
Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 16:02:18                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Nepřítomen   
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nepřítomen   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Nepřítomen   
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nepřítomen   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasoval: 1 (3%)

Stránka 1



Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
Nepřítomno: 12
Procedurální hlasování: Volba pracovního předsednictva

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 16:02:53                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Nepřítomen   
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nepřítomen   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Nepřítomen   
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Nehlasoval   
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nepřítomen   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Nepřítomno: 12
Procedurální hlasování: Volba návrhové komise

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 16:06:02                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Nepřítomen   
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nepřítomen   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Nepřítomen   
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nepřítomen   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval   
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Nepřítomno: 12
Procedurální hlasování: Revokace volby návrhové komise

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 16:08:44                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nehlasoval   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nehlasoval   
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nepřítomen   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Nepřítomen   
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nepřítomen   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 7
Procedurální hlasování: 
        
            Volba návrhové komise (výměna J. Menšíka za F. Weisbauera)

(pro technickou závadu uveden chybný počet členů ZmP v kolonce "Nehlasoval", 
správný počet: 2)
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 5 - NESCHVÁLENO                     
                          27.6.2016 16:18:50                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nehlasoval   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Proti        
  Hájek Jiří                                          7   Nehlasoval   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Nehlasoval   
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se    
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Proti        
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se    
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Proti        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se    
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se    
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nepřítomen   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se    
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Zdržel se    
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se    
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Proti        
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 17 (44%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasoval: 6 (15%)
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
Nepřítomno: 5
Procedurální hlasování: O zařazení bodu č. 27 do programu jednání

(pro technickou závadu uveden chybný počet členů ZmP v kolonce "Nehlasoval", 
správný počet: 2)

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 16:19:41                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nehlasoval   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nehlasoval   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se    
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nepřítomen   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval   
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 5
Procedurální hlasování: 

            Schválení pořadu jednání s předloženými změnami a úpravami

(pro technickou závadu uveden chybný počet členů ZmP v kolonce "Nehlasoval", 
správný počet: 2)

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 16:42:48                          
              01. Zpráva o činn. RmP a MmP od posl. ZmP               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nehlasoval   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nehlasoval   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se    
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Proti        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se    
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nepřítomen   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasoval: 5 (13%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od
  posledního zasedání Zastupitelstva města Pardubic.

(pro technickou závadu uveden chybný počet členů ZmP v kolonce "Nehlasoval", 
správný počet: 2)

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 17:25:18                          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se    
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se    
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Proti        
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  prodej, místo požadovaného převodu formou vydržení,  p.p.č.5107 o
  výměře 48 m2 k.ú. Pardubice I******
  za cenu 2.709,-Kč  vzhledem k okolnostem celého případu, kdy
  nucený (nedobrovolný) převod vlastnického práva k výše uvedenému
  pozemku, přestože byl úplatný, lze vnímat jako určitou křivdu
  způsobenou tehdejším  komunistickým  režimem.
  Navržená kupní cena Kč 2.709,- je totožná s částkou, kterou žadatelé
  obdrželi od státu za vynucený prodej. 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na p.p.č.5107 o výměře 48 m2 k.ú. Pardubice s
  ********
  Z: Dagmar Balousová
  T: 30.6.2017

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 17:27:09                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se    
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se    
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Doplnění druhé věty k:
  Pozměňující návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod p.p.č. 3855/14 o výměře 12743 m2, p.p.č. 3855/9 o
  výměře 104 m2 k.ú. Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČ
  70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, s tím, že budou
  převedeny i stávající smluvní vztahy váznoucí na předmětných
  pozemcích.
  Bezúplatný převod podle předchozí věty se schvaluje za podmínky, že ve
  smlouvě o bezúplatném převodu mezi statutárním městem Pardubice a
  Pardubickým krajem bude sjednán závazek Pardubického kraje nepřevést
  předmětné nemovitosti na jakoukoliv třetí osobu bez předchozí nabídky
  převodu předmětných nemovitostí zpět statutárnímu městu Pardubice za
  shodných podmínek, za jakých byly nemovitosti na Pardubický kraj
  převedeny.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 3855/14 o výměře 12743
  m2, p.p.č. 3855/9 o výměře 104 m2 k.ú. Pardubice s Pardubickým krajem,
  IČ 70892822.
  Z: Dagmar Balousová
  T: 30.6.2017
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                          27.6.2016 17:27:46                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Zdržel se    
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Zdržel se    
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Zdržel se    
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Zdržel se    
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Zdržel se    
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se    
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Zdržel se    
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Zdržel se    
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Zdržel se    
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se    
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se    
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se    
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Zdržel se    
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Zdržel se    
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Proti        
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Zdržel se    
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Zdržel se    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 13 (33%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 17 (44%)  Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
Nový návrh p. Haase  
Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá Radě města Pardubic informovat Zastupitelstvo města Pardubic
  vždy předem o převodu jakéhokoliv movitého majetku s obvyklou cenou 1
  mil. Kč nebo vyšší z majetku obchodních společností, v nichž je
  statutární město Pardubice jediným nebo většinovým společníkem.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 17:28:23                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 1 (3%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje návrhy č. 1 - 5, 8-14

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 12 - NESCHVÁLENO                     
                          27.6.2016 17:28:54                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti        
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti        
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Proti        
  Haas Karel                               ODS        6   Proti        
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Proti        
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Proti        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti        
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se    
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti        
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Proti        
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Proti        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Proti        
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se    
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Proti        
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Proti        
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Proti        
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Proti        
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti        
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Proti        
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti        
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Proti        
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se    
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Proti        
  Snopek Václav                            KSČM       34  Proti        
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Proti        
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Proti        
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Proti        
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Proti        
  Weisbauer František                      Koalice    39  Zdržel se    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 2 (5%)  Proti: 26 (67%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje návrhy č. 15 - 24
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 17:30:38                          
            03. Zrušení usnesení - převody a prodeje nem.             
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Nehlasoval   
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          

Stránka 17



Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.1762/2010  ze dne 26.1.2010.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 17:32:37                          
              04. Prodej poz. vč. obj. Nerudova č.p. 824              
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se    
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
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  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Zdržel se    
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se    
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Nehlasoval   
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako stavební parcela č. parc. st. 1524 (
  druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 129 m2 v k.ú. a
  obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí, jehož součástí je budova
  č.p. 824, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. Nerudova, Pardubice,
  dále pozemku označeného jako pozemková parcela č. parc. 2087/21 ( druh
  pozemku zahrada ) o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Pardubice, a to formou
  veřejné dobrovolné dražby. Vyvolávací cena bude činit 100% z ceny v
  místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej pozemku označeného jako
  stavební parcela č. parc. st. 1524 ( druh pozemku zastavěná plocha a
  nádvoří ) o výměře 129 m2 v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené
  Předměstí, jehož součástí je budova č.p. 824, vedená v KN jako objekt
  k bydlení, ul. Nerudova, Pardubice, dále pozemku označeného jako
  pozemková parcela č. parc. 2087/21 ( druh pozemku zahrada ) o výměře
  90 m2 v k.ú. a obci Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné dražby.
  Vyvolávací cena bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé určené
  znaleckým posudkem.
  Z: Srbová Ivana
  T: 30. 6. 2017
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 17:36:05                          
                 05. Závěrečný účet města za r. 2015                  
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nehlasoval   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Nehlasoval   
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  S celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2015 bez
  výhrad.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2015, který je
  přílohou tohoto usnesení. Součástí předloženého Závěrečného účtu za
  rok 2015 je Zpráva o přezkoumání hospodaření statutárního města
  Pardubic za rok 2015 vč. městských obvodů.

