaci na rok 2011 jsou: 
- 31. 3.   
- 30. 6. 
 
 
                                                                             III. 
                                                             Všeobecné podmínky 

 
 
Subjekt, kterému je dotace poskytnuta, se zavazuje: 

- použít poskytnutou dotaci na smluvně dohodnutý účel 
- ve svém účetnictví odděleně sledovat městem dotovanou akci nebo činnost tak, aby bylo   
  možné zjistit údaje o použití dotace 
- vrátit celou dotaci nebo její část v případě nevyužití celé nebo části poskytnuté částky, dále   
  v případě neprůkazného vyúčtování nebo použití dotace na jiný než dohodnutý účel 
- sjednaným způsobem prezentovat město Pardubice při realizaci podpořené aktivity,  
  pokud není stanoveno jinak, je povinen vždy uvádět, že realizaci aktivity podpořilo Statutární    
  město Pardubice 
- umožnit pověřeným zaměstnancům Magistrátu města Pardubic provedení kontroly využití    
  finančních prostředků přímo na dotované akci, kontroly účetnictví právnické nebo fyzické   
  osoby, případně fyzickou kontrolu majetku pořízeného z dotace 
- po ukončení dotované činnosti předložit vyúčtování včetně kopie výdajových dokladů ve   
  smluveném termínu 
 
Další podmínky : 
- žadatel předloží čestné prohlášení, že nemá žádné nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu   
  Pardubice (včetně městských obvodů), ani vůči právnickým osobám, jejichž 100% vlastníkem  
  nebo jejichž zřizovatelem je Statutární město Pardubice  
- žadatel předloží čestné prohlášení o tom, že není v likvidaci či konkurzu a ani nebyl podán  
  návrh na likvidaci či konkurz 
- poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele, přičemž maximální výše dotace je   
  75% celkových nákladů 
- žadatel si nemůže na jeden projekt či akci požádat o dotaci u statutárního města Pardubice  

z více zdrojů (z různých programů, rezerv atd.) 
- jako výhoda při získání dotace je považováno využití evropských fondů a dalších zdrojů pro   
  financování  
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic dne 25. 1. 2011                 
usnesením č. 16891 Z/2011.  
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Příloha návrhu usnesení č. 1 – zpráva č. 12 ZmP 25. 1. 2011 

 
Dodatek č. 1                                                      

Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. OSV/2010/42380 
uzavřená podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
 
Poskytovatel:  Pardubický kraj,  
                           Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice 
tel/fax:          466 026 113,  466 611 220  
IČ:                     70892822 
DIČ:    CZ 70892822 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Praha 
číslo účtu:  43-3870090277/0100 
jednající:      Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
Příjemce:      Statutární město Pardubice 
adresa:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice 
tel/fax:   466 859 111 / 466 859 103 
IČ:   00274046 
DIČ:              CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 
číslo účtu:  9005-326561/100 
jednající:  MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou Statutárního města Pardubice 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 
Článek II. 

Mezi smluvními stranami byla dne 17. 12. 2010 uzavřena smlouva o poskytnutí investiční 
dotace č. OSV/2010/42380. Smluvní strany se dohodly na následující změně obsahu 
smlouvy: 
 
Článek III. výše uvedené smlouvy od účinnosti tohoto dodatku zní následně:  
 

Výše poskytované dotace 
Dotace na realizaci akce specifikované v čl. II smlouvy se poskytuje  ve výši 10 000 000,--
Kč, slovy desetmilionůkorunčeských. Finanční prostředky poskytovatel uhradí na účet 
příjemce nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
  
 
Článek VI. výše uvedené smlouvy,  od účinnosti tohoto dodatku zní následně:  
 

Závěrečná ustanovení  
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 

řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této 
smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě  

dohody obou smluvních stran. 
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4) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu a 
každá ze     smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.     

5) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své  vlastnoruční podpisy. 

6) Uzavřením této smlouvy budou splněny povinnosti  Pardubického kraje, vyplývající 
z části III., článku IV., odst. 2 Dohody o převodu činností, majetku a práv  a povinností  s  
převáděnými  činnostmi  souvisejících,  ze  dne 29. 12. 2006, a to za rok 2009 a 2010. 

7) Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 9. 12. 2010 
a schválen usnesením č. Z/242/10. 

 
 

Článek III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.  
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost 

originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 
4. Obě smluvní strany prohlašují, že byl tento dodatek sepsán na základě pravdivých 

údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

5. Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 
xx.xx.2011 a schválen usnesením č. Z/…/11. 

 
 
 
V Pardubicích dne ………………….       V ……..…………….. dne  ……………… 
 
 
 
 
 
………………………………………                                                  ………………………………. 

Mgr. Radko Martínek                                             MUDr. Štěpánka Fraňková 
       hejtman Pardubického kraje                                              primátorka Statutárního města Pardubice 
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Příloha návrhu usnesení č. 2 – zpráva č. 12 ZmP 25. 1. 2011 
 

Dodatek č. 1                                                      
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OSV/2010/42381 

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

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 
Poskytovatel:  Pardubický kraj,  
                           Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice 
tel/fax:          466 026 113,  466 611 220  
IČ:                     70892822 
DIČ:    CZ 70892822 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Praha 
číslo účtu:  43-3870090277/0100 
jednající:      Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
Příjemce:      Statutární město Pardubice 
adresa:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice 
tel/fax:   466 859 111 / 466 859 103 
IČ:   00274046 
DIČ:              CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 
číslo účtu:  9005-326561/100 
jednající:  MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou Statutárního města Pardubice 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 
Článek II. 

Mezi smluvními stranami byla dne 17. 12. 2010 uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. OSV/2010/42381. Smluvní strany se dohodly na následující změně obsahu 
smlouvy: 
 
Článek III. výše uvedené smlouvy  od účinnosti tohoto dodatku zní následně:  
 

Výše poskytované dotace 
Dotace na realizaci akce specifikované v čl. II smlouvy se poskytuje  ve výši 5 000 000,--Kč, 
slovy pětmilionůkorunčeských. Finanční prostředky poskytovatel uhradí na účet příjemce 
nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
  
Článek VI. výše uvedené smlouvy,  od účinnosti tohoto dodatku zní následně:  
 

Závěrečná ustanovení  
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 

řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této 
smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě  

dohody obou smluvních stran. 
4) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu a 

každá ze     smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.     
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5) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své  vlastnoruční podpisy. 

6) Uzavřením této smlouvy budou splněny povinnosti  Pardubického kraje, vyplývající 
z části III., článku IV., odst. 2 Dohody o převodu činností, majetku a práv  a povinností  s  
převáděnými  činnostmi  souvisejících,  ze  dne 29. 12. 2006, a to za rok 2009 a 2010. 

7) Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 9. 12. 2010 
a schválen usnesením č. Z/242/10. 

 
Článek III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.  
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost 

originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 
4. Obě smluvní strany prohlašují, že byl tento dodatek sepsán na základě pravdivých 

údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

5. Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne xx.xx.xxxx 
a schválen usnesením č. Z/…/11. 

 
 
 
V Pardubicích dne ………………….       V ……..…………….. dne  ……………… 
 
 
 
 
 
………………………………………                                                  ………………………………. 

Mgr. Radko Martínek                                             MUDr. Štěpánka Fraňková 
       hejtman Pardubického kraje                                              primátorka Statutárního města Pardubice 
 



Příloha návrhu usnesení č. 1

Žadatel IČ Název akce - projektu
Celkové plánované 
náklady projektu      

(v Kč)

Požadovaná dotace 
(v Kč)

Návrh komise         
(v Kč)

Amalthea o.s. 26647214 Sanace rodiny 2 244 808,00 110 264,00 100 000,00

Laxus o.s. 62695487
Terénní programy Laxus 
Pardubický kraj 2011 - město 
Pardubice

3 547 356,00 274 000,00 250 000,00

Občanská poradna Pardubice, 
o.s. 26597764

Prevence sociálně 
patologických jevů 
prostřednictvím občanského 
poradenství

1 343 446,00 300 000,00 164 000,00

SKP-CENTRUM, o.p.s. 27534804 Probační program (výkon 
alternativního trestu) 399 000,00 175 000,00 83 000,00

859 264,00 597 000,00
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Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou  
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100  
 
(dále jen „Město“) 
 
 
a 
 
 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice 
se sídlem Lexova 2233, 530 02 Pardubice 
zastoupené Ing. Jiřím Oborníkem 
IČ: 60159928 
DIČ: CZ60159928 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu: 1202943319/0800 
 
(dále jen „Předkladatel“) 
 
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě  o účasti projektu v IPRM „Přítažlivé město“ 
 

Preambule 
Smluvní strany na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č 13972/2009 ze dne 5. 5.2009 
uzavřely dne 26. 6. 2009 Smlouvu o účasti projektu “ Skautské centrum Vinice v Pardubicích“   
v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 
(dále jen „Smlouva“). Ve smyslu Článku VI. Informační povinnosti smluvních stran, oznámil 
Předkladatel projektu Městu aktuální finanční a časový harmonogram, na základě kterého dochází 
k následujícím změnám:  

 
I. 

Předmět dodatku 
 

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odstavce 4 Smlouvy, jenž nově zní: 
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4) Celkové způsobilé výdaje projektu činí: 

  
39 282 057,00 Kč 
Slovy: třicetdevětmilionůdvěstěosmdesátdvatisícepadesátsedm korun českých 
 

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odstavce 5 Smlouvy, jenž nově zní: 
 

5) Výše dotace na Projekt, o kterou Předkladatel požádá  z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „RR SV“) prostřednictvím ROP SV, činí 
maximálně: 

 
 36 335 902,65 Kč 
Slovy: třicešestmilionůtřistatřicetpěttisícdevětsetdvě koruny české 65/100 

                  
                   
1.3. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odstavce 6 Smlouvy, jenž nově zní: 
 

6) Spoluúčast Předkladatele na financování celkových způsobilých výdajů Projektu činí 
                    
                    2 946 154,35 
                    Slovy: dvamilionydevětsetčtyřicetšesttisícjednostopadesátčtyři koruny české 35/100 

 
Předkladatel se dále zavazuje uhradit v plné výši případné nezpůsobilé výdaje Projektu včetně 
výdajů, které vzniknou v průběhu realizace projektu nad objem výdajů uvedených v čl. III., odst. 4) 
této Smlouvy. 
 
1.4. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto dodatku se příloha č. 1 Smlouvy 
nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
 
1.5 Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 26. 6.2009, zůstávají v platnosti dle původního znění 
Smlouvy beze změny. 
 

II. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

2.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými 
osobami obou smluvních stran. 
 
2.2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 výtisky. 
 
2.3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
 



Dodatek č.1 ke Smlouvě o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“  
Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

 

 

 
 

~ 3 ~ 
 

 
2.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ………… 
ze dne …………………. 
 