  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města
  Pardubic za rok 2015 ve výši Kč 1 701,9 tis. do rozpočtu města
  Pardubic na rok 2016 do Sociálního fondu (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města
  Pardubic za rok 2015 ve výši Kč 1 623,6 tis. do rozpočtu města
  Pardubic na rok 2016 na finanční vypořádání s městskými obvody za rok
  2015 (správce 598 - Ekonomický odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města
  Pardubic za rok 2015 ve výši Kč 67 582,1 tis. do rozpočtu města
  Pardubic na rok 2016 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka
  ostatní předpokládané nedaňové příjmy (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města
  Pardubic za rok 2015 ve výši Kč 34 294,7 tis. do rozpočtu města
  Pardubic na rok 2016 na položku "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598
  - Ekonomický odbor).
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 17:38:11                          
                 06. Účetní závěrka města za rok 2015                 
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nehlasoval   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Nehlasoval   
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  účetní závěrku statutárního města Pardubic za rok 2015 včetně
  městských obvodů sestavenou k 31.12.2015 ( rozvahový den ).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  závěry kontroly hospodaření města Pardubic za rok 2015 provedené
  Pardubickým krajem. Kompletní Zpráva o výsledku přezkoumání
  hospodaření statutárního města Pardubic včetně MO za rok 2015 je
  součástí Závěrečného účtu statutárního města Pardubic za rok 2015.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 18:35:35                          
                  07. IV. změna rozpočtu na rok 2016                  
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Proti        
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Nehlasoval   
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se    
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
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  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje  návrhy č. 1 - 72 + 73
  (včetně změn uvedených předkladatelem, a to v návrhu č. 64 upravena částka 
    v bodě IV. na 1.868.000,- Kč, v bodě V. upravena částka na 132.000,- Kč)

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 18 - NESCHVÁLENO                     
                          27.6.2016 18:42:20                          
          08. Prodloužení termínu spl. záp. TJ Synthesia...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Zdržel se    
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Zdržel se    
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Proti        
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
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  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se    
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Proti        
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Proti        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se    
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Zdržel se    
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Zdržel se    
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se    
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se    
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Zdržel se    
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se    
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Zdržel se    
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Zdržel se    
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 13 (33%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 14 (36%)  Nehlasoval: 2 (5%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodloužení termínu splatnosti nesplacené jistiny zápůjčky ve výši
  1,200.000,- Kč poskytnuté TJ Synthesia Pardubice o.s., IČ: 00654833, z
  titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014, a to do 31. 12. 2021.
  Návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o zápůjčce, který je přílohou tohoto
  usnesení.
  Z: Ing. Martin Charvát
  T: 31. 12. 2016
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 18:50:23                          
          09. Dod. č. 1 sml. o poskyt. sl. se SMP a.s......           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se    
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Proti        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
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______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb svozu a
  odstraňování odpadu mezi Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a
  akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 25262572, se sídlem
  Hůrka 1803, Pardubice.  Dodatek č. 1  je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb svozu a odstraňování
  odpadu mezi Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou
  společností Služby města Pardubic, IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803,
  Pardubice.
  Z: Ing. Martin Charvát
  T: 31. 7. 2016

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 18:51:45                          
           10. Poskytnutí dot. z rezervy Rady, prim. a nám.           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
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  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Nehlasoval   
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (13%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,2
  tis. z položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na položku "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
                    HLASOVÁNÍ č. 21 - NESCHVÁLENO                     
                          27.6.2016 18:57:47                          
                      11. Záměr prodeje  - IDEON                      
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Proti        
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti        
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se    
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Zdržel se    
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Zdržel se    
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval   
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Nehlasoval   
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se    
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se    
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se    
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Proti        
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Proti        
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Zdržel se    
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Zdržel se    
  Weisbauer František                      Koalice    39  Zdržel se    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 16 (41%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr prodeje pozemku stavební parcely č.parc.st. 5698 o výměře 3561
  m2, jejíž součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 1963 Jiráskova
  ul. a části pozemkových parcel č. 103/26 o výměře 1 m2, p.p.č. 102/2 o
  výměře 440 m2 a p.p.č. 103/27 o výměře 552 m2, vše v  k.ú. Pardubice,
  část obce Zelené Předměstí, dle podmínek předkupního práva zakotveného
  v čl. VI nájemní smlouvy, jež byla uzavřena dne 1. 4. 1997 mezi
  městem, jakožto pronajímatelem , a společností PVV, s.r.o., IČ 609 16
  907, se sídlem ul. Jiráskova 1963, Pardubice, jakožto nájemcem, tedy
  za kupní cenu  budovy ve výši 13.839.308,74 Kč, jež byla určena
  znaleckým posudkem č.j. 24/87-94 ze dne 26.6.1994 a za kupní cenu
  pozemků, odpovídající předpisům o cenách pozemků, platných v době
  odprodeje, jež dle znaleckého posudku č. 15*2016*3434 ze dne 12.2.2016
  činí  6.096.237,15 Kč zaokrouhleno dle ZP na 19 940 000 Kč.  V kupní
  smlouvě budou zohledněny tyto další podmínky:
  -  zřízení předkupního práva ve prospěch města k nemovitostem do r.
  2027 (kromě terasy)a to za  kupní cenu, za kterou byly společnosti PVV
  s.r.o., prodány;
  - zachování využití objektu jako výstavní a společenské centrum do r.
  2047 a tuto povinnost nastavit jako věcné  břemeno - (služebnost) 
  zapsané do katastru nemovitostí;   
  -  uvedení ustanovení  o vypořádání technického zhodnocení nebo před
  podpisem kupní smlouvy uzavřít smlouvu o finančním vypořádání ohledně
  TZ, provedeného kupujícím v době trvání nájemní smlouvy;   
  -  zároveň s kupní smlouvou bude podepsána dohoda o zrušení nájemní
  smlouvy na pozemky ze dne 1.4.1997.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic záměr podle bodu I. zveřejnit
  Z: Ing. Ivana Srbová
  T: 31.7.2016

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 18:59:57                          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
          12. Revokace a zrušení usn.- záměr prod. Štrossov           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Zdržel se    
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  stávající text uvedený v usnesení  ZmP č. Z/919/2016 ze dne 28.4.2016,
  bod II. na nový text ve znění : "Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje podmínky záměru prodeje uvedeného v bodě  I.  a to tak, že: 
  1. před realizací prodeje spol. Pernštejn s.r.o. na svůj náklad
  provede
  o stavebnětechnické rozdělení budovy č.2 a 3 v čp. 239, která je
  součástí pozemku  označeného  jako st.p.č. 1147/1  v k.ú. Pardubice ,
  část obce Bílé Předměstí a přidělení  samostatného čísla popisného
  o vybudování horkovodní a vodovodní přípojky pro budovu č.3 (hotel
  Kristl)
  2. po realizaci prodeje spol. Pernštejn s.r.o. na svůj náklad provede
  o vyhotovení geometrického plánu po demolici objektu na pozemku
  vedeném  jako st.p.č.  1147/4  (závazek o bezúplatném převodu zbytku
  pozemku)
  3. po realizaci  prodeje Město na svůj náklad provede 
  o vybudování přeložek teplovodu, rozvodů NN elektro a veřejného
  osvětlení z pozemku vedeného jako p.p.č. 4210/5 dle GP pod pozemek
  plánovaný pro vybudování komunikace vjezdu do areálu Štrossova ul.
  vedený jako p.p.č. 4210/4 dle GP
  o vybudování vjezdu do stávajícího areálu, včetně nové komunikace a
  inženýrských sítí na části pozemků p.p.č. 1147/4 a p.p.č. 4210/4,
  vybudování chodníku na pozemku ve vlastnictví města vedeném jako
  p.p.č. 723/9 v ul. Štrossova a u nového vjezdu (části p.p.č. 4210/4
  dle GP)
  o demolice objektu stavby, tzv. vrátnice (objektu na st.p.č. 1147/4),
  krytu (na části pozemku dle GP p.p.č. 4210/4 a p.p.č. 4210/5) a
  stávajícího oplocení jdoucího od hranice  s areálem  gymnázia po
  stávající vjezd do areálu  Štrossova ul.  a části stávajícího oplocení
  v místě plánovaného vybudování nového vjezdu (na p.p.č. 723/9, ve
  stavu  dle GP a  části p.p.č. 4210/4 dle GP)"
  a  stávající text uvedený v usnesení  ZmP č. Z/919/2016 ze dne
  28.4.2016, bod III. na nový text ve znění : " Zastupitelstvo města
  Pardubic ukládá  odboru majetku a investic záměr podle bodu I.
  zveřejnit." 

  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 1994 Z/2014 ze dne
  23.9.2014.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
                          27.6.2016 19:02:01                          
                  13. Změny v ZŠ A. Krause 2344....                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Schvaluje
  dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola
  praktická a mateřská škola speciální Pardubice, A. Krause 2344, dle
  přílohy tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 9. 2016.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 24 - NESCHVÁLENO                     
                          27.6.2016 19:12:40                          
            14. Prominutí dluhu na nájmu s příslušenstvím             
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Proti        
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Zdržel se    
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Zdržel se    
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se    
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti        
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se    
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se    
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Zdržel se    
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Proti        
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Zdržel se    
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Nehlasoval   
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 17 (44%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prominutí dvou třetin dlužné části nájemného a celého poplatku a úroku
  z prodlení ****** Prominutí jistiny dluhu a příslušenství dle
  předchozí věty je podmíněno uzavřením písemné dohody o narovnání a o
  uhrazení dluhu ve splátkách se současným uznáním dluhu dlužníkem mezi
  statutárním městem Pardubice, coby věřitelem, a dlužníkem. Dohoda
  podle předchozí věty bude uzavřena s rozvazovací podmínkou spočívající
  v tom, že dohoda (a z ní vyplývající prominutí části dluhu a celého
  příslušenství) pozbývá účinnosti, pokud se dlužník dostane do prodlení
  s úhradou kterékoliv ze sjednaných splátek.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 19:16:06                          
            15. Stanovení konečné lhůty prod. zbylých bj.             
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Zdržel se    
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasoval: 2 (5%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Stanoví
  konečný termín prodeje zbylých bytových jednotek, které jsou prodávány
  dle postupu, schváleného jeho usnesením č. ZM/311/2015 ze dne 29. 6.
  2015 na termín 31. 12. 2019.
  Z: Ivana Srbová, vedoucí oddělení OMI
  T: 31. 12. 2019
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej bytové jednotky **** v bytovém domě č.p. 177, ul. Mladých,
  Pardubic******
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Z: Ivana Srbová, vedoucí oddělení OMI
  T: 31. 12. 2016

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 19:34:00                          
          16. Výběr nejvhodnější var. XVIIb.změny ÚPmP a...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se    
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se    
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          

Stránka 37



Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasoval: 1 (3%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  rozdělení XVII.b změny ÚPmP na XVII.b a XVII.c změny Územního plánu
  města Pardubice.