2.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je příloha: 
 
       Příloha č. 1 – Základní parametry, časový a finanční harmonogram projektu a závazné   
                             monitorovací indikátory 
 
    
 
 
 

V Pardubicích dne …………………. V Pardubicích dne ……………… 
 
 
 
                   ………………………                                                  ………………………………… 

Město Předkladatel 
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Příloha č. 1 Smlouvy o účasti projektu  
„Skautské centrum Vinice v Pardubicích“ 

v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 
(Základní parametry, časový a finanční harmonogram projektu  

a závazné monitorovací indikátory) 
 
 
A. Všeobecné informace o projektu 
 

1. Název projektu 
Skautské centrum Vinice v Pardubicích 
 

2. Předkladatel projektu  
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice, IČ: 60159928, 
DIČ: CZ60159928, Lexova 2233, 530 02 Pardubice 
 

3. Typ žadatele (právní forma) 
Organizační jednotka sdružení 
 

4. Kontaktní osoba / odpovědný projektový manažer (jméno a příjmení, telefon, e-mail) 
manažer projektu (Mgr. Petr Fiala – projektová část, 736 605 535, fiala.petr@skauti-
pardubice.cz) 
 

5. Stručný obsah projektu 
Projekt počítá s vybudováním sportovně rekreačního areálu pro rozvoj infrastruktury a 
její zkvalitnění pro volnočasové aktivity. Smyslem je vytvořit také projekt rodinného 
skautingu a rozšíření činností nejen pro mladší věkovou skupinu, ale také pro seniory 
(spolková činnost i mimo rámec aktivit skautů a junáka). 
 

6. Místo realizace projektu 
Pardubice, Zelené předměstí, K Vinici 2666, Pardubice 530 02 
 

7. Název cílového OP (OP, prioritní osa, oblast podpory) 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod, 
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, 
Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center. 

 
 
 
B. Popis projektu 
 

1. Stručný popis výchozího stavu / stávající situace 
Skautské centrum Vinice se nachází v areálu bývalého zahradnictví Služeb města 
Pardubic, a.s. (st. 9535; 2542/3; č.p. 2666; st. 8577). Tento areál byl po dlouhou dobu  
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nevyužíván. Stávající nemovitost (pozemek a budova) je v majetku Junáka. Ze strany 
Junáka již proběhly některé aktivity v rámci využití tohoto areálu pro činnost Junáka – 
např. oprava přístupové cesty, zprovoznění vytápění aj., které však nebudou 
předmětem projektu. Pro efektivní a kvalitní činnost Junáka a dalších cílových skupin je 
však i do budoucna nezbytné celý areál regenerovat. 
 

2. Celkový záměr projektu (co je obsahem, předmětem projektu) 
 
Projekt zahrnuje řešení 4 samostatně funkčních celků: 
 
1) Objekt kluboven – řešeno jako přístavba 1 NP nad stávající budovou a rekonstrukce 
stávající budovy. V objektu budou klubovny, rukodělné a výtvarné dílny, technické a 
administrativní zázemí, sociální zázemí. Stávající plocha objektu je 441m2, dostavbou 
bude zastavěná plocha navýšena na celkovou plochu 865m2. 
 
2) Objekt společenského zázemí – k objektu kluboven bude přistavěn objekt, v kterém 
bude společenský sál a denní místnost pro vedoucí oddílů a správce. Ve společenském 
sále bude probíhat cyklus přednášek, semináře, taneční akce, benefiční koncerty a dále 
do těchto nových prostor bude přemístěna Skautská univerzita Pardubice, kterou Junák 
pořádá již 11 let v prostorách zámku.  
 
3) Objekt skladů materiálu a vybavení – řešeno jako samostatně stojící objekt (315m2) 
pro lodě, stany, aj.), rozdělený do 10 samostatně přístupných částí. 
 
4) Sportovní a společenské utility: 
– travnaté víceúčelové hřiště (v prostorách původních skleníků) včetně zavlažovacího   

                  systému pro různé pohybové aktivity nebo pro postavení stanového tábora aj. aktivit,  
– kurt na míčové hry,  
– lezecká stěna pro mladší děti, 
– dráha na pétanque pro seniory,  
– centrum netradičních aktivit. 
 
Projekt také řeší venkovní plochy, přístupové a obslužné komunikace v areálu, 
parkování a výsadbu zeleně 
 

3. Cíl projektu (co bude výsledkem, co vznikne, co bude zajištěno) 
 
Skauti patří mezi organizace, které mají za úkol rozvíjet výchovné, sportovní a zdravotní 
stránky cílových skupin. V současné době tyto činnosti nelze v plném rozsahu 
realizovat a rozvíjet, proto realizací tohoto projektu dojde ke změně a skauti budou moci 
působit jako výchovná organizace v plném rozsahu.  
 
Většinu aktivit, které dosud skauti realizují v různých částech města, bude možné 
soustředit do jednoho místa – nově vzniklého Skautského centra Vinice. 
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Realizací projektu bude: 
– rozšířena a zkvalitněna nabídka - kvalitní a atraktivní programy, novinky (např. nové 
sporty - freesbee, petang, sporty náročné na volnou travnatou plochu, netradiční sporty 
– slacklining – pro děti, lanové centrum pro mladší děti) 
– rozšířena a zkvalitněna nabídka možnosti trávení volného času a podpořen rozvoj 
infrastruktury pro volnočasové aktivity. V rámci projektu vznikne moderní areál, který 
odpovídá současným požadavkům na centra volného času. 
– zajištěno zázemí pro činnost Junáka a prostory pro využití neorganizované mládeže a 
dospělých. 

 
 

4. Cílové skupiny projektu 
 
Skautské centrum Vinice bude centrálním sídlem převážné části pardubických skautů 
(předpokládá se, že také sídlem krajské rady Junáka - řídící složka Junáka ČR). 
Skautské centrum Vinice bude sloužit mimo členů Junáka i dětem, neorganizované 
mládeži i dospělým, zájmovým a sportovním skupinám, rodičům s dětmi předškolního 
věku, seniorům.  
 

C. Kontext projektu v IPRM „Přitažlivé město“ 
 

Seznam dokumentů Specifikace vazeb projektu obsaženém v IPRM 

Název a číslo prioritní oblasti IPRM 1. Přitažlivá města 

Název a číslo opatření IPRM 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času 

Název a číslo aktivity IPRM 1.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport 

 
D. Časový harmonogram projektu 

1. Datum zahájení projektu (ve formátu MM/RRRR) 
09/2007 - výběrové řízení na zpracování DUR; DUR – 01/2008 

Pozn.:Zahájením projektu se rozumí zahájení první aktivity projektu (např. výběrové řízení, zadání projektové dokumentace, …). 
 

2. Datum ukončení projektu (ve formátu MM/RRRR) 
        09/2012 – předpoklad ukončení stavebních prací včetně vyúčtování a ukončení.Pozn.: 

Ukončením projektu je den předložení závěrečné monitorovací zprávy. 
 
3. Popis jednotlivých etap projektu (čas. vymezení MM/RRRR, název a výdaje etapy) 

 

1. etapa 
09/2007 – 10/2010    
přípravné práce, zpracování DUR, DSP, organizace výběrových řízení na zhotovitele stavby, na 
dodavatele povinné publicity, žádost o dotaci vč. jejího hodnocení… 

2. etapa 11/2010 – 12/2011 
stavební práce, řemeslné práce, vybavení a zařizování interiéru, příprava provozní části (07-12/2011) 

3. etapa 07/2011 – 05/2012 
výstavba komunikací, výstavba hřiště, sadové úpravy 
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4. etapa 06/2011 – 09/2012    
finanční a vyúčtování, uzavření realizační části projektu, náběh provozu Skautského centra Vinice  

 
 
E. Rozpočet projektu 
 

1. Celkové způsobilé výdaje projektu 
39 282 057,00 Kč 
 

2. Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 
305 000,00 Kč 
 

3. Celkové výdaje projektu 
39 587 057,00 Kč 
 
 
 

4. Zdroje financování způsobilých výdajů projektu 
Předpokládané zdroje financování v % (zaokrouhleně) v Kč 

Dotace (ROP SV 2.1 v rámci IPRM „Přitažlivé město“) 92,5 36 335 902,65 

Vlastní zdroje  7,5 2 946 154,35 

Zdroje celkem 100,00 39 282 057,- 

 
F. Předpokládaný finanční harmonogram čerpání dotace na realizaci projektu v rámci 

IPRM „Přitažlivé město“ v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 CELKEM 

2 404 359,00 24 635 665,00 9 295 878,00 36 335 902,65 

 
G. Závazné monitorovací indikátory IPRM, které budou naplněny prostřednictvím projektu 

včetně kvantifikace – výstupy projektu 
 

Kvantifikace Název monitorovacího indikátoru (viz 
operační program, do kterého bude 

projekt předkládán) 
Měrná jednotka Počáteční hodnota Plánovaná hodnota 

51 15 10 NSRR, CORE ROP SV 
2.1 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

krajských měst celkem 

počet  0  1  

65 01 00 NSRR, CORE ROP SV 
2.1 

Plocha regenerovaného a 
ha  0  0,47 
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revitalizovaného území celkem 

65 11 00 CORE ROP SV 2.1. 
Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

m2  0  1 180  

52 02 13 CORE ROP SV 2.1. 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektu na udržitelný 

rozvoj měst 

počet  0  1  

65 11 04 ROP SV 2.1. 
Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy 

m2  0 1 180 

65 41 31 
Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 

rozvoj měst 

počet 0 1 
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Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100  
 
(dále jen „Město“) 
 
a 
 
Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I 
se sídlem Jiráskova 29, , 530 02 Pardubice 
zastoupená Ing. Lenkou Pařízkovou starostkou T.J., 
                   Vladislavou Avramovovou jednatelkou T.J.…………….……… 
IČ: 00527785 
DIČ: CZ 00527785 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu:  1202886369/0800 
 
(dále jen „Předkladatel“) 
 
 

uzavírají, 
v souladu s principem partnerství a přímo použitelnými předpisy evropských společenství, zejména 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. 7. 2006 o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 1), nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 25), nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 
8. 12. 2006 (úř. v. L 371, 27. 12. 2006, s. 1), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, a rovněž tak zákonem č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje v platném znění, 
 

tuto 
Smlouvu o účasti projektu  

“II. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“ 
v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

(dále jen „Smlouva“) 
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Článek I. 

ÚVOD 
1) Město je na základě pravidel Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 

(dále jen „ROP SV“) zpracovatelem a realizátorem Integrovaného plánu rozvoje města 
Pardubic „Přitažlivé město“ (dále jen „IPRM“) představujícího soubor územně vzájemně 
provázaných projektů naplňujících vybrané cíle. IPRM je realizován na základě Smlouvy 
o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ č. 
SV/001/S ze dne 5. 5. 2009. 

 
2) Zařazení projektu do IPRM je nutnou podmínkou pro možnost čerpání finančních prostředků 

v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center. 
 
 

Článek II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Na základě skutečností uvedených v čl. I. této Smlouvy se smluvní strany dohodly, že Město 
zařadí projekt Předkladatele do IPRM, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

 
2) Předkladatel se zavazuje podat Žádost o poskytnutí dotace do oblasti podpory 2.1 ROP SV 

a realizovat projekt uvedený v čl. III. této Smlouvy v souladu se základními parametry, 
časovým a finančním harmonogramem projektu a závaznými monitorovacími indikátory, dle 
přílohy č. 1 této Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
PROJEKT 

1) Tato Smlouva se uzavírá ve vztahu k projektu Předkladatele s názvem: „II. etapa 
Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“ (dále jen „Projekt“). 

 
2) Projekt byl zařazen k financování v rámci ROP SV, Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.1. a  

v rámci schváleného IPRM, Prioritní oblast 1. – Přitažlivá města, Opatření 1.2. – Zkvalitnění 
nabídky možnosti trávení volného času, Aktivita 1.2.1 – Rozšíření a modernizace 
infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport. 

 
3) Doba udržitelnosti výsledků Projektu je 5 let ode dne finančního ukončení projektu. 

Udržitelností Projektu se rozumí, že výsledky Projektu budou provozovány pro takový účel 
a v takovém rozsahu, pro který byl Projekt vybrán k realizaci. 

 
4) Celkové způsobilé výdaje Projektu činí: 
 

5.500.000,00 Kč  
slovy: pětmilionůpětsettisíckorun českých. 
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5) Výše dotace na Projekt, o kterou Předkladatel požádá  z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod (dále jen „RR SV“) prostřednictvím ROP SV, činí maximálně: 

 
5,087.500,00 Kč 
slovy:pětmilionůosmdesátsedmtisícpětsetkorun českých. 

 
6) Spoluúčast Předkladatele na financování celkových způsobilých výdajů Projektu činí: 

 
412.500,00 Kč,  
slovy: čtyřistadvanácttisícpětsetkorun českých. 

 
Předkladatel se dále zavazuje uhradit v plné výši případné nezpůsobilé výdaje Projektu 
včetně výdajů, které vzniknou v průběhu realizace projektu nad objem výdajů uvedených v čl. 
III., odst. 4) této Smlouvy. 
 

7) Popis základních parametrů, časového a finanční harmonogramu projektu a závazných 
monitorovacích indikátorů Projektu je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její 
nedílnou součást. 

 
 

Článek IV. 
PRAVIDLA ÚČASTI PROJEKTU V IPRM 

1) Práva a povinnosti smluvních stran při realizaci projektu zařazeného do IPRM vyplývají také 
z pravidel IPRM a pravidel realizace dílčích projektů. 

 
2) Pravidly IPRM se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání IPRM v rámci ROP SV, 

Oblast podpory 2.1 ze dne 16. 6. 2008, v Pokynech pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV 
pro 8. kolo výzvy a v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám 
pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě 
usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č. j.: 33152/2007-72). 

 
3) Pravidly realizace dílčích projektů se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě pro předkládání 

žádostí v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – dílčí projekty ze dne 9. 2. 2009 a Příručce pro 
žadatele a příjemce ROP SV pro 11. kolo výzvy ze dne 23. 1. 2009. 

 
4) Předkladatel prohlašuje, že se s pravidly uvedenými v čl. IV. odst. 1) až 3) seznámil a je mu 

znám jejich obsah a zavazuje se je při realizaci Projektu dodržovat. 
 
 

Článek V. 
POVINNOSTI PŘEDKLADATELE 

1) Předkladatel je povinen plně a prokazatelně splnit účel, pro který mu byla poskytnuta dotace 
na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, tj. realizovat Projekt v rozsahu, ve kterém byl 
Městem zařazen do IPRM. 
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2) Předkladatel je povinen do 15 kalendářních dnů poté, co uzavřel s RR SV Smlouvu 

o poskytnutí dotace, poskytnout Městu kopii této Smlouvy včetně všech příloh a kopii jeho 
žádosti o dotaci zpracované v informačním systému Benefit7+, na základě které byla 
Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena. Stejnou povinnost má Předkladatel i pro případ 
uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

 
3) Nastane-li na straně Předkladatele skutečnost, která může vést k ohrožení harmonogramu 

Projektu nebo schváleného IPRM, je Předkladatel povinen tuto skutečnost, včetně 
písemného odůvodnění, oznámit Městu do 15 kalendářních dnů ode dne jejího zjištění. 
Předkladatel je povinen na žádost Města projednat s Městem způsob odstranění této 
skutečnosti za účelem řádné realizace Projektu a celého IPRM. 

 
4) Předkladatel je povinen zajistit udržitelnost výsledků Projektu po dobu uvedenou v čl. III. 

odst. 3) této Smlouvy. V případě, že Předkladatel zjistí nemožnost splnění této povinnosti, je 
povinen projednat s Městem důvody a možnosti vedoucí k dodržení uvedené povinnosti. 

 
5) Po dobu udržitelnosti Projektu je Předkladatel povinen s veškerým majetkem získaným, byť 

i jen částečně z dotace ROP, nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani 
jeho části zatížit zástavním právem. Předkladatel je dále povinen předem informovat Město 
a projednat s ním svůj úmysl zatížit věc získanou, byť i jen částečně, z dotace poskytnuté RR 
SV na Projekt, věcným břemenem. Pro účely této Smlouvy se za věc získanou, byť i jen 
částečně, z dotace považuje také věc, u které bylo z dotace uhrazeno technické zhodnocení 
ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 

 
6) Předkladatel je povinen poskytnout Městu na základě písemné výzvy nejpozději do 

15 kalendářních dnů zejména: 
 

• veškeré vyžádané informace o všech příchozích a odchozích platbách na samostatný 
účet, případně podúčet zřízený pro účely čerpání dotace poskytnuté RR SV na základě 
Smlouvy o poskytnutí dotace, 

• k nahlédnutí veškeré vyžádané účetní doklady, které prokazují výdaje Předkladatele, 
o jejichž proplacení z dotace poskytnuté RR SV na základě Smlouvy o poskytnutí 
dotace Předkladatel žádá; stejně tak je Předkladatel povinen poskytnout Městu veškeré 
vyžádané informace týkající se těchto výdajů, 

• veškeré vyžádané informace o příjmech Projektu, které Předkladatel získal v průběhu 
Projektu, 

• veškeré další vyžádané doklady a informace vztahující se k činnostem, které 
Předkladatel realizuje v rámci Projektu, 

• veškeré další doklady, které mohou mít vliv na řádné plnění povinností Předkladatele 
dle této Smlouvy a Smlouvy o poskytnutí dotace, 

• veškeré vyžádané informace týkající se zadávání veřejných zakázek, a to po dobu 
10 let po ukončení Projektu. 
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7) Předkladatel je povinen zaslat Městu písemnou pozvánku, alespoň 10 kalendářních dnů 
předem, na zasedání komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 
8) Předkladatel je povinen poskytovat na vyžádání informace o realizaci Projektu v maximální 

možné míře, včetně umožnění přístupu do prostor, ve kterých je Projekt realizován. Tuto 
povinnost má Předkladatel i po dobu udržitelnosti výsledků Projektu, ke které se zavázal. 

 
9) Předkladatel je povinen poskytnout Městu do 15 kalendářních dnů po obdržení zprávu 

o výsledku veřejnoprávní kontroly, která byla u něj provedena ve vztahu k Projektu. Dále je 
povinen podat zprávu o opatřeních realizovaných k odstranění nedostatků zjištěných při 
veřejnoprávní kontrole. 

 
10) Předkladatel je povinen na vyžádání sdělit Městu, jak aktuálně naplňuje hlavní monitorovací 

indikátory Projektu uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dále indikátory definované 
v IPRM a uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. 

 
11) Předkladatel je povinen poskytovat Městu kopie monitorovacích zpráv a hlášení ve vztahu 

k Projektu, které předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice podle postupu 
uvedeného v Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV, ve stejném termínu, v jakém je 
předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice. 

 
12) Předkladatel je povinen, po předchozím písemném schválení RR SV, informovat Město 

a projednat s ním svůj úmysl věc získanou, byť i jen částečně, z dotace poskytnuté RR SV na 
Projekt, převést na jinou osobu, pronajmout či půjčit jiné osobě. 

 
13) Předkladatel je povinen poskytnout Městu kopii závěrečné zprávy Projektu, a to ve stejném 

termínu, v jakém je povinen tuto závěrečnou zprávu předložit na Úřad RR SV, územní 
pracoviště Pardubice. 

 
14) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že: 

•  vstoupil do likvidace 
•  hodlá podat návrh na insolvenční řízení, protože se dozvěděl o svém úpadku, 
•  s Předkladatelem bylo zahájeno insolvenční řízení, 
•  soud rozhodl o úpadku Předkladatele, 
•  soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku Předkladatele, 
•  soud rozhodl o prohlášení konkursu vůči Předkladateli, 
•  soud rozhodl o povolení reorganizace u Předkladatele. 

 
15) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že je povinen vrátit  

dotaci v případě, že se dopustil porušení rozpočtové kázně nebo nastal jiný důvod, se kterým 
Smlouva o poskytnutí dotace spojuje povinnost Předkladatele vrátit poskytnutou dotaci nebo 
její část. 
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16) Předkladatel je povinen písemně informovat Město také o dalších skutečnostech, které jsou 
rozhodné pro plnění Smlouvy o poskytnutí dotace a nebyly výslovně uvedeny výše. 

 
 

Článek VI. 
INFORMAČNÍ POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1) Předkladatel se zavazuje písemně informovat Město o všech skutečnostech, které mohou 
ohrozit plnění dle této Smlouvy, zejména plnění časového a finančního harmonogramu 
uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, a účastnit se na výzvu Města jednání souvisejících 
s realizací IPRM a Projektu. 

 
2) Město je povinno informovat Předkladatele bez zbytečného odkladu o změnách vzniklých na 

straně Města, které mohou mít vliv na realizaci Projektu, a to zejména o změnách IPRM. 
 
3) Na straně Města zodpovídá za komunikaci s Předkladatelem Manažer IPRM. Manažer IPRM 

je jmenován Řídícím výborem IPRM a orgány Města a jeho činnost se odvíjí od pokynů 
a usnesení Řídícího výboru, případně Zastupitelstva/Rady Města. Město se zavazuje do 
15 dnů od podpisu této Smlouvy Předkladateli písemně oznámit osobu manažera IPRM 
a stejnou oznamovací povinnost má Město vůči Předkladateli také při změně osoby 
vykonávající funkci manažera IPRM. 

 
 

Článek VII. 
PUBLICITA 

1) Předkladatel je povinen dodržovat pravidla publicity ROP SV, která jsou součástí Pravidel 
realizace dílčích projektů uvedených v čl. IV. odst. 3) této Smlouvy. 

 
2)  Předkladatel je povinen při prezentaci a publicitě projektu (tiskové zprávy, webové 

prezentace apod.) uvádět tuto větu: „Tento projekt je součástí Integrovaného plánu 
rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod“. 

 
 

Článek VIII. 
SANKCE 

1) V případě, že Předkladatel poruší povinnosti uvedené v čl. V., čl. VI. odst. 1) a čl. VII. této 
Smlouvy nebo jinak ztíží či znemožní realizaci IPRM jako celku či Projektu a i přes písemnou 
výzvu v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu, je Město oprávněno od této Smlouvy odstoupit, 
informovat o porušení povinností Řídící orgán ROP SV a požadovat po Předkladateli 
náhradu škody v prokázané výši. 

 
Článek IX. 

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1) Pokud se v této Smlouvě stanovuje Předkladateli povinnost poskytnout určitou informaci 

nebo dokument Městu, znamená to, že Předkladatel je povinen tuto informaci či dokument 
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poskytnout manažerovi IPRM. Totéž platí i v případě ostatních povinností uvedených v této 
Smlouvě. 

 
2) Město se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 

Předkladatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu Předkladatele, ledaže by mu tak ukládalo soudní 
rozhodnutí, zvláštní právní předpis či pravidla uvedená v čl. IV. této Smlouvy. 

 
3) Smlouva se sjednává na dobu určitou, po dobu trvání IPRM, nejdéle však do 31. 12. 2015. V 

případě povinnosti dle čl. V. odst. 6) této Smlouvy zaniká účinnost smlouvy až 30 
kalendářních dnů po uplynutí 10 let ode dne finančního ukončení projektu. 

 
4) Předkladatel bere na vědomí a souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákona č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, v platném znění, týkajících se předmětu této Smlouvy 
v rozsahu zákonné úpravy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění. 