  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  výběr varianty a pokyny pro zpracování návrhu XVII.b změny Územního
  plánu města Pardubice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přeřazení lokality XVII. b/3a a XVII. b/3b do XVII. c změny Územního
  plánu města Pardubice.

  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přeřazení lokality XVII. b/5a, XVII. b/5b a XVII. b/5c do XVII. c
  změny Územního plánu města Pardubice.

  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přeřazení lokality XVII.b/37a do XVII.c změny Územního plánu města
  Pardubice.

  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přeřazení lokality XVII.b/93a do XVII.c změny Územního plánu města
  Pardubice.
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 19:35:13                          
          16. Výběr nejvhodnější var. XVIIb.změny ÚPmP a...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Zdržel se    
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se    
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se    
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se    
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Zdržel se    
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Zdržel se    
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasoval: 1 (3%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh V. Snopka
  U lokalit navržených k vyřazení lze hlasovat o jejich zařazení do
  XVIIc těmito usneseními:
  Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje přeřazení lokality XVII.b/34
  do XVII.c změny Územního plánu města Pardubice.
  Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje přeřazení lokality XVII.b/6 do
  XVII.c změny Územního plánu města Pardubice.
  Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje přeřazení lokality XVII.b/66 a
  XVII.b/82 do XVII.c změny Územního plánu města Pardubice.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 19:37:19                          
          17. ÚS "Veterina" - vložení do evidence územně...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
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  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Nehlasoval   
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval   
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Nehlasoval   
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 8 (21%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  návrh pořizovatele ÚPD na vložení Územní studie "Areál veterinární
  nemocnice Pardubice", Med Pavlík architekti, 2016 do evidence územně
  plánovací činnosti (§30 odst.(4) SZ

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 19:39:33                          
             18. Zákl.princ. regul. areálu Automat. mlýnů             
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
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  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Nehlasoval   
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval   
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. ZM/1827/2014 ze dne 13. 5.
  2014

  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Základní principy regulace areálu Automatických mlýnů, které jsou
  přílohou tohoto usnesení
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 20:05:39                          
          19. Odkup spalovny od spol.AVE CZ odpad. hosp....           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se    
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se    
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Zdržel se    
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se    
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval   
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Nehlasoval   
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Zdržel se    
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se    
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
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  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 21 (54%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  předloženou zprávu o stavu projektu odkupu spalovny od společnosti AVE
  CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089, se sídlem Praha 10,
  Pražská 1321/38.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 20:10:45                          
          20. Sml. o posk. služe obec. z.- PAP Pardubice...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen   
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
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  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  informaci o návrhu řešení problematiky veřejné podpory ve vztahu k PAP
  PARDUBICE o.p.s., včetně návrhu smlouvy o poskytování služeb obecného
  hospodářského zájmu, který je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  předložit Zastupitelstvu města Pardubic k projednání finální návrh
  řešení problematiky veřejné podpory ve vztahu k PAP PARDUBICE o.p.s.
  Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
  Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
  Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
  Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie
  Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic
  T: bezodkladně po obdržení stanoviska Generálního finančního
  ředitelství k otázce platby DPH, nejpozději však do 24.11.2016".
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení ZM/636/2015 ze dne 17.12.2015, týkající se úkolu "připravit a
  předložit zastupitelstvu k projednání návrh řešení problematiky
  veřejné podpory ve vztahu k PAP PARDUBICE o.p.s., areálu Skatepark a
  Tipsport aréně, a to v podobě konkrétního právního aktu, upravujícího
  tuto záležitost v souladu s příslušnými právními předpisy.
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 20:11:50                          
           21. Komitét pro udílení ocenění města Pard......           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se    
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasoval: 6 (15%)
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Jmenuje
  v souladu s ustanovením čl. II Zásad pro udílení ocenění města
  Pardubic za člena Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic:
  1. Petra Grulicha
  2. Jana Mazucha
  3. Vladimíra Ningera
  4. Radima Fülleho
  5. Františka Brendla 
  6. Josefa Kubáta 
  7. Jitku Svobodovou
  8. Jiřího Hájka
  9. Jana Linharta
  10. Jaroslava Menšíka
  11. Alexandra Krejčíře
  a to na období kopírující volební období současných zastupitelů města
  Pardubic do listopadu roku 2018.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  členům Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic přijmout
  doporučující či nedoporučující stanovisko ke každému návrhu na udělení
  ocenění města a zřízení hrobu v péči města nejpozději do 30.11.2016.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 20:12:54                          
                22. Novela vyhlášky o veřejném pořádku                
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   

Stránka 47



Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  obecně závaznou vyhlášku č. ../2016, kterou se mění obecně závazná
  vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných
  vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č.
  14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015 a č.
  4/2016. Znění obecně závazné vyhlášky č. ../2016 je přílohou tohoto
  usnesení.
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 20:14:31                          
                     23. IPRM "Přitažlivé město"                      
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Nehlasoval   
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Nehlasoval   
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 8 (21%)
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Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 15 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán
  rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město" č. SV/001/D15. Dodatek č. 15
  je uveden v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 15 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný
  plán rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město"
  č. SV/001/D15 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Martin Charvát
  T: 30. 6. 2016

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 20:17:08                          
            24. Plnění usn. ZM 490/2007 ze dne 30.10.2007             
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
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  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Nehlasoval   
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Nehlasoval   
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2015 dle přílohy č. 1, která je
  nedílnou součástí tohoto usnesení.

  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  plnění Akčního plánu SPRM 2014 -2025 za rok 2015 dle přílohy č. 2,
  která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2015 dle přílohy č. 3, která je
  nedílnou součástí tohoto usnesení.
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 20:58:51                          
                  25. Strategický plán rozvoje města                  
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se    
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Zdržel se    
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se    
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se    
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasoval: 2 (5%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  s ohledem na přijaté usnesení č. ZM800/2016 ze dne 3. 3. 2016 dále
  postupovat v souladu s Odborným posudkem společnosti MEPCO, s.r.o. -
  Mezinárodního poradenského centra obcí, zpracovatele SPRM města
  Pardubice. Posudek je přílohou tohoto usnesení.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:00:39                          
                    26. Městská památková rezerva                     
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
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  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Nehlasoval   
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zvýšení příjmové stránky rozpočtu o příjem dotace z MK ČR z Programu
  regenerace MPR a MPZ ve výši 1 290,0 tis. a zároveň výdajové stránky
  rozpočtu položka Příspěvky na obnovu MPR - dotace (běžné transfery) ve
  stejné výši (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie).

  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  82,0 tis. z položky Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 16,5
  tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku "Příspěvky na
  obnovu MPR a KP - kostel Zvěstování Panny Marie", Římskokatolická
  farnost - arciděkanství Pardubice, IČ: 42939534 v celkové výši Kč 98,5
  tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie). Skutečné čerpání
  finančních prostředků ve výši 98 505,- Kč proběhne dle předložené
  smlouvy o dílo mezi příjemci a zhotovitelem.

  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  163,0 tis. z položky Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 34,0
  tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku "Příspěvky na
  obnovu MPR a KP - Kostelní 98", Rozvojový fond Pardubice, a.s., IČ:
  25291408 v celkové výši Kč 197,0 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a
  strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 196 984,-
  Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a
  zhotovitelem.
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  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  180,0 tis. z položky Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 42,0
  tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku "Příspěvky na
  obnovu MPR a KP - Kostelní 104", Rozvojový fond Pardubice, a.s., IČ:
  25291408 v celkové výši Kč 222,0 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a
  strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 221 912,-
  Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a
  zhotovitelem.