 
5) Smluvní strany výslovně sjednávají, že právní vztah uzavřený touto Smlouvou se řídí 

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 
 
6) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými osobami obou 

smluvních stran. 
 
7) Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky. 
 
8) Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
9) Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ………… ze dne  

 

10) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Základní parametry, časový a finanční 
harmonogram projektu a závazné monitorovací indikátory. 

 
 

V Pardubicích dne …………………. V Pardubicích dne ……………… 
 
 
 

………………………………….. …………………………………… 
Město Předkladatel 
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Příloha č. 1 Smlouvy o účasti projektu  

„Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“ 
v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

(Základní parametry, časový a finanční harmonogram projektu  
a závazné monitorovací indikátory) 

 
 
A. Všeobecné informace o projektu 
 

1. Název projektu 
II. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. 
 

2. Předkladatel projektu  
T.J. Sokol Pardubice I, Pardubice 530 02, Jiráskova 29, IČ 00527785 DIČ: CZ 
00527785 
 

3. Typ žadatele (právní forma) 
Nestátní nezisková organizace (NNO) - občanské sdružení 
 

4. Kontaktní osoba / odpovědný projektový manažer (jméno a příjmení, telefon, e-mail) 
manažer projektu (v současné době Mgr. Miroslav Janovský, tel. 466 500 678, 724 137 
282, janovsky@mf.cz 
 

5. Stručný obsah projektu 
Projekt počítá s modernizací stávající tribuny pro diváky volejbalového areálu, 
modernizací technického zázemí a skladovacích prostor pro sportovní areál, výstavbou 
nové tréninkové volejbalové stěny, venkovních posilovacích strojů, stolu na venkovní 
stolní tenis, dětského pískoviště, oplocení zbývající části areálu.  
 

6. Místo realizace projektu 
Pardubice 530 02, Jiráskova 29 
 

7. Název cílového OP (OP, prioritní osa, oblast podpory) 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod, 
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, 
Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center. 

 
B. Popis projektu 
 

1. Stručný popis výchozího stavu / stávající situace 
Stávající objekt včetně tribuny je přízemním objektem přibližně z šedesátých tel 
minulého století, který je v současné době v havarijním stavu. Vlastní konstrukce 
tribuny je tvořena ocelovými válcovými profily, spojovanými ocelovými nýty. Sedadla 
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byla provedena z fošen, do dnešní doby se však nezachovala. Z těchto důvodů je 
tribuna pro diváky uzavřena. Objekt technického zázemí vykazuje značné statické  
 
poruchy (trhliny ve zdivu), základy jsou vlivem kořenového systému přilehlých stromů 
značně narušené, střešním pláštěm zatéká, podlahy v jednotlivých boxech jsou 
popraskané. Objekt slouží k uskladnění sportovního vybavení pro sportovní areál, 
zahradní techniky pro údržbu areálu (traktůrek, valník, kolečka, atd.)  .  
 

2. Celkový záměr projektu (co je obsahem, předmětem projektu) 
 
Obsahem projektu je: 
 
Projekt druhé etapy modernizace sportovního areálu navazuje na první etapu, která 
svojí modernizací již čerpala finanční prostředky prostřednictvím IPRM „Přitažlivé 
město“. Tato druhá etapa dokončí zcela modernizaci tohoto víceúčelového sportoviště 
pro volnočasové aktivity veřejnosti. 
  
Projekt sleduje dva provázané cíle: 
 
1) modernizace stávající tribuny pro diváky a modernizace objektu technického zázemí, 
aby areál byl plně funkčním sportovištěm.  
 
2) vybudování nových sportovišť, které budou určené jak pro speciální volejbalovou 
přípravu, tak pro volnočasové aktivity návštěvníků z řad neorganizované veřejnosti.  
 

3. Cíl projektu (co bude výsledkem, co vznikne, co bude zajištěno) 
 
Produktem projektu je dokončený zmodernizovaný, bezpečný, celoročně využitelný 
sportovní areál, který napomáhá k regeneraci a revitalizaci městského prostředí a ke 
zvýšení kvality života vlivem rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovních a 
volnočasových aktivit. 
Výstupem projektu bude: 

1. Zmodernizovaná tribuna pro diváky ve volejbalovém areálu 
2. Zmodernizovaný objekt technického zázemí s prostory pro sportovní 

vybavení areálu.  
3. Vybudování cvičné tréninkové stěny pro volejbal. 
4. Vybudování fitnes prostoru s venkovními posilovacími stroji.  
5. Vybudování venkovního stolu na stolní tenis a dětského pískoviště.  

 
4. Cílové skupiny projektu 

 
Projekt se zaměřuje na trávení volného času a na volnočasové aktivity: 
- široké veřejnosti,  
- na organizovanou (i neorganizovanou) sportovní veřejnost  
- na žáky a studenty základních a středních škol  
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C. Kontext projektu v IPRM „Přitažlivé město“ 
 

Seznam dokumentů Specifikace vazeb projektu obsaženém v IPRM 

Název a číslo prioritní oblasti IPRM 1. Přitažlivá města 

Název a číslo opatření IPRM 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času 

Název a číslo aktivity IPRM 1.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport 

 
 
 
 
D. Časový harmonogram projektu 
 

1. Datum zahájení projektu (ve formátu MM/RRRR) 
10/2008 

Pozn.:Zahájením projektu se rozumí zahájení první aktivity projektu (např. výběrové řízení, zadání projektové dokumentace, …). 
 

2. Datum ukončení projektu (ve formátu MM/RRRR) 
12/2011 

Pozn.: Ukončením projektu je den předložení závěrečné monitorovací zprávy. 
 

3. Popis jednotlivých etap projektu (čas. vymezení MM/RRRR, název a výdaje etapy) 
 

1. etapa 10/2008 – 04/2011   Projektová dokumentace, žádost o dotaci, hodnocení žádosti řídícím orgánem         

2. etapa 04/2011 – 11/2011   Realizace stavby. Vybavení.. 

3. etapa 10/2011 – 12/2011   Vyúčtování a ukončení projektu. Předložení závěrečné zprávy.  

 
 
 
 
E. Rozpočet projektu 
 

1. Celkové způsobilé výdaje projektu 
5 500 000,00 Kč 
 

2. Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 
0,00 Kč 
 

3. Celkové výdaje projektu 
5 500 000,00 Kč 
 

4. Zdroje financování způsobilých výdajů projektu 
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Předpokládané zdroje financování v % (zaokrouhleně) v Kč 

Dotace (ROP SV 2.1 v rámci IPRM „Přitažlivé město“) 92,5 5 087 500,- 

Vlastní zdroje  7,5  412 500,- 

Zdroje celkem 100,00 5 500 000,- 

 
F. Předpokládaný finanční harmonogram čerpání finančních prostředků na realizaci 

projektu v rámci IPRM „Přitažlivé město“ v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Rok 2010 CELKEM 

5 087 500,- 5 087 500,- 

 
G. Závazné monitorovací indikátory IPRM, které budou naplněny prostřednictvím projektu 

včetně kvantifikace – výstupy projektu 
 
 

Kvantifikace Název monitorovacího indikátoru (viz 
operační program, do kterého bude 

projekt předkládán) 
Měrná jednotka Počáteční hodnota Plánovaná hodnota 

51 15 10 NSRR, CORE ROP SV 2.1 
Počet podpořených projektů na 

rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
krajských měst celkem 

počet  0  1  

65 01 00 NSRR, CORE ROP SV 2.1 
Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území celkem 
ha  0  0,03 

65 11 00 CORE ROP SV 2.1. 
Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve městech 
celkem 

m2  0  120  

65 11 04 ROP SV 2.1. 
Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy 

m2  0 120 

65 41 31 
Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 

rozvoj měst 

počet 0 1 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU 

 
 

Zápis 
 

ze IV. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
 

které se konalo dne 25. 1. 2011 od 14:00 hodin 
 

ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 
 
 
 
Přítomni:            39 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:      - 
 
Neomluveni:      - 
 

J e d n á n í 
 

IV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka  F r a ň k o v á,  primátorka města. 
Úvodem přivítala všechny přítomné, z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku zasedání 
přítomno 35 členů. V průběhu zasedání se dostavili další 4 členové zastupitelstva města. 
 
 

Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

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

(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
- Aleš  V a v ř i č k a 
- Simon  K a r a m a z o v 
- Evžen  E r b a n 
 
 
Ověřovateli zápisu z III. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Alexandr  K r e j č í ř 
- Milan  C h m e l a ř 
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Písemné připomínky nedošly. Zápis z III. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
 
Ověřovateli zápisu z IV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Valerie  K m o š ť á k o v á 
- Miroslav  R u b e š 
 

___________________________________________ 
 

I. 
Schválení programu zasedání 

 
 
Připomínky k programu: 
Alexandr Krejčíř – podal návrh na doplnění programu o bod č. 24  „Změny v obsazení Kontrolního 
výboru ZmP“ 
 
Program IV. řádného zasedání zastupitelstva města byl včetně připomínek schválen takto: 

(pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 
 
 
1. Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního 
zasedání zastupitelstva města 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
  
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
  
3. Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 
stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
  
4. Úprava rozpočtu na rok 2010 
P:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
  
5. Úprava rozpočtu na rok 2011 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
  
6. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vanda Majerová, odbor majetku a investic  
     Hana Laňarová, odbor majetku a investic  
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 7. Dotace z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
P: Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb  
  
8. Dotace z programu podpory kultury 
P: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  
Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb  
 
 
 9. Dotace z Programu podpory sportu, Protředků na nájemné při PPS a Prostředků na 
nájemné - plavání. 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Kazimír Svoboda, odbor komunitních služeb  
  
10. Zásady pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2011 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Kazimír Svoboda, odbor komunitních služeb  
  
11. Pravidla pro přidělování dotací z programu podpory cestovního ruchu na rok 2011 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu  
  
12. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z kraje 
P: Mgr. Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Ing. Silvie Panchártková, odbor komunitních služeb  
  
13. Žádosti o dotace 
P:   Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z:  Aleš Berka, odbor ekonomický  
  
14. Přijetí daru od Pardubického kraje - PD cyklostezka Pardubice - Chrudim 
P:   Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z:   Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic  
  
15. Městský program prevence kriminality na rok 2011 
P:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Petra Stoeva DiS., odbor komunitních služeb  
  
16. IPRM "Přitažlivé město" 
P:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z:  Aleš Berka, odbor ekonomický  
  
17. Zrušení pořízení XIV. změny Územního plánu města Pardubice 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Kamila Zárubová, odbor hlavního architekta  
  
18. Zrušení přijatého usnesení na XVI. změnu Územního plánu města Pardubice 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Mariana Zmítková, odbor hlavního architekta  
 
 



IV. zasedání ZmP dne 25. 1. 2011 Strana 4 (celkem 28)

19. Nabídka na odkoupení objektu výměníkové stanice 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Alena Karešová, odbor majetku a investic  
  
20. Program regenerace MPR města Pardubice 2011 - 2016 
P:   Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Karolína Koupalová, odbor hlavního architekta  
  
21. Problematika společnosti Pardubická plavební a.s. 
P:   Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z:  Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
22. Změna v obsazení orgánů městských společností  (Služby města Pardubic a.s.,  
BK Pardubice a.s.) 
P:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
 
23. Obsazení představenstva společnosti Dostihový spolek a. s. 
P:   Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z:  Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
24. Změny v obsazení Kontrolního výboru ZmP 
P:  Alexandr Krejčíř, člen zastupitelstva města  
Z:  Alexandr Krejčíř, člen zastupitelstva města  
 
25. Diskuse 
 
 
 
Informativní zprávy:  

 
Pracovněprávní spory magistrátu 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Martin Růžička, tajemník magistrátu  
  
Územní studie přednádraží 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vladimír Lavrík, odbor hlavního architekta  
  
Územní studie park Na Špici 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Karolína Koupalová, odbor hlavního architekta  
  
O činnosti společnosti VaK Pardubice a.s. 
P: Michal Koláček, člen zastupitelstva města  
Z: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., VaK  
  
Informační technologie ve službách Statutárního města Pardubice 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Zdeňka Malá, odbor kanceláře magistrátu  
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II. 
 

Pořadí projednávaných zpráv 
 

1. 

Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od 
posledního zasedání zastupitelstva města  

 

Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Písemný materiál je přiložen k zápisu. 
 
V rozpravě vystoupili - viz zvukový záznam. 

 
Miroslav Petráň 
Ladislav Koudelka 
Miroslav Rubeš 
Jaroslav Mojžíš 
Petr Klimpl 
Tomáš Pelikán, ředitel DPmP, a.s. 
 
 
Přijaté usnesení č. 70 Z/2011    (pro 38, proti 0, nehlas. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od 

posledního zasedání zastupitelstva města. 
 

Přijaté usnesení č. 71 Z/2011 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
dopracovat Statut komisí RmP - zapracovat odborníky s hlasem poradním. 
T: 29. 3. 2011 

Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města 
 

______________________________________ 
2. 

Převody a prodeje nemovitostí  
 

Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Materiál uvedl Václav Stříteský, předseda pozemkové komise. Zaměřil se především na problematické 
body, které členům zastupitelstva konkrétně objasnil. 
 

V rozpravě vystoupili - viz zvukový záznam. 
 

Václav Snopek 
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Milan Chmelař 
Michal Koláček 
Pavel Studnička 
 

Přijatá usnesení č. 72 Z – 102 Z (včetně nepřijatých a stažených návrhů) nemohou být z důvodu 
ochrany osobních údajů zveřejněna. 

________________________________________ 
 

3. 

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení 
na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice  

 

Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
V souladu se změnou působnosti komise pro pozemky a reklamu (rozšíření o reklamní zařízení) jsou 
navrženy změny původních Zásad pro nakládání s pozemky – jde o rozšíření o zásady pro umísťování 
reklamních zařízení. 
 
Bez rozpravy 

 
Přijaté usnesení č. 103 Z/2011    (pro 33, proti 1, zdrž. 0, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 

stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v části podléhající schválení 
Zastupitelstvem města Pardubic. Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování 

reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
jsou přílohou tohoto usnesení. 

 

________________________________________ 
 

4. 
 

Úprava rozpočtu na rok 2010  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Uvedl, že se víceméně jedná o záležitosti formálního charakteru související ještě s rokem 2010. 
 

V rozpravě vystoupil - viz zvukový záznam. 
Miroslav Petráň 

 
Přijaté usnesení č. 104 Z/2011    (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

I. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z položky MŠ 

Družstevní - příspěvek na provoz na položku ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz 
(správce 1734 - Odbor komunitních služeb). 

 
II. S c h v a l u j e  
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky 
Pernštýnské náměstí - elektropřípojka na položku Elektropřípojka Klašterní 52 pro akce 

na Pernštýnském náměstí (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
 

 
Přijaté usnesení č. 105 Z/2011    (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
příjem nadměrného odpočtu od Finančního úřadu na investiční akce - modernizace 

Plaveckého areálu Pardubice ve výši Kč 2 290,7 tis. a kanalizace Lány na Důlku ve výši Kč 
2 128,3 tis. Na základě rozpočtových pravidel se nadměrný odpočet v průběhu roku 

promítá pouze na výdajové straně rozpočtu - tzn. snížení stávajících položek a zvýšení 
obecné rezervy rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
________________________________________ 

5. 

Úprava rozpočtu na rok 2011  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
Okomentoval jednotlivé předložené návrhy na usnesení s tím, že znění návrhu usnesení č. 4 upravuje 
předložený dodatek zprávy. Dále uvedl, že materiál byl projednán finančním výborem a doporučen ke 
schválení.   
 

V rozpravě vystoupili - viz zvukový záznam 
 

Ladislav Koudelka 
Michal Koláček 
Martin Bílek 
Milan Košař 
Libor Slezák 
Václav Snopek 
 
Přijaté usnesení č. 106 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

I. S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 do rozpočtu roku 2011 ve výši 

Kč 10 000,0 tis. a zároveň pokrytí výdajové položky "Přístavba domova pro seniory 
Štrossova - dotace KÚ" ve stejné výši (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
II. S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 do rozpočtu na rok 2011 ve 
výši Kč 8 241,9 tis. a zároveň pokrytí výdajové položky "Čištění komunikací vč. zimní 

údržby" ve stejné výši (správce 1327 - Odbor dopravy). Finanční prostředky jsou určené 
na krytí výdajů za práce odvedené při zimní údržbě do konce roku 2010. 

 
Přijaté usnesení č. 107 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
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dodatek č. 1 ke smlouvě č. D0598/0121/10 se svazem skautů a skautek ČR - Junák, o 
poskytnutí dotace na výstavbu skautského střediska Polaris, řešící posunutí možnosti 

čerpání poskytnuté dotace v roce 2010 a jejího konečného vyúčtování do 30. 6. 2011, z 
důvodu fakturace prací za prosinec 2010 v roce 2011. Dodatek je přílohou tohoto usnesení. 

 
Přijaté usnesení č. 108 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

I. S c h v a l u j e  
příjem neinvestiční dotace od Krajského úřadu PK ve výši Kč 5 000,0 tis. pro SSmP - na 

vybavení přístavby domova pro seniory Štrossova (správce 1734  - Odbor komunitních 
služeb). 

II. S c h v a l u j e  
příjem dotace od KÚ Pardubického kraje ve výši Kč 3 400,0 tis. pro SSmP na provoz 

(správce 1734 - Odbor komunitních služeb). 
 

 
Přijaté usnesení č. 109 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

I. S c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o přijetí úvěru (na rekonstrukci a modernizaci Plaveckého areálu v 

Pardubicích) ve výši 480 000 000 Kč s konečnou splatností do 30.6.2025 s 
Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00001350. Smlouva o úvěru je přílohou 

tohoto usnesení. 
II. S c h v a l u j e  
zastavení níže uvedených nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích – katastrální pracoviště Pardubice, pro 

katastrální území Pardubice:  
a) budova v části obce Zelené Předměstí, č.p. 2664 - obč. vyb na pozemku parc. č. st. 5699 

b) budova bez čp/če - obč. vyb na pozemku parc. č. st. 8224  
c) budova bez čp/če - obč. vyb na pozemku parc. č. st. 9908  

d) budova bez čp/če - obč. vyb na pozemku parc. č. st. 9909  
e) budova bez čp/če - obč. vyb na pozemku parc. č. st. 9910  

f) pozemek - parc. č. st. 5699  
g) pozemek - parc. č. st. 8224  

h) pozemek - parc. č. st. 9908  
i) pozemek - parc. č. st. 9909  

j) pozemek - parc. č. st. 9910  
k) pozemek - pozemková parc. č. 103/16  

l) pozemek - pozemková parc. č. 103/17  
m) pozemek - pozemková parc. č. 2532/19  

n) pozemek - pozemková parc. č. 2532/20  
 

o) pozemek – pozemková parc. č. 102/1 o výměře 5 380 m2, která vznikla rozdělením 
pozemku parc. č. 102 o výměře 5 820 m2 na pozemek parc. č 102/2 o výměře 440 m2 a 

pozemek parc. č. 102/1 a to dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku 
vypracovaného společností Geodézie Pardubice, s.r.o., Hradišťská 407, 533 52, Pardubice, 

IČ: 27535266, pod č. 6780-119/2010 a ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem Ing. Ondřejem Novotným, dne 26. 4.2010, pod č. 119/2040.  
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p) pozemek – pozemková parc. č. 103/1 o výměře 5 460 m2, která vznikla rozdělením 
pozemku parc. č. 103/1 o výměře 5 461 m2 na pozemek parc. č. 103/26 o výměře 1m2 a 

pozemek parc. č. 103/1 a to dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku 
vypracovaného společností Geodézie Pardubice, s.r.o., Hradišťská 407, 533 52, Pardubice, 

IČ: 27535266, pod č. 6780-119/2010 a ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem XXXXXXXXXXXXXXXX, dne 26. 4. 2010, pod č. 119/2040.  

 
q) pozemek – pozemková parc. č. 103/13 o výměře 13 048m2, která vznikla rozdělením 

pozemku parc. č. 103/13 o výměře 13 600m2 na pozemek parc. č. 103/27 o výměře 552m2 
a pozemek parc. č. 103/13 a to dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

vypracovaného společností Geodézie Pardubice, s.r.o., Hradišťská 407, 533 52, Pardubice, 
IČ: 27535266, pod č. 6780-119/2010 a ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským 

inženýrem XXXXXXXXXXXXXXXX, dne 26. 4. 2010, pod č. 119/2040.  
 

k zajištění pohledávky Československé obchodní banky a.s. za Statutárním městem 
Pardubice vyplývající ze Smlouvy o úvěru na rekonstrukci a modernizaci Plaveckého 

areálu Pardubice. 
III. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 240 000,0 tis. z položky 
31 - příjmy z prodeje bytů (bude nahrazeno úvěrem) na položku 812 - Dlouhodobé 

financování - úvěr na rekonstrukci PaP ve stejné výši. 
 

 
Přijaté usnesení č. 110 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

I. S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 do rozpočtu na rok 2011 ve 

výši Kč 496,0 tis. a zároveň pokrytí položky Kanalizace Lány na Důlku - vlastní zdroje ve 
stejné výši (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 456,0 tis. z položky 

Kanalizace Lány na Důlku - rozšíření díla - vlastní zdroje na položku Kanalizace Lány na 
Důlku - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

 
 

Přijaté usnesení č. 111 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 do rozpočtu na rok 2011 v 
celkové výši Kč 78 569,6 tis. a zároveň pokrytí výdajových položek dle přílohy č. 1, která je 

součástí tohoto usnesení. 
 

 
Přijaté usnesení č. 112 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Pardubice a Pardubickým krajem o poskytnutí 

dotace na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů projektu "Technické zázemí 
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civilní části letiště Pardubice". Dodatek č. 1 a smlouva jsou přílohou tohoto usnesení. 
 

__________________________________________ 
 

 
6. 

Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Předložené návrhy na usnesení jsou v souladu z přijatými Pravidly pro poskytnutí účelové dotace. 
 

Bez rozpravy 
 

Přijaté usnesení č. 113 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 4) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 
Pozn.: Příloha usnesení nemůže být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna. 

___________________________________________ 

 
7. 

Dotace z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti  
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
 
Bez rozpravy 

 
Přijaté usnesení č. 114 Z/2011    (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast sociální služby subjektům 

uvedeným v tabulce, která je přílohou usnesení č. 1 této zprávy. 
 

Pozn.: Příloha usnesení nemůže být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna. 
 

___________________________________________ 
 

8. 
Dotace z programu podpory kultury  

 

Zpravodaj: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  
 

V rozpravě vystoupili – viz zvukový záznam: 
Pavel Studnička 
 
Přijaté usnesení č. 115 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 3, nehlas. 6) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou usnesení č. 

1 této zprávy.  
 

Pozn.: Příloha usnesení nemůže být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna. 
 