  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  263,0 tis. z položky Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 52,7
  tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku "Příspěvky na
  obnovu MPR a KP - Pernštýnská 13", Karel Rücker, narozen 1. 10. 1968,
  v celkové výši Kč 315,7 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a
  strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 315 693,-
  Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a
  zhotovitelem.

  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  76,0 tis. z položky Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 15,3
  tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku "Příspěvky na
  obnovu MPR a KP - Pernštýnské náměstí 62", Ladislav Kašpar, narozen
  22. 2. 1953, v celkové výši Kč 91,3 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje
  a strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 91 275,-
  Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a
  zhotovitelem.

  Návrh usnesení č. 007
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  362,0 tis. z položky Program regenerace MPR - dotace, na položku
  "Příspěvky na obnovu MPR a KP - Zámek č.p. 2, Pardubice", Východočeské
  muzeum v Pardubicích, IČ: 14450542 v celkové výši Kč 362,0 tis.
  (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie). Skutečné čerpání
  finančních prostředků ve výši 362 000,- Kč proběhne dle předložené
  smlouvy o dílo mezi příjemci a zhotovitelem.

  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  164,0 tis. z položky Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 32,9
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  tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku "Příspěvky na
  obnovu MPR a KP - Pernštýnská 9", Stanislav Hruška, narozen 17.
  3.1980, v celkové výši Kč 196,9 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a
  strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 196 883,-
  Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a
  zhotovitelem.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:04:28                          
              28. Sml.dok. s ČSOBP (pořízení bud. sídla)              
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se    
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se    
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
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  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se    
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Nehlasoval   
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se    
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Zdržel se    
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 20 (51%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s prodloužením exkluzivity definované v bodu č. 9 usnesení č.
  897Z/2016 se společností ČSOB Pojišťovna a.s. (dále ČSOBP) umožňující
  oběma smluvním stranám finalizovat smluvní dokumentaci vedoucí k
  uzavření smluvních vztahů umožňujících budoucí převod budovy
  současného sídla ČSOBP na město Pardubice a následný nájem této budovy
  ČSOBP, a to do 31. 12. 2016.  

  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  předložit Zastupitelstvu města Pardubic v souladu s č. 897Z/2016 se
  společností ČSOB Pojišťovna a.s. (dále ČSOBP) a v souladu s předchozím
  usnesením ke schválení smluvní dokumentaci vedoucí
  k uzavření smluvních vztahů umožňujících budoucí převod budovy
  současného sídla ČSOBP na město Pardubice a následný nájem této budovy
  ČSOBP.   
  Z: Jan Řehounek, náměstek primátora
  T: 20. 10. 2016

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 39 - NESCHVÁLENO                     
                          27.6.2016 21:10:13                          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
          29. Pořízení/prodej obch. pod. (HYDROLABE,FREE...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti        
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti        
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Proti        
  Haas Karel                               ODS        6   Proti        
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Zdržel se    
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Proti        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se    
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Proti        
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Zdržel se    
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Proti        
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Proti        
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se    
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Proti        
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti        
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Proti        
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Proti        
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Nehlasoval   
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se    
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Proti        
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se    
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Proti        
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Proti        
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Proti        
  Weisbauer František                      Koalice    39  Proti        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 18 (46%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  pořízení obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s.r.o., IČ: 472 82
  851 dle nabídky města Děčín za cenu 20 tis. Kč stanoveno znaleckým
  posudkem. Nabídka je přílohou důvodové zprávy k tomuto usnesení.  

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:10:56                          
          29. Pořízení/prodej obch. pod. (HYDROLABE,FREE...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Nehlasoval   
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
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  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odeslat městu Děčín stanovisko o rozhodnutí zastupitelstva v této
  věci. 
  Z: Jan Řehounek, náměstek primátora
  T: 10. 07. 2016 

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 41 - NESCHVÁLENO                     
                          27.6.2016 21:11:28                          
          29. Pořízení/prodej obch. pod. (HYDROLABE,FREE...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti        
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti        
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Proti        
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Proti        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti        
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Proti        
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
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  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Proti        
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se    
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se    
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti        
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se    
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Zdržel se    
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Zdržel se    
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se    
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se    
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Proti        
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Proti        
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Zdržel se    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 6 (15%)  Proti: 10 (26%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Podporuje
  záměr prodeje obchodního podílu města Pardubice ve společnosti FREE
  ZONE Pardubice a.s. reprezentující 30% podíl na základním kapitálu za
  cenu stanovenou znaleckým posudkem, minimálně však za nabízenou cenu
  800 tis. Kč a to společnosti HKB CZ s.r.o., IČ: 252 53 786 s
  podmínkou, že další akcionáři neprojeví o tento podíl zájem za cenu
  vyšší.   

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 42 - NESCHVÁLENO                     
                          27.6.2016 21:12:01                          
          29. Pořízení/prodej obch. pod. (HYDROLABE,FREE...           
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______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti        
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti        
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Proti        
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Proti        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti        
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Proti        
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Proti        
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Zdržel se    
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Nehlasoval   
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se    
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se    
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti        
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se    
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Zdržel se    
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Proti        
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se    
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Zdržel se    
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se    
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Proti        
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Proti        
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Nehlasoval   
  Weisbauer František                      Koalice    39  Zdržel se    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 2 (5%)  Proti: 11 (28%)  Zdrželo se: 10 (26%)  Nehlasoval: 8 (21%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  předložit zastupitelstvu ke schválení smluvní dokumentaci umožňující
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  prodej obchodního podílu města Pardubice ve společnosti FREE ZONE
  Pardubice a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v předchozím usnesení.
  Z: Jan Řehounek, náměstek primátora
  T: 30. 10. 2016 

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:14:04                          
          31. Záměr vložení části VO do SMP a.s. formou...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
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  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se    
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Pardubic
  a.s., IČO: 25262572, nepeněžitým vkladem (samostatných částí souboru
  veřejného osvětlení města Pardubic) a to majetkem, který je uveden v
  příloze důvodové zprávy.

  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  předložit zastupitelstvu ke schválení usnesení o zvyšování základního
  kapitálu společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572
  nepeněžitým vkladem (samostatných částí soboru veřejného osvětlení
  města Pardubic definovanou v příloze důvodové zprávy) po vypracování
  příslušného znaleckého posudku na ocenění tohoto majetku.
  T: do 30. 10. 2016 
  Z:  J. Řehounek  

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:16:56                          
          32. Dotace a veřpráv. sml. o poskytn. PPsportu...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
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  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Zdržel se    
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se    
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Nehlasoval   
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Zdržel se    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 21 (54%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu podpory
  sportu subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476, na
  účast A týmu v Evropské lize v roce 2016. Dotace bude poskytnuta v
  režimu de minimis.

  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se
  subjektem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476, dle přílohy
  č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se
  subjektem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476, dle přílohy
  č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Ivana Liedermanová,
  T: 30. 9. 2016

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:17:34                          
          32. Dotace a veřpráv. sml. o poskytn. PPsportu...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
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  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje návrhy č. 1 -2, 5 - 16

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:19:50                          
            33. Dot. a veřpráv. sml. PP v sociál. oblasti             
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
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  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje poskytnutí dotace
  z Programu podpory v sociální oblasti na rok 2016 subjektům, uvedeným
  v tabulce č. 1, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 2-4
  tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli, kterým
  byla schválena dotace z Programu podpory v sociální oblasti na rok
  2016 dle příloh č. 2-4 tohoto usnesení.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.10.2016
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:21:18                          
                  34. Dot a veřporáv. sml. PPkultury                  
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (13%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v
  tabulce, která je přílohou tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve
  sloupci "Navrhované prostředky v Kč".

  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory
  kultury subjektům uvedeným v příloze č. 1 - č. 5 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty
  uvedenými v příloze č. 1 - č. 5 tohoto usnesení, bodu I.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.8.2016

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:23:03                          
          35. Veřpráv. sml. o poskytnu. dotací z rozpočtu m           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
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  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Nehlasoval   
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve
  výši 6.500.000,00 Kč se subjektem Pardubický kraj, IČ: 70892822, na
  realizaci projektu "Krajská knihovna v Pardubicích - výkon funkcí
  základní knihovny v r. 2016". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve
  výši 6.500.000,00 Kč se subjektem Pardubický kraj, IČ: 70892822, na
  realizaci projektu "Krajská knihovna v Pardubicích - výkon funkcí
  základní knihovny v r. 2016".
  Z: Ing. Martin Charvát
  T: 31.8.2016
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                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 49 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:25:16                          
            36. Transformace jeslí dod. ke ZL -  RATOLEST             
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Nepřítomen   
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  transformaci dvou oddělení jeslí příspěvkové organizace Ratolest,
  dětská péče a léčebná rehabilitace, IČ 00190756, se sídlem K Blahobytu
  727, Pardubice 530 02, na Ratolest - dětská skupina zajíčci a Ratolest
  - dětská skupina berušky.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Ratolest,
  dětská péče a léčebná rehabilitace, IČ 00190756, sídlem K Blahobytu
  727, Pardubice 530 02, který nabyde účinnosti 1.9.2016, a to ve znění
  přílohy tohoto usnesení.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:26:56                          
                     37. Plnění usn. ZM/873/2016                      
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval   
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje návrh na posunutí termínu plnění usnesení ZM/873/2016 na
  30.9.2016.