 
___________________________________________ 

 

9. 

Dotace z Programu podpory sportu, Prostředků na nájemné při PPS  
a Prostředků na nájemné - plavání.  

 

Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Uvedl, že předložený materiál řeší dotace na rok 2011 pro subjekty, které hradí nájemné, případně 
energie ve sportovních zařízeních. 
 

V rozpravě vystoupili – viz zvukový záznam: 
Alexandr Krejčíř 
Petr Klimpl 
 

Přijaté usnesení č. 116 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 200 000,- Kč z Programu podpory sportu Basketbalovému klubu Pardubice o.s., IČ 
67441629, na úhradu energií v městské basketbalové hale v Pardubicích na Dukle v roce 

2011. 
 

Přijaté usnesení č. 117 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 450 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu FK JUNIOR Pardubice, o.s., IČ 
27041549, na provoz sportovního areálu Ohrazenice v roce 2011. 

 
Přijaté usnesení č. 118 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu Hvězda SKP Pardubice, IČ 

26650193, na úhradu energií na Městském atletickém stadionu v Pardubicích na Dukle v 
roce 2011. 

 
Přijaté usnesení č. 119 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu Automotoklub Zlatá přilba 
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Pardubice, IČ 42939097, na úhradu energií plochodrážního stadionu v Pardubicích -
Svítkově v roce 2011. 

 
 

Přijaté usnesení č. 120 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu Basketbalovému klubu Studánka 
Pardubice, IČ 26667444, na úhradu části nájemného v tělocvičnách ZŠ Pardubice -

Studánka v roce 2011. 
Přijaté usnesení č. 121 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu SK DFO Pardubice o.s., IČ 

48613967, na úhradu části energií na Letním stadionu v Pardubicích v roce 2011. 
 

 
Přijaté usnesení č. 122 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 350 000,- Kč z Prostředků na nájemné - plavání klubu Sport club Plavecký areál 

Pardubice, IČ 15049949, na částečnou úhradu nákladů na nájemné mimopardubických 
bazénů a nákladů spojených s dojížděním do těchto bazénů v roce 2011. 

 
 

Přijaté usnesení č. 123 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 75 000,- Kč z Prostředků na nájemné - plavání Plaveckému klubu Pardubice, IČ 
70852308, na částečnou úhradu nákladů na nájemné mimopardubických bazénů a 

nákladů spojených s dojížděním do těchto bazénů v roce 2011. 
 

 
Přijaté usnesení č. 124 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 75 000,- Kč z Prostředků na nájemné - plavání Klubu vodních sportů Pardubice 

o.s., IČ 27031900, na částečnou úhradu nákladů na nájemné mimopardubických bazénů a 
nákladů spojených s dojížděním do těchto bazénů v roce 2011. 

 
Přijaté usnesení č. 125 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 6 000 000,- Kč z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice klubu HC EATON 

Pardubice a.s., IČ 60112476, na úhradu nájemného ledových ploch a nebytových prostor 
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ČEZ arény Pardubice v roce 2011. 
 

 
Přijaté usnesení č. 126 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 500 000,- Kč z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice Krasobruslařskému 

klubu Pardubice, IČ 48160377, na úhradu nájemného ledových ploch a nebytových 
prostor ČEZ arény Pardubice v roce 2011. 

 
Přijaté usnesení č. 127 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice Tělovýchovné jednotě 

TESLA Pardubice, IČ 00527483, na úhradu nájemného ledových ploch a nebytových 
prostor ČEZ arény Pardubice v roce 2011. 

 
Přijaté usnesení č. 128 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 700 000,- Kč z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice klubu BK Pardubice 

a.s., IČ 27654796, na úhradu nájemného a energií ČEZ arény Pardubice v roce 2011. 
 

___________________________________________ 

10. 

Zásady pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2011  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 
Stručně uvedl předložený materiál s tím, že vychází ze zásad pro poskytování dotací z Programu 
podpory sportu v roce 2010.  
 
V rozpravě vystoupili – viz zvukový záznam. 

 
Václav Snopek 
Evžen Erban 
Petr Klimpl 
 
 
Přijaté usnesení č. 129 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
znění Zásad pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2011, které jsou 
přílohou tohoto usnesení. 

 
___________________________________________ 

11. 
Pravidla pro přidělování dotací z programu podpory cestovního ruchu na rok 2011  
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Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Uvedl, že předložený materiál plně vychází z přijatých pravidel pro rok 2010. 
 

Bez rozpravy 
 

Přijaté usnesení č. 130 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory cestovního ruchu na rok 2011.  

___________________________________________ 

12. 
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z kraje  

 

Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Informoval, že byla uzavřena Dohoda o dosažení narovnání u vybraných vzájemných či souvisejících 
smluvních vztahů mezi městem Pardubice a Pardubickým krajem. V rámci této dohody bude městu 
z krajského rozpočtu poskytnuta dotace ve výši 15 mil. Kč. Současně bylo město požádáno o uzavření 
dvou dodatků a to z důvodu vypuštění textu ve smlouvách ohledně „podpory de minimis“. Právní 
oddělení MmP k uzavření dodatků nemá připomínek. 
 
Bez rozpravy 

 
 

Přijaté usnesení č. 131 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. OSV/2010/42380, jehož 
znění je přílohou tohoto usnesení. 

 
 

Přijaté usnesení č. 132 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OSV/2010/42381, 
jehož znění je přílohou tohoto usnesení. 

 
___________________________________________ 

 
13. 

Žádosti o dotace  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Konkrétně okomentoval jednotlivé předložené návrhy na usnesení 
 

V rozpravě vystoupil – viz zvukový záznam. 
Michal Koláček 
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Přijaté usnesení č. 133 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt „CS Staré Čívice“ ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury, jež může dosáhnout výše až 65% uznatelných nákladů. Celkové náklady 
projektu vč. očekávaných nákladů na výkupy pozemků jsou vyčísleny na cca 9 500 tis. Kč. 

Celkové stavební náklady jsou vyčísleny na cca 6 845 tis. Kč. Finančně je vyřešeno v RmP 
11. 1. 2011 (zpráva č. 9). 

 
 

II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury financování projektu 

„CS Staré Čívice“ ve výši 35 % v rámci uznatelných nákladů projektu a 100 % v rámci 
neuznatelných nákladů.  

 
 

Přijaté usnesení č. 134 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt „Pardubice - město bez bariér (IV. etapa)“ ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury, jež může dosáhnout výše až 70% uznatelných nákladů. 

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny maximálně na cca 9 600 tis. Kč.  
 

II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury financování projektu 

„Pardubice - město bez bariér (IV. etapa)“ ve výši 30 % v rámci uznatelných nákladů 
projektu a 100 % v rámci neuznatelných nákladů.  

 
III. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 720,0 tis. očekávaná výše dotace na 
investiční akci Pardubice – město bez bariér (IV. etapa) (správce 711 – Odbor majetku a 

investic).  
 

IV. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 880,0 tis. z položky 

Finanční podíl města na očekávaných dotacích na položku Pardubice – město bez bariér 
(IV. etapa) – vlastní zdroje ve stejné výši (správce 711 – Odbor majetku a investic).  

 
 

Přijaté usnesení č. 135 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem je "Základní škola 
Pardubice-Polabiny, Npor. Eliáše 344". Výše finanční podpory dosahuje 100% 

způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 2 996,1 tis. 
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Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
II. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem je "Základní škola 
Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 317". Výše finanční podpory dosahuje 100% 

způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 3 396 tis. Kč. 
Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 

III. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem je "Základní škola 

Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283". Výše finanční podpory dosahuje 100% 
způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 2 798,3 tis. 

Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
IV. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem je "Základní škola 
Pardubice, Štefánikova 448". Výše finanční podpory dosahuje 100% způsobilých výdajů 

projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 2 931,6 tis. Kč. Projekt nebude 
spolufinancován z vlastních zdrojů města. 

V. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem je "Základní škola 

Pardubice - Svítkov". Výše finanční podpory dosahuje 100% způsobilých výdajů projektu. 
Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 2 015,7 tis. Kč. Projekt nebude 

spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
 

 
Přijaté usnesení č. 136 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci ve výši 4 000 tis. Kč na projekt "Regenerace panelového sídliště 

Karla IV. – IV. etapa, II. část (lokalita ul. Jindřišská, Žitná a Karla IV.)" z podprogramu 
Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť“. Celkové náklady 

projektu jsou vyčísleny na cca 7 720 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky na celkovou cenu 
díla ve výši 3 720 tis. Kč budou hrazeny z vlastních zdrojů a budou upřesněny na základě 

provedených výběrových řízení. 
 

II. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. očekávaná výše dotace na 

investiční akci  "Regenerace panelového sídliště Karla IV. – IV. etapa, II. část (lokalita ul. 
Jindřišská, Žitná a Karla IV.)"  (správce 711 – Odbor majetku a investic).  

 
III. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 720,0 tis. očekávaná výše podílu 
MO na investiční akci "Regenerace panelového sídliště Karla IV. – IV. etapa, II. část 

(lokalita ul. Jindřišská, Žitná a Karla IV.)"(správce 711 – Odbor majetku a investic).  
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Přijaté usnesení č. 137 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci ve výši 4 mil. Kč na projekt " Regenerace panelového sídliště 
Pardubice, Polabiny – Pravý břeh Labe (VII. soubor – Sever, ul. Kunětická, I. etapa)" z 

podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť“. 
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 12 200 tis.Kč. Zbylé finanční prostředky na 

celkovou cenu díla ve výši 8 200 tis. Kč budou hrazeny z vlastních zdrojů a budou 
upřesněny na základě provedených výběrových řízení. 

II. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. očekávaná výše dotace na 

investiční akci " Regenerace panelového sídliště Pardubice, Polabiny – Pravý břeh Labe 
(VII. soubor – Sever, ul. Kunětická, I. etapa)"  (správce 711 – Odbor majetku a investic).  

 
III. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 200,0 tis. očekávaná výše podílu 
MO na investiční akci " Regenerace panelového sídliště Pardubice, Polabiny – Pravý 

břeh Labe (VII. soubor – Sever, ul. Kunětická, I. etapa)" (správce 711 – Odbor majetku a 
investic).  

 
 

Přijaté usnesení č. 138 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci ve výši 4 000 tis. Kč na projekt " Regenerace panelového sídliště 
Černá za Bory " z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace 

panelových sídlišť“. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 8 000 tis. Kč. Zbylé 
finanční prostředky na celkovou cenu díla ve výši 4 000 tis. Kč budou hrazeny z vlastních 

zdrojů a budou upřesněny na základě provedených výběrových řízení. 
II. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. očekávaná výše dotace na 
investiční akci " Regenerace panelového sídliště Černá za Bory "(správce 711 – Odbor 

majetku a investic). 
III. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. očekávaná výše podílu 
MO na investiční akci " Regenerace panelového sídliště Černá za Bory" (správce 711 –

Odbor majetku a investic). 
 

 
Přijaté usnesení č. 139 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci ve výši 4 000 tis. Kč na projekt "Regenerace panelového sídliště 

Dubina – lokalita 5B (ul. Jana Zajíce)" z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 
„Podpora regenerace panelových sídlišť“. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 

11 255 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky na celkovou cenu díla ve výši 7 255 tis. Kč budou 
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hrazeny z vlastních zdrojů a budou upřesněny na základě provedených výběrových řízení. 
II. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. očekávaná výše dotace na 
investiční akci "Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5B (ul. Jana Zajíce)"  

(správce 711 – Odbor majetku a investic). 
III. S c h v a l u j e  

zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 255,0 tis. očekávaná výše podílu 
MO na investiční akci "Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5B (ul. Jana 

Zajíce)"  (správce 711 – Odbor majetku a investic). 
 

 
 

Přijaté usnesení č. 140 Z/2011    (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 2) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nerealizovat projekt "Aglomerace Pardubice - kanalizace Staročernsko a Hůrka" v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. 

 
II. S c h v a l u j e  
stažení žádosti o dotaci na projekt "Aglomerace Pardubice - kanalizace Staročernsko a 
Hůrka" (reg. č. CZ.1.02/1.1.00/09.03675, akceptační číslo 09030941) podané do 

Operačního programu životní prostředí. 
 

III. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt „Aglomerace Pardubice - kanalizace Staročernsko a 

Hůrka“ z programu Ministerstva zemědělství 129 180, podprogramu 129 183 - Podpora 
výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu, jež může dosáhnout výše až 80 % 

uznatelných nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 15 532 tis. Kč (bez 
DPH). Tato akce je v rámci celkových nákladů v rozpočtu města pokryta v plné výši. 

 
IV. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z programu Ministerstva zemědělství 129 180 financování 
projektu „Aglomerace Pardubice - kanalizace Staročernsko a Hůrka“ ve výši 20 % v rámci 

uznatelných nákladů projektu a 100 % v rámci neuznatelných nákladů.  
 

____________________________________________ 

 

14. 
Přijetí daru od Pardubického kraje - PD cyklostezka Pardubice - Chrudim  

 

STAŽENO 
 

____________________________________________ 

 
15. 

Městský program prevence kriminality na rok 2011  
 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
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Okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení. Dále uvedl, že předložený program prevence projednala 
komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a doporučuje v rámci tohoto programu rozdělit veškeré 
finanční prostředky (800 tis. Kč), které spravuje. 
 

V rozpravě vystoupili – viz zvukový záznam: 
Milan Chmelař 
Petr Klimpl 
František Brendl 
 
Přijaté usnesení č. 141 Z/2011    (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z programu prevence kriminality na rok 2011 subjektům uvedeným v 

tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 

 
Přijaté usnesení č. 142 Z/2011    (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
podání žádosti statutárního města Pardubice o státní dotaci ve výši 390.000,- Kč na 

projekty prevence kriminality:  
Community policing v práci MP Pardubice - Policejní obvod č. 4, třetí fáze projektu, 

požadovaná dotace ve výši 176.000,- Kč 
Preventivní aktivity v Multikulturním centru, požadovaná dotace ve výši 100.000 Kč 

Vzdělávání a zvyšování kompetencí pedagogických a sociálních pracovníků u rizikové 
mládeže, požadovaná dotace ve výši 60.000 Kč 

Dluhové poradenství a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, požadovaná dotace ve 
výši 54.000 Kč. 

 
 

Přijaté usnesení č. 143 Z/2011    (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
spoluúčast statutárního města Pardubice ke státní dotaci na projekty prevence kriminality 
ve výši 51.000 Kč. Tento podíl je stanoven MVČR. Musí tvořit minimálně 10 % z nákladů 

na projekt. 
Spoluúčast dle jednotlivých projektů: 

Community policing v práci MP Pardubice - policejní obvod č. 4, třetí fáze projektu: 
25.000 Kč bude čerpán z kapitoly Městské policie - prevence kriminality. 

Preventivní aktivity v Multikulturním centru: 12.000 Kč bude čerpáno z rozpočtu 
Multikulturního centra. 

Vzdělávání a zvyšování kompetencí pedagogických a sociálních pracovníků u rizikové 
mládeže: 8.000 Kč bude čerpáno z rozpočtu MmP - OKS - úseku prevence a sociálních 

služeb. 
Dluhové poradenství a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti: 6.000 Kč bude čerpáno z 

dotačního titulu programu prevence kriminality. 
 

____________________________________________ 



IV. zasedání ZmP dne 25. 1. 2011 Strana 20 (celkem 28)

 

16. 

IPRM "Přitažlivé město"  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Doplnila předložené návrhy na snesení: 
Usnesení č. 1 – dochází ke změně názvu jedné části projektu. 
Usnesení č. 2 – týká se skautského centra. Dochází zde k posunu jak finančního, tak časového  
                         harmonogramu, proto je zastupitelstvu předložen ke schválení dodatek smlouvy. 
Usnesení č. 3 – zde se jedná o doplnění II. etapy modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice I  
                        do IPRM. S ohledem na tuto skutečnost je nutné schválit smlouvu o účasti tohoto  
                        projektu v integrovaném plánu. 
 

V rozpravě vystoupili – viz zvukový záznam: 
Jiří Lejhanec 
 
Přijaté usnesení č. 144 Z/2011    (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

I. B e r e   n a   v ě d o m í  
úpravu názvu a obsahu projektu u stávajícího projektu „Výchova a vzdělávání týmů 

odborníků pro výzkum a vývoj v dopravě“ zařazeného do IPRM „Přitažlivé město“. Nový 
název projektu je„Tým odborníků pro výzkum a vývoj v dopravě“. 

II. S c h v a l u j e  
zařazení uvedených projektů Univerzity Pardubice mezi dílčí projekty Integrovaného 

plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Jedná se o následující projekty do 
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 2 - Terciární 

vzdělávání, výzkum a vývoj: 
  Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě 

Pardubice (IN2)  Unicom - Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k 
zajištění kvality, podpory excelence a internacionalizace  Záchranářem na Univerzitě 

Pardubice 
 

 
Přijaté usnesení č. 145 Z/2011    (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
dodatek č. 1 Smlouvy o účasti projektu "Skautské centrum Vinice v Pardubicích" v 

Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Dodatek je uveden v 
příloze tohoto usnesení a tvoří jeho nedílnou součást. 

 
 

Přijaté usnesení č. 146 Z/2011    (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 6) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
smlouvu o účasti projektu "II. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol 
Pardubice I" v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Smlouva 

je uvedena v příloze tohoto usnesení a tvoří jeho nedílnou součást. 
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____________________________________________ 
 

17. 
Zrušení pořízení XIV. změny Územního plánu města Pardubice  

 

Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
V průběhu projednávání XVI. změny ÚP obdrželo město Pardubice k uvedené změně negativní 
stanovisko Krajské hygienické stanice. V této souvislosti je zastupitelstvu předložen návrh na zrušení 
usnesení, kterým bylo její pořízení schváleno. 
Předkladatele ještě stručně doplnila Petra Nacu, vedoucí OHA. 
 

Bez rozpravy 
 

Přijaté usnesení č. 147 Z/2011    (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
přijaté usnesení č. 1921 Z/2010 ze dne 30.3.2010 ve znění : Zastupitelstvo města Pardubic 
schvaluje pořízení XIV. změn ÚP města Pardubice v lokalitě:  

a) Černá za Bory - p.p.č. 192/1, 196, 199/1, 204/1, 204/2 v k.ú. Černá za Bory na funkci VL 
- výroba lehká.  

 
____________________________________________ 

 

18. 

Zrušení přijatého usnesení na XVI. změnu Územního plánu města Pardubice  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Uvedl, že rada města doporučila změnu v návrhu na usnesení č. 2 – doplňuje se věta „…a zcela 
výjimečných smysluplných změn, které nesnesou časový odklad.“ – viz přijaté usnesení č. 149 Z.  
 
 

V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Miroslav Petráň 
Simon Karamazov 
Milan Košař 
 
 
Přijaté usnesení č. 148 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

R u š í  
přijaté usnesení č. 2049 Z/2010 ze dne 21. 6. 2010 ve znění: Zastupitelstvo města Pardubic 

schvaluje že pořízení XVI. změny Územního plánu města Pardubice, která se bude týkat 
k.ú. Hostovice dle přílohy č. 2, bude schváleno po vydání XIII. změny Územního plánu 

města Pardubice a současně bude schváleno jako poslední pořízení změny před 
schválením pořízení nového Územního plánu města Pardubice. 

 
 

Přijaté usnesení č. 149 Z/2011    (pro 25, proti 4, zdrž. 8, nehlas. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
že XV. změna územního plánu je poslední pořizovanou změnou před pořízením nového 

Územního plánu města Pardubice s výjimkou změn týkajících se veřejně prospěšných 
staveb a veřejně prospěšných opatření a zcela výjimečných smysluplných změn, které 

nesnesou časový odklad. 
 

 
Přijaté usnesení č. 150 Z/2011    (pro 33, proti 0, zdrž. 3, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

U k l á d á  
zpracovat harmonogram přípravy nového Územního plánu města Pardubice. 

T: 29. 3. 2011 
Z: Martin Bílek, náměstek primátorky 

 
____________________________________________ 

 

19. 

Nabídka na odkoupení objektu výměníkové stanice  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Upozornil, že předložený návrh na usnesení není doporučen ke schválení. 
 

Bez rozpravy 
 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 2, proti 28, zdrž. 4, nehlas.5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
P ř i j í m á  
nabídku společnosti Elektrárny Opatovice IČ 28800621 a schvaluje odkoupení objektu 
výměníkové stanice čp. 1587 Bezdíčkova k.ú. Pardubice za cenu 1 mil. Kč včetně uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozu technologického zařízení v části 
objektu pro Elektrárny Opatovice. 
 

____________________________________________ 

 
20. 

Program regenerace MPR města Pardubice 2011 - 2016  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili – viz zvukový záznam: 

Petr Klimpl 
Miroslav Rubeš 
 
Přijaté usnesení č. 151 Z/2011    (pro 20, proti 2, zdrž. 11, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
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Program regenerace Městské památkové rezervace města Pardubice 2011 - 2016. 
 

____________________________________________ 
 

21. 
Problematika společnosti Pardubická plavební a.s.  

 

Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Stručně uvedl předložený písemný materiál s tím, že opravil návrh usnesení č. 1 a zároveň doplnil 
usnesení č. 2 v bodě a) – viz přijaté usnesení č. 152 Z a 153 Z. 
 

 
V rozpravě vystoupili – viz zvukový záznam: 

Jiří Lejhanec 
Ladislav Koudelka 
Štěpánka Fraňková 
Michal Koláček 
Jaroslav Mojžíš 
Libor Slezák 
Petr Beneš 
Aleš Klose 
Václav Snopek 
Tomáš Pelikán, ředitel DPmP, a.s. 
Miroslav Čada, ekonomický odbor MmP 
 

Přijaté usnesení č. 152 Z/2011    (pro 30, proti 4, zdrž. 5, nehlas. 0) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 622 17 
066 ve výši Kč 2 500,0 tis. Pokrytí finančních prostředků bude realizováno ve výdajové 

části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z Obecné rezervy rozpočtu na položku Zvýšení 
základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., ve stejné výši 

(správce 598 – Ekonomický odbor). 
 