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:30:44                          
          38. Přesun fin.prostř. na zvýšení spolu FK JUNIOR           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
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Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
  výši Kč 800,0 tis. Kč 
  z kapitálových výdajů položky "Finanční podíl města k očekávaným
  dotacím" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálový
  transfer položky "FK Junior - rekonstrukce umělé trávy hřiště
  Ohrazenice - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
  Schválením přesunu bude v  rozpočtu města celkové dotační pokrytí této
  akce ve výši 2 800 tis. Kč
  Z: Miroslav Čada

Stránka 75



Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  T: 27. 6. 2016

                   XXI. zasedání ZmP dne 27.06.2016                   
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO                      
                          27.6.2016 21:40:13                          
                             39. Diskuze                              
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nepřítomen   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nepřítomen   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Nepřítomen   
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Nehlasoval   
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nepřítomen   
  Klimpl Petr                              ODS        11  Nepřítomen   
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nepřítomen   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen   
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval   
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval   
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          

Stránka 76



Hlasovani 27.06.2016 bez osobních údajů
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Nehlasoval   
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Nehlasoval   
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 8 (21%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  vyslovuje poděkování HBC Autosklo H.A.K. Pardubice za skvělou
  reprezentaci města a blahopřeje mu k zisku titulu mistrů ČR a k
  vítězství v Českém poháru.
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Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC 
ZA ROK 2015 
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P í o a ís o 1  - OSPODA EN  STATUTÁRN O MĚSTA PARDUBIC  MO ZA ROK 2015 

V a  os oda ení a ro  2015 – město Pardubice etně městs c  ob od  
- V a  ro odnocení nění ro o tu 

P e ed ro eden c  ro o to c  o at ení MmP a ro  2015 

P e ed os oda ení městs c  ob od  a ro  2015 

os oda ení Městs o ob odu I – St ed  roce 2015 
os oda ení Městs o ob odu II – Po abin   roce 2015 
os oda ení Městs o ob odu III – Studán a  roce 2015 
os oda ení Městs o ob odu IV – Pardubi   roce 2015 
os oda ení Městs o ob odu V – Du a  roce 2015 
os oda ení Městs o ob odu VI – S ít o   roce 2015 
os oda ení Městs o ob odu VII – Rosice nad abem  roce 2015 
os oda ení Městs o ob odu VIII – osto ice  roce 2015 

P í o a ís o 2  – P E ED OSPODA EN  P SPĚVKOVÝC  OR ANIZAC  MĚSTA 
PARDUBIC 

- V a  is  a trát ís ě o c  or ani ací e o st í a dra otnict í 
- os oda ení ís ě o c  or ani ací  u tu e a  sociá ní ob asti 

P í o a ís o  - P E ED OSPODA EN  AKCIOVÝC  SPO EČNOST  S MA ETKOVOU 
ÚČAST  MĚSTA PARDUBIC in ormace  ro ní etní á ěr  s o e ností   

- Do ra ní odni  města Pardubic  a s  
- S u b  města Pardubic  a s  
- Městs  ro o o  ond Pardubice  a s  
- East Bo emian Air ort  a s  
- BČOV Pardubice  a s  
- Vodo od  a ana i ace Pardubice  a s  
- Dosti o  s o e  a s  
- REE ZONE Pardubice  a s  
- Vodo od  a ana i ace C rudim  a s  
- P ísta  Pardubice  a s  
- Pardubic á a ební  a s  
- C ČSOB Po i o na PARDUBICE  a s  etní období od 1   do 0   

ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení 
účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k 30. 4. následujícího roku (blíže 
viz text této přílohy č. 3)  

- BK Pardubice a s  etní období od 1   do 0   
ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení 
účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k 30. 6. následujícího roku (blíže 
viz text této přílohy č. 3)  

Přílohy 1, 2 a 3 obsahují údaje pro jednání ZmP vyhotovené ve dvou výtiscích, které budou 
k nahlédnutí u pracovnic organizačního úseku MmP. 
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Statutární město Pardubice    Ma istrát města Pardubic 
Odbor e onomic     Oddě ení ro o tu 
Pern t ns  nám  1  0 21 Pardubice 

Vyřizuje: Ing. Renata Hochmanová 
Tel.: 466 859 441 
e-mail: Renata.Hochmanova@mmp.cz 
č. spisu:  
č. jednací:  

Věc   Pot r ení o ě ení Zá ěre n o tu města Pardubic a ro  201  

V Pardubicích dne 10. 6.2016 

Potvrzuji tímto, že v termínu od 10. 6.2016 do 27. 6.2016 byl podle § 17 odst. 6 zákona 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen na úřední desce statutárního 
města Pardubic Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015.   

Ing. Renata Hochmanová 
Vedoucí oddělení rozpočtu 
Ekonomický odbor 
Magistrát města Pardubic 
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Statutární město Pardubice    Ma istrát města Pardubic 
Odbor in orma níc  tec no o ií    Oddě ení strate ie a IT s u eb 

trosso a  0 21 Pardubice 

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Malá 
Tel.: 466 859 288 
e-mail: Zdenka.Mala@mmp.cz 
č. spisu:  
č. jednací:  

Věc   Pot r ení o ě ení Zá ěre n o tu města Pardubic a ro  201  

V Pardubicích dne 10. 6.2016 

Potvrzuji tímto, že dne 10. 6.2016 byl podle § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů vyvěšen na oficiálních internetových stránkách statutárního města 
Pardubic www.pardubice.eu, vyvěšen Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015.  

Ing. Zdeňka Malá 
Vedoucí odboru informačních technologií 
Magistrát města Pardubic 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Odbor ekonomický 

5
Zastu ite st o města Pardubic  dne 2  er na 201  

P ed adate  Rozinek Jiří, náměstek primátora 

Z raco ate  Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Or ani a ní ednot a  Odbor ekonomický 
Kon u to áno  
Pro ednáno  na finančním výboru dne 13.6.2016 

v RmP dne 20.6.2016 
V i  na ro o et  Ne 
Ná r  usnesení návrhů celkem: 2 

návrhů doporučených ke schválení: 2(1 - 2) 
návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

Zá ěre n  et statutární o města Pardubic a ro  201  

Návrh usnesení č. 1 má stav Do oru eno 

I  Zastu ite st o města Pardubic 
Sou así 

S ce oro ním os oda ením statutární o města Pardubic a ro  201  be  rad  

II Zastu ite st o města Pardubic
Sc a u e 

Zá ěre n  et statutární o města Pardubic a ro  201  ter  e í o ou to oto usnesení  
Sou ástí ed o en o Zá ěre n o tu a ro  201  e Z rá a o e oumání os oda ení 
statutární o města Pardubic a ro  201   městs c  ob od  
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Návrh usnesení č. 2 má stav Do oru eno 

I  Zastu ite st o města Pardubic 
Sc a u e 

a o ení ne er an c  inan níc  rost ed   os oda ení města Pardubic a ro  201  e i 
K  1 01  tis  do ro o tu města Pardubic na ro  201  do Sociá ní o ondu s rá ce 1  – Kance á  
ta emní a  

II Zastu ite st o města Pardubic
Sc a u e 

a o ení ne er an c  inan níc  rost ed   os oda ení města Pardubic a ro  201  e i 
K  1 2  tis  do ro o tu města Pardubic na ro  201  na inan ní o ádání s městs mi ob od  
a ro  201  s rá ce  – E onomic  odbor  

III Zastu ite st o města Pardubic
Sc a u e 

a o ení ne er an c  inan níc  rost ed   os oda ení města Pardubic a ro  201  e i 
K   2 1 tis  do ro o tu města Pardubic na ro  201  a áro e  sní ení í mo  ásti ro o tu 

o o a ostatní ed o ádan  neda o  í m  s rá ce  – E onomic  odbor  

IV Zastu ite st o města Pardubic
Sc a u e 

a o ení ne er an c  inan níc  rost ed   os oda ení města Pardubic a ro  201  e i 
K   2  tis  do ro o tu města Pardubic na ro  201  na o o u Obecná re er a ro o tu  
s rá ce  – E onomic  odbor  

D odo á rá a 

Přehled finančního hospodaření města Pardubic za rok 2015 včetně přehledu realizovaných zapojení 
nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu na rok 2016 a návrhu závěrečného 
rozdělení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 v rámci finančního vypořádání je součástí 
předloženého Závěrečného účtu statutárního města Pardubic. 