 
Přijaté usnesení č. 153 Z/2011    (pro 30, proti 4, zdrž. 5, nehlas. 0) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
podmínky, za kterých bude Rada města Pardubic v pozici jediného akcionáře společnosti 

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 622 17 066 oprávněna rozhodnout o zvýšení 
základní kapitálu společnosti ve výši Kč 2 500,0 tis.:  

a) bude uzavřena smlouva o pronájmu a provozu výletní lodi Arnošt z Pardubic mezi 
společností Pardubická plavební a.s. (pronajímatel) a společností Dopravní podnik města 

Pardubic a.s. (nájemce), která bude mimo jiné ve vazbě na technické zhodnocení 
definovat:  

- povinnost nájemce provést technické zhodnocení (modernizaci) plavidla,  
- způsob a metodu odepisování technického zhodnocení nájemcem,  

- povinnost pronajímatele uhradit nájemci zůstatkovou cenu technického zhodnocení 
- valná hromada společnosti Pardubická plavební a.s. zvolí 2 osoby navržené    
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  zastupitelstvem města dle usnesení č. 25/2010 z 30. 11. 2010 do 3-členného     
  představenstva.  

 
b) bude uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem technického zhodnocení (modernizace)  

plavidla Arnošt z Pardubic s těmito základními smluvními parametry:  
- smlouva musí garantovat, že provedená modernizace umožní v souladu s příslušnými  

  právními předpisy získat prodloužení lodního osvědčení,  
- bude provedena výměna stávajících motorů se sklopným systémem vrtulového pohonu  

  za nové motory s klasickým vrtulovým pohonem na hřídeli a osazení nových kormidel,  
- bude provedeno odstranění přetěžování přídě nádržemi na pitnou a odpadní vodu  

  vhodným přemístěním,  
- budou provedeny elektrotechnické práce spočívající v napojení spotřebičů a ovládání  

  motorů z kormidelního pultu,  
- cena za dílo je odhadovaná na Kč 2 500,0 tis. bez DPH s tím, že v pravomoci  

  představenstva Dopravního podniku města Pardubic a.s. je po projednání v radě města   
  rozhodnout o jejím případném zvýšení a to s ohledem na nová zjištění v průběhu  

  projektování nebo v souvislosti se smlouvou o dílo, která bude uzavřena se zhotovitelem  
  modernizace.  

 
 

Přijaté usnesení č. 154 Z/2011    (pro 30, proti 4, zdrž. 5, nehlas. 0) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
aby o kupní ceně akcií reprezentujících 42,14% obchodního podílu ve společnosti 
Pardubická plavební a.s. a o podmínkách převodu akcií (zejména možnost hradit ve 

splátkách po dobu např. 2 až 3 let) jednal předseda představenstva společnosti Dopravní 
podnik města Pardubic a.s. společně s ředitelem společnosti s cílem předložit 

Zastupitelstvu města Pardubic na jednání dne 29. 3. 2011 návrh znění příslušných 
smluvních textů (zejména smlouvy o převodu akcií a případně též dohody o hlasování ve 

shodě na valných hromadách). 
 

 
Přijaté usnesení č. 155 Z/2011    (pro 30, proti 4, zdrž. 5, nehlas. 0) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

B e r e   n a   v ě d o m í  
že odsouhlasení návrhů usnesení č. 1 až č. 2 této zprávy umožňuje společnosti Dopravní 

podnik města Pardubic a.s. bezodkladně uzavřít s XXXXXXXXXXXXXXXXX smlouvu o 
dílo na zpracování projektové dokumentace na modernizaci plavidla Arnošt z Pardubic 

a.s. za cenu díla do Kč 200 tis. bez DPH. 
 

 
Přijaté usnesení č. 156 Z/2011    (pro 30, proti 4, zdrž. 5, nehlas. 0) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Ž á d á  
Pardubický kraj (akcionář společnosti Pardubická plavební a.s. s podílem 5,73 %), aby 

pomohl městu Pardubice s financováním provozu plavidla Arnošt z Pardubic v rozsahu 
Kč 300 tis./rok (pro rok 2011 prozatím schváleno Kč 100 tis.) a přispěl tak společně s 

městem Pardubice (dotace Kč 350 tis./rok) k udržení provozování osobní lodní dopravy 
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na výletní a restaurační lodi Arnošt z Pardubic na plavebním úseku Přelouč – Pardubice –
Kunětice. 

 
____________________________________________ 

 

22. 

Změna v obsazení orgánů městských společností  
(Služby města Pardubic a.s., BK Pardubice a.s.)  

 

Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 

Bez rozpravy 
 

Přijaté usnesení č. 157 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 4, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh na obsazení orgánů společnosti Služby města Pardubic a.s. (IČO: 25 26 25 72) 
zástupci města Pardubice takto:  

a) z funkce člena představenstva bude odvolán Mgr. Jakub Rychtecký.  
b) do funkce člena představenstva bude zvolen Ing. Zdeněk Křišťál.  

 
 

Přijaté usnesení č. 158 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 4, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
Platnost písmene b) v usnesení č. 26Z/2010, ze dne 30. 11. 2010, které zní:  
Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje návrh na obsazení orgánů společnosti  

BK Pardubice a.s. ( IČO: 276 54 796) zástupci města Pardubice takto:  
b) do funkce člena dozorčí rady budou navrhováni:  

1. Mgr. Jakub Rychtecký.  
2. Tomáš Urbánek.  

 
 

Přijaté usnesení č. 159 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 4, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh na obsazení orgánů společnosti BK Pardubice a.s. ( IČO: 276 54 796)  
zástupci města Pardubice tak, že do funkce člena dozorčí rady bude navrhován  

Ing. Aleš Vavřička a Tomáš Urbánek.  
 

____________________________________________ 
 

23. 
Obsazení představenstva společnosti Dostihový spolek a. s.  

 

Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Rada města rozhodla o jmenování třetího člena představenstva Dostihového spolku, a.s., koalice na 
tuto pozici navrhuje primátorku města Štěpánku Fraňkovou. 
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Bez rozpravy 

 
Přijaté usnesení č. 160 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 2, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  
jako třetího zástupce města Pardubice v představenstvu společnosti Dostihový spolek 

a.s., IČ: 481 55 110 primátorku města MUDr. Štěpánku Fraňkovou. 
 

___________________________________________ 

 

24. 
 

Změny v obsazení Kontrolního výboru ZmP  
 

Zpravodaj: Alexandr Krejčíř, člen zastupitelstva města  
Předložil návrh na odvolání pana Jána Kasiče z funkce člena Kontrolního výboru ZmP. 
 
V rozpravě vystoupili – viz zvukový záznam: 

Jakub Rychtecký 
 

 
Přijaté usnesení č. 161 Z/2011    (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 

O d v o l á v á  
pana Jána Kasiče z funkce člena Kontrolního výboru ZmP. 

 
 

Přijaté usnesení č. 162 Z/2011    (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 3) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
V o l í  
pana Milana Chmelaře členem Kontrolního výboru ZmP. 
  

 
___________________________________________ 

 

Diskuse  
 
 

 
Miroslav Petráň 

- jeho vystoupení se týkalo společnosti Dostihový spolek (DS), vyjádřil se jak k vývoji této 
společnosti, tak k jejímu současnému stavu. Rovněž se vyjádřil k tiskové konferenci, kterou DS 
z důvodu vážného poškození společnosti probíhající mediální kampaní uspořádal dne 24. 1. 2010. 
Ve svém vystoupení rovněž uvedl, že je ochoten i nadále s DS spolupracovat. 

Reagoval Alexandr Krejčíř – uvedl, že skutečnosti zmiňované na tiskové konferenci jsou zasvěceným 
osobám známé nejméně půl roku. Hlavní důvod poškození společnosti vidí v tom, že město není 
3schopné promptně řešit vzniklou situaci. 
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Alexandr Krejčíř 
Požádal o vyjádření vedení města a zároveň pana Miloslava Bajera, člena zastupitelstva města, 
k informaci uvedené v tisku, že svým vozem ohrožoval strážníka městské policie. 
Reagoval Miloslav Bajer – zdůraznil, že se jedná o mediální „bublinu“ a že zmíněný přestupek nespáchal. 
Zároveň uvedl, že dle jeho názoru je městská policie vůči živnostníkům podnikajícím na Tř. Míru 
zaujatá. 
Reagoval Petr Kvaš, ředitel MpP – informoval, že ze zmíněného incidentu existuje záznam, který byl předán  
vedení města a dle rozhodnutí primátorky města bude předán i médiím. 
Reagovala Štěpánka Fraňková – potvrdila informace ředitele MpP Kvaše a zároveň zdůraznila, že platné 
zákony, vyhlášky a další platné předpisy musí dodržovat každý, členy zastupitelstva nevyjímaje. 
 
 
Petr Klimpl 
- vyjádřil se k informativní zprávě o činnosti společnosti VaK Pardubice, a.s., která je předkládána na 

každém zasedání ZmP. Vznesl požadavek, aby tato zpráva předložená na březnovém jednání, 
obsahovala některé zásadní informace (např. zda bude předložena směnka, za kterou město 
Pardubice ručí; zda a jak bude řešeno čištění odpadních vod; jak budou promítnuty eventuální 
pokuty za nedokončenou čističku odpadních vod do vodného a stočného apod.) 

Reagoval Michal Koláček – upozornil, že zpráva o činnosti VaK Pardubice je od loňského roku 
předkládána 2x ročně. Ve spolupráci s ředitelem společnosti předloží zastupitelstvu podrobnější 
materiál, který se bude týkat především výhledu společnosti a vývoje rekonstrukce biologické čističky 
odpadních vod. 
 
- vznesl několik připomínek k územní studii přednádraží (chybí zde zeleň, přes střechu nebude vidět 

budova nádraží, nepraktické řešení kruhové křižovatky atd.). Doporučil vyvolat obdobnou diskusi 
za přítomnosti veřejnosti, jako se uskutečnila ke studii Tyršových sadů. 

Reagovala Štěpánka Fraňková – upozornila, že tato akce byla nastartována již na jaře minulého roku, kdy 
na toto téma probíhala jednání s Pardubickým krajem a nositelem projektu za město byl tehdější 
náměstek primátora Alexandr Krejčíř. Souhlasí s tím, že by se ke studii měla vyjádřit i veřejnost. 
 
 
Jan Němec 

- reagoval na vystoupení Miroslava Petráně ve věci Dostihového spolku a zároveň na něj apeloval, 
aby i nadále jednal v zájmu Dostihového spolku. Zdůraznil nutnost znovuobnovení důvěry 
partnerů, sponzorů apod. 

- informoval o tzv. bioplynových motorech, které připojením k agregátu na čističkách odpadních vod 
produkují el. proud. Nabídl zajistit kontakt na firmu, která se touto problematikou zabývá. 

Reagoval Michal Koláček – předá tuto informaci na představenstvu společnosti VaK Pardubice. 
 
 

Štěpánka Fraňková 
- informovala o výjezdním jednání rady města, které se uskuteční 27. 1. 2011 v areálu společnosti 

TechnoPark a zároveň přizvala členy ZmP k účasti, 
- informovala o návštěvě pánů XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX na schůzi rady města s tím, 

že mají zájem řešit kumulovanou ztrátu HC EATON. Dále uvedla, že bude sestavena pracovní 
skupina, která se bude touto problematikou zabývat. V této souvislosti požádala předsedy 
zastupitelských klubů, aby do 30. 1. 2011 nominovali své zástupce do zmíněné skupiny. 
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_______________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
________________________________________________ 

 
 

 
 

……………………………….. 
    

         Štěpánka  F r a ň k o v á         
                   primátorka města 

 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:       Valerie  K m o š ť á k o v á 
 
         ……………………………….. 

       
dne …………………………... 

 

 
 

        Miroslav   R u b e š 
 
         ……………………………….
                                                            

dne ………………………….. 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 
Originál zápisu včetně všech příloh je k dispozici na organizačním oddělení MmP, eventuálně na webových stránka města. 
Pardubice, 31. 1. 2011        
Zpracovala: Iveta Adámková, organizační oddělení MmP 
 
 