I. Jedná se o finanční prostředky z roku 2015 na dorovnání stavu bankovního účtu Sociálního fondu 
MmP k 31.12.2015. Ve schváleném rozpočtu sociálního fondu ve schváleném rozpočtu města na rok 
2016 bylo počítáno s předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na bankovním účtu 
sociálního fondu ve výši Kč 500,0 tis. Skutečný stav bankovního účtu činil k 31.12.2015 Kč 889,4 tis. 
Zapojením finančních prostředků ve výši Kč 389,4 tis. bude počáteční stav rozpočtu sociálního fondu 
narovnán. Dále se jedná o doplatek zálohového přídělu do sociálního fondu, který je poskytován ve 
výši Kč 5 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a uvolněných zastupitelů města za předchozí 
kalendářní rok. Zálohový příděl finančních prostředků činil v roce 2015 Kč 4 900,0 tis., na základě 
skutečně vyplacených mezd měl být 5 % příděl do sociálního fondu ve výši Kč 6 212,5 tis. Doplatek 
zálohového přídělu do sociálního fondu za rok 2015 tedy činí Kč 1 312,5 tis. 
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II. Jedná se o finanční vypořádání vzájemných transferů s městskými obvody za rok 2015 v celkové
výši Kč 1 623,6 tis. Podrobnější rozdělení finančních prostředků je součástí Závěrečného účtu města 
Pardubic za rok 2015. 

III. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z hospodaření města Pardubic za rok 2015 ve výši Kč
67 582,1 tis., které slouží při tvorbě rozpočtu k vyvážení zdrojů a požadovaných výdajů. Tato položka 
je v rozpočtu města tvořena pravidelně s kvalifikovaným odhadem na vývoj ekonomiky města a jeho 
možnosti dosáhnout na dotační prostředky, které nelze při tvorbě rozpočtu konkrétně specifikovat. V 
průběhu následujícího roku je tato položka nahrazována zlepšeným výsledkem hospodaření 
předchozího roku s cílem držet finanční prostředky města v „rozumných konzervativních 
mantinelech“. Tento princip se z dlouhodobé strategie financí jeví i s ohledem na jeho hodnoceni s 
ostatními městy jako správný. 

IV. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2015 a jejich zapojení do rozpočtu na rok 2016.
Finanční prostředky budou prostřednictvím Obecné rezervy rozpočtu zapojeny na konkrétní položky 
v rámci IV. změny rozpočtu města na rok 2016. 
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Re a itu ace sta u inan níc  rost ed  na ednot i c  ban o níc  tec
údaje jsou v Kč

Základní běžný účet Komerční banka 99 535 147,86
Dotace ČNB - volné finanční prostředky 191 900 000,00
ZBÚ ukončených dotačních akcí 136 396 389,44
Příjmový účet (bývalý RFP) 32 946 627,76

Celkem 460 778 165,06
Stav ostatních ZBÚ 207 275 878,36

Celkem ZBÚ 668 054 043,42
Ostatní inan ní rost ed

32 280 723,34
ZBÚ Depozitní účet      2 564 273,43
ZBÚ Sociální fond    889 401,60
ZBÚ Mezinárodní platební styk (EUR 258 152,76) 6 976 578,34
Dotace ČNB 20 021 182,97

62 732 159,68

730 786 203,10

668 054 043,42

údaje jsou v Kč

398 598 200,00
61 704 300,00

7 367 300,00
35 000 000,00
60 000 000,00

181 902,02
67 582 100,00

1 701 921,85
1 23 22,

34 2 4 7,11

INANČN  PROST EDK  NUTN  668 054 043,42

INANČN  PROST EDK   VO N   K ROZDĚ EN 0,00

os oda ení města Pardubic  1  12  201

ZBÚ Dotačních akcí

Celkem ostatní finanční prostředky města

CE KEM Z STATEK INANČN C  PROST EDK  ROKU 201

inan ní o ádání a ro  201  s městs mi ob od

a o eno  eb t u inan ní o ádání dotací se státním ro o tem a ro  201

inan ní o ádání a ro  201   sociá ní ond

a o eno  eb t u e III  měně ro o tu na ro  201   a ari ní re er a

inan ní o ádání a ro  201   obecná re er a

a o eno  eb t u e inan ním o ádání ro o tu na ro  201   ONP

CE KEM Z STATEK INANČN C  PROST EDK  ROKU 201  K ZAPO EN

Pou ití ne er an c  inan níc  rost ed   ro u 201

a o eno  eb t u e sc á en m ro o tu na ro  201
a o eno  eb t u  I  měně ro o tu na ro  201
a o eno  eb t u   II  měně  ro o tu na ro  201
a o eno  eb t u e III  měně ro o tu na ro  201   obecná re er a



Ro dě ení ne er an c  inan níc  rost ed  
z os oda ení města a ro  2015 

Hospodaření statutárního města Pardubic za rok 2015 skončilo zůstatkem finančních 
prostředků na všech bankovních účtech města v celkové výši 730 786 203,10 Kč z toho na 
bankovním účtu pro mezinárodní platební styk 258 152,76 EUR. Nevyčerpané finanční 
prostředky na běžných účtech města jsou ve výši 668 054 043,42 Kč, finanční prostředky 
v celkové výši 62 732 159,68 Kč jsou uloženy na depozitních účtech, účtu sociálního fondu a 
účtech jednotlivých dotačních projektů. 

V da e rioritní – rea i o an  

V průběhu tvorby rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2016 byly zapojeny 
finanční prostředky z předpokládaného přebytku roku 2015 ve výši Kč 398 598,2 tis. V rámci 
I. změny rozpočtu na rok 2016 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 61 827,0 tis. a 
v rámci II. změny rozpočtu na rok 2016 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 
Kč 102 367,3 tis. Počátkem roku 2015 proběhlo finanční vypořádání dotací se státním 
rozpočtem a rozpočtem Pardubického kraje a byly odeslány vratky nevyčerpaných dotací za 
rok 2015 v celkové výši Kč 181,9 tis.: Komunitní plánování sociálních služeb ve výši Kč 122,7 
tis., výkon činnosti jednotných kontaktních míst ve výši Kč 40,3 tis., výdaje související 
s konáním voleb do zastupitelstva obce Dašice Kč 18,9 tis. 

V da e rioritní – inan ní o ádání 

Ekonomický odbor navrhuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků 
z hospodaření za rok 2015 do rozpočtu na rok 2016 v rámci finančního vypořádání takto: 

1. Finanční prostředky v celkové výši K  1 01  tis  Jedná se o dorovnání stavu
bankovního účtu sociálního fondu MmP k 31. 12.2015 ve výši Kč 389,4 a doplatku
zálohového přídělu do sociálního fondu, který je poskytován ve výši 5 %
z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a uvolněných zastupitelů města za předchozí
kalendářní rok ve výši Kč 1 312,5 tis.

2. Finanční prostředky v celkové výši K  1 2  tis  na vypořádání s městskými obvody:
MO I – Střed ve výši Kč 340,7 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 143,0 tis., MO III –
Studánka ve výši Kč 151,2 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 448,7 tis., MO V – Dukla
ve výši Kč 255,1 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 248,4 tis., MO VII – Rosice nad Labem
ve výši Kč 34,2 tis. a MO VIII – Hostovice ve výši Kč 2,3 tis.

3. Snížení ostatních nedaňových příjmů ve výši K  67 2 1 tis  Jedná se o finanční
prostředky, které slouží při tvorbě rozpočtu k vyvážení zdrojů a požadovaných výdajů.
Tato položka je tvořena pravidelně s kvalifikovaným odhadem na vývoj ekonomiky
města a jeho možnosti dosáhnout na dotační prostředky, které nelze při tvorbě
rozpočtu konkrétně specifikovat. V průběhu následujícího roku je tato položka
nahrazována zlepšeným výsledkem hospodaření předchozího roku.

4. Zapojení finančních prostředků ve výši Kč 34 2  tis  do rozpočtu na rok 2016 na
položku Obecná rezerva rozpočtu – nevyčerpané finanční prostředky z minulých let.
Tyto finanční prostředky budou rozděleny v rámci IV. změny rozpočtu na rok 2016.
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Statutární město Pardubice 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC 
ZA ROK 2015 

(bez městských obvodů) 
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KOMENTÁ   K  OSPODA EN   MĚSTA  PARDUBIC  ZA  ROK  2015 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 byl zpracován v souladu s ustanovením 
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Dle ustanovení §17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, podléhá návrh Závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před 
projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 to 
znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 10. 6. do 27. 6. 2015, a to 
na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – 
www.pardubice.eu. 

Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
statutárního města Pardubic za rok 2015“, kterou zpracoval Finanční odbor Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Přílohou závěrečného účtu jsou závěrečné účty jednotlivých městských 
obvodů statutárního města Pardubic za rok 2015. Dne 27. 6.2015 bude Zastupitelstvu města 
předložena ke schválení účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2015. 

Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 
13. 6. 2016 – ve Finančním výboru Zastupitelstva města Pardubic 
20. 6. 2016 – v Radě města Pardubic 
27. 6. 2016 – v Zastupitelstvu města Pardubic 
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1. os oda ení města Pardubic be  MO  1

Hospodaření města Pardubic za rok 2015 skončilo kladným saldem hospodaření ve výši 
Kč 32 602 419,27 tis. Kladné saldo hospodaření rozpočtu města Pardubic vyjadřuje skutečnost, 
že výdaje uskutečněné v roce 2015 byly nižší než příjmy finančních prostředků přijatých v roce 
2015 a to o částku Kč 32 602 419,27 tis. Tyto finanční prostředky budou použity na 
financování investičních výdajů nebo krytí deficitu rozpočtu v následujících letech. 

Rozpočtové hospodaření města Pardubic k 31. 12. 2015 skončilo zůstatkem finančních 
prostředků na bankovních účtech města ve výši 730 786 203,10 Kč z toho na bankovním účtu 
pro mezinárodní platební styk 258 152,76 EUR, což představuje 6 976 578,34 Kč. Podrobné 
rozdělení viz tabulka. 

Tabulka č. 1: Stavy na bankovních účtech MmP k 31. 12. 2015 

Ban o ní t  Ná e  tu Kone n  sta   31. 12 2015 
117283163/0300 ZBÚ Plavecký areál 103  540,36 
9005-326561/0100 ZBÚ KB 99 535 147,86 
19-326561/0100 Příjmový účet 39 830 909,55 
326561/0100 Vkladový výdajový účet 118 754 562,60 
8010-326561/0100 Příjmy – daně a poplatky 9 286 438,44 
107-326561/0100 ZBÚ Sociální fond 889 401,60 
182-326561/0100 ZBÚ příjmový – nájmy 16 942 160,89 
19-2379850227/0100 Příjmový účet (bývalý RFP) 32 946 627,76 
6015-326561/0100 BÚ cizích prostředků – Depozita 2 564 273,43 
107-2652700247/0100 Revitalizace Tyršových sadů 65 675 790,50 
6256322/0800 ZŠ Ohrazenice – RÚE 11 284 550,18 
6173172/0800 MŠ Na Třísle – hřiště a zahrada 3 553 807,30 

5612292/0800 MŠ Brožíkova – hřiště a 
zahrada 1 344 453,15 

107-4822170277/0100 Rekonstrukce tř. Míru 70 720 598,94 
6480252/0800 MŠ Zvoneček – hřiště a zahrada 1 840 879,06 
107-5555710287/0100 Revitalizace parku Na Špici 22 461 806,88 
6256402/0800 ZŠ Polabiny – RÚE 12 526 572,51 

5370502/0800 ZBÚ Projektové řízení a 
strategické plánování 586 240,77 

5413752/0800 ZBÚ Komunitní plánování 241 930,01 
94-3316561/0710 ZBÚ Dotace ČNB 211 921 182,97 

4495602/0800 ITI – Hradecko-pardubická 
oblast 798 750,00 

Sta  BÚ  31. 12  2015  CZK 0 786 20 10 
43-9656490277/0100  EUR Mezinárodní platební styk 258 152,76 
Sta  BÚ  1  12  2015 6 976  

Rozpočet na rok 2015 byl sestaven jako schodkový se zapojením nevyčerpaných 
finančních prostředků z minulých let v rámci krátkodobého financování. Položka 8115 byla 
dále v průběhu roku v rámci změn a úprav rozpočtu upravována dle aktuálního stavu.  

1 Přehled hospodaření jednotlivých MO viz příloha č. 2 
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Do rozpočtu města Pardubic na rok 2015 byly zapojeny nevyčerpané finanční 
prostředky z roku 2014 a to: ve schváleném rozpočtu ve výši Kč 338 983,1 tis., v I. změně ve 
výši Kč 17 668,6 tis., ve II. změně ve výši Kč 66 279,2 tis. a v rámci finančního vypořádání ve 
výši Kč 233 805,0 tis. Dodatečný příděl finančních prostředků za rok 2014 do sociálního fondu 
MmP v souladu s Pravidly hospodaření sociálního fondu ve výši Kč 967,1 tis. Finanční 
vypořádání za rok 2014 s městskými obvody představovalo částku ve výši Kč 2 261,7 tis. 
V rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem byly odeslány prostřednictvím 
Krajského úřadu Pardubického kraje jednotlivým poskytovatelům dotací nevyčerpané zůstatky 
přijatých dotací ve výši Kč 378,3 tis.  

2 P í m  města Pardubic be  MO  K  1   tis. 

Příjmy města Pardubic dosáhly v roce 2015 výše 1  783  K  tj. plnění na 
108,48 % UR. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy města ve výši K  1   tis  a příjmy 
sociálního fondu ve výši K  0 2 tis  Rozpočet sociálního fondu je veden samostatně.  

V porovnání s rokem 2014 se do výsledku hospodaření města Pardubic za rok 2015 
promítl celkový meziroční narůst příjmů města v celkové výši Kč 259 710,9 tis., tzn., že 
skutečné plnění v roce 2015 zaznamenalo meziroční nárůst o cca 16,37 % proti skutečnému 
plnění v roce 2014 a to především z důvodu nárůstu přijatých investičních i neinvestičních 
transferů a běžných příjmů. Rozpočet v oblasti daňových příjmů byl sestaven s ohledem na 
vývoj v předchozích letech, kdy byla situace ovlivněna postupně se zlepšujícím vývojem 
makroekonomických indikátorů. V celkovém objemu daňových příjmů byl zaznamenán mírný 
nárůst, a přestože míra plnění se u jednotlivých daní lišila, v celkovém objemu nárůst 
představoval Kč 42 946,7 tis., což činí 4,02 %. U nedaňových příjmů činil meziroční nárůst 
Kč 15 179,4 tis., což činí 5,35 %.  Jedinou oblastí příjmů města Pardubic, která zaznamenala 
meziroční pokles, byly kapitálové příjmy a to ve výši Kč 17 017,5 tis., což představuje -23,53 %. 
Nárůst byl zaznamenán jak u investičních transferů a to v částce Kč 176 790,5 tis., což činí 
346,87 % a byl zapříčiněn především dokončením realizace velkých investičních dotačních 
akcí, tak i neinvestičních transferů a to ve výši Kč 41 811,7 tis. 

Tabulka č. 2: Příjmy města Pardubic 

2014 2015 2015 2015 2015 2015 15/14 15/14

P í m   roce 201 1  0 2 1  1 01 1  1  10 2  10 1
Bě n  í m 1 1 1 0 2 1 2  1 10 001 1  0 110 2  12 2 0
vlastní daňové 1 068 247,4 949 175,9 992 963,9 1 111 194,1 118 230,2 111,91 42 946,7 4,02
vlastní nedaňové 283 627,9 421 348,0 283 980,8 298 807,3 14 826,5 105,22 15 179,4 5,35
Ka itá o  í m 2 0 2   000  2 2 1 11 2 1 2 12 1  01 2
P i at  trans er 1 1 1 0 0 0 0 0 0 100 00 21  02 2 1 0
investiční 50 967,0 0,0 227 757,9 227 757,5 -0,4 100,00 176 790,5 346,87
neinvestiční 110 920,8 61 897,5 152 732,8 152 732,5 -0,3 100,00 41 811,7 37,70

v tis. Kč

Rozdíl 
skutečnost

INDEX    %Skutečnost
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost
plnění 

v % 
k UR

Rozdíl 
skutečnost 

a UR
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Graf č. 1:  Kategorie příjmů města Pardubic 

Celkové daňové příjmy dosáhly v roce 2015 částky ve výši K  1 111 1 1 tis  a přesáhly 
tak výši upraveného rozpočtu o Kč 144 347,3 tis., tj. plnění na 108,48 %. 

Statutární město Pardubice přijalo skutečné plnění daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti v celkové výši Kč 214 042,1 tis., ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 
Kč 21 957,3 tis., z kapitálových výnosů ve výši Kč 25 453,6 tis. a daň z příjmů právnických osob 
ve výši Kč 236 293,4 tis. Nárůst byl rovněž zaznamenán u daně z přidané hodnoty, z níž podíl je 
přerozdělován do rozpočtů jednotlivých městských obvodů a jejíž celkový příjem dosáhl 
Kč 467 132,4 tis. i u daně z nemovitosti, jejíž příjem činil Kč 138 634,7 tis. Míra plnění rozpočtu 
se u jednotlivých daní lišila. Největší nárůst byl zaznamenán u DPH a daně ze samostatné 
výdělečné činnosti, což se kladně projevilo i v celkovém plnění daňových příjmů.  

Daně  í m  is u a a itá o c  nos  K    tis  

Příjmy z cizích daní (bez daně z příjmů právnických osob za obce a místních poplatků) 
v celkové výši K    tis  přesáhly výši upraveného rozpočtu o Kč 85 190,8 tis., tj. plnění 
na 110,03 %. Meziroční nárůst o Kč 7 786,8 tis., tj. 0,84 %. 

Tabulka č. 3: Příjmy z cizích daní 

2014 2015 2015 2015 2015 2015 15/14

Da o  í em 2      1 0 110 0 0
DPFO ze závislé činnosti 187 345,3 216 406,0 216 406,0 187 439,7 -28 966,3 86,61 0,05
DPFO ze závislé činnosti 1,5 % 25 830,8 24 610,0 24 610,0 26 602,4 1 992,4 108,10 2,99
DPFO ze SVČ 1 847,0 1 740,0 1 740,0 4 414,2 2 674,2 253,69 138,99
DPFO ze SVČ 30 % 15 394,3 14 268,0 14 268,0 17 543,1 3 275,1 122,95 13,96
DPFO z kapitálových výnosů 23 741,6 21 612,0 21 612,0 25 453,6 3 841,6 117,78 7,21
DPPO 227 240,7 211 118,0 211 118,0 236 293,4 25 175,4 111,92 3,98
DPH 309 384,8 229 621,7 229 621,7 298 185,4 68 563,7 129,86 -3,62
Daň z nemovitostí 135 995,2 130 000,0 130 000,0 138 634,7 8 634,7 106,64 1,94

v tis. Kč

% k UR
% 

nárůst
/pokle

Skutečnost Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost
Rozdíl  

skutečnost 
- UR
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• Da   idan  odnot K  2  1  tis  

Podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Celková výše příjmů 
z DPH, která byla na účet města Pardubic zaslána v roce 2015 finančním úřadem, činila 
67 1 2 1  K . Část výnosu z DPH byla na základě Statutu města Pardubic přerozdělena 

na městské obvody (viz tabulka č. 4).  

Po transferu DPH na jednotlivé MO činily příjmy města Pardubic z DPH částku ve výši 
K  2  1  tis  tj. 129,86 % UR. Meziroční pokles činil Kč 11 199,40 tis. (tj. -3,62 %) a byl 
zapříčiněn větším přerozdělením finančních prostředků na jednotlivé městské obvody a to 
především z důvodu finančního zabezpečení investičních akcí realizovaných samostatně 
městskými obvody. Část finančních prostředků byla účelová např. pro MO I – Střed na 
následnou údržbu po realizaci dotačních akcí revitalizace parku Na Špici, Tyršových sadů a 
rekonstrukce Tř. Míru a dále finanční prostředky na rekonstrukci Sukovy třídy, pro 
MO V finanční prostředky na stavební úpravy ul. Devotyho, MO III – Studánka na rozšíření 
chodníku v ul. Studentská a MO VII – Rosice nad Labem na kanalizaci v Doubravicích. Ostatní 
poskytnuté finanční prostředky byly neúčelové a mohly být využity na investiční akce 
realizované jednotlivými městskými obvody. Celková výše těchto investičních finančních 
prostředků činila Kč 21 800,0 tis.  

Tabulka č. 4: Přerozdělení DPH na MO 

v Kč
Podíl na DPH

Transfer na 
životní 

prostředí

Transfer na 
náklady na 

dopravu

Spoluúčast MO na 
investičních 

akcích

Zasláno MO v 
průběhu roku

Finanční 
vyrovnání           

za rok 2015
 2 2 2  22 0 122 2 20 0 1 0 202 0 20 2

MO I - Střed 10 385 174 15 583 807 6 958 403 10 117 000 43 044 387 -3
MO II - Polabiny 10 122 698 14 461 776 4 126 843 -831 956 27 879 357 4
MO III - Studánka 12 557 209 7 916 573 3 584 631 2 036 500 26 094 915 -2
MO IV - Pardubičky 12 007 738 4 799 809 3 434 013 1 670 000 21 911 561 -1
MO V - Dukla 11 895 638 11 906 028 5 783 614 3 659 900 33 245 173 7
MO VI - Svítkov 15 886 156 2 929 751 3 102 661 1 580 100 23 498 669 -1
MO VII - Rosice n/L 13 659 214 4 737 483 3 132 787 2 485 646 24 015 129 1
MO VIII - Hostovice 2 818 426 0 0 233 000 3 051 429 -3

Transfer z rozpočtů MO ve vazbě na vybrané poplatky za svoz TKO do rozpočtu MmP dosáhl 
celkové výše K  33  tis  v následujícím členění: 

MO I – Střed Kč 8 572,4 tis. 
MO II – Polabiny Kč 7 148,2 tis. 
MO III – Studánka Kč 6 114,0 tis. 
MO IV – Pardubičky Kč 1 690,9 tis. 
MO V – Dukla Kč 6 270,5 tis. 
MO VI – Svítkov Kč 1 899,6 tis. 
MO VII – Rosice nad Labem Kč 2 007,8 tis. 
MO VIII – Hostovice          Kč 90,2 tis. 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 15 



• Da   í mu ic c  a rá nic c  osob  K    tis  

Podíl na 22,87 % celostátního hrubého výnosu daně  í m  ic c  osob e á is  
innosti a un níc  o it  ve výši K  187  tis , tj. 86,6 % UR. Meziroční pokles 

Kč 93,4 tis. (-0,05 %). 
Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně  í m  ic c  osob e á is  innosti 
a un níc  o it  d e o tu aměstnanc  ve výši K  2  02  tis , tj. 108,1 % UR. Meziroční 
nárůst Kč 741,6 tis. (2,99 %).  

Podíl na 23,58 % z 60 % celostátního hrubého výnosu daně  í m  ic c  osob e 
samostatn  dě e n  innosti ve výši K   1 2 tis , tj. 253,7 % UR. Meziroční nárůst 
Kč 2 567,2 tis. (139,0 %).  

30 % z výnosu záloh na da   í mu ic c  osob e samostatn  dě e n  innosti d e 
tr a o b d i tě ve výši K  17 1 tis , tj. 122,95 % UR. Meziroční nárůst Kč 2 148,8 tis. 
(13,96 %). 

Podíl na 23,58 % celostátním hrubém výnosu daně  í m  ic c  osob bíran  srá ou 
d e á tní sa b  (z kapitálových výnosů) ve výši K  2   tis , tj. 117,78 % UR. Meziroční 
nárůst Kč 1 712,0 tis. (7,21 %). 

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně  í mu rá nic c  osob ve výši 
K  2  2  tis , tj. 111,92 % UR. Meziroční nárůst Kč 9 052,7 tis. (3,98 %). 

 Da   í mu rá nic c  osob a obce K  67 2 tis  
Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. 
V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 
předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši. 

Daně a o at   bran c  inností a s u eb K  10   tis  
Poplatky z vybraných činností byly vybrány v celkové výši Kč 108 889,4 tis., tj. 143,56 % UR. 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb zahrnují příjmy: 
Po at  a od od   ob asti i otní o rost edí ve výši K  2 tis  – odvody za odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu ve výši Kč 26,7 tis. a poplatky za odnětí pozemků plnících 
funkci lesa ve výši Kč 21,5 tis. 

Ostatní od od   bran c  inností a s u eb byly vybrány ve výši K  81 2 2 1 tis  
        Jedná se o o at  a ou  odborn  sobi osti od adate  o idi s  o rá nění 
ve výši K  1 0 tis , poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění auto ra  
od žadatelů o registraci použitého vozidla dle §37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který 
je příjmem Státního fondu životního prostředí ve výši K  - 2 0 tis  

       Od od  oterií a odobn c  er romě erníc  racíc  ístro  V P  dosáhl výše 
K  3 0 tis  Jedná se o odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., 
s výjimkou části odvodu z VHP. 
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      Od od  erníc  racíc  ístro  V P  dosáhl výše K  75 2 1 tis  Jedná se o část 
odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z VHP. 

S rá ní o at  byly vybrány v celkové výši K  2  1 tis  Správní poplatky jsou vybírány 
dle zákona č. 634/2000 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní 
poplatky za vydání živnostenského listu při ohlášení živnosti byly vybrány ve výši 
Kč 1 627,2 tis., správní poplatky z oblasti dopravy (vydání řidičských průkazů, registrace 
a přihlášení vozidla, apod.) ve výši Kč 15 541,6 tis., poplatky stavebního úřadu (vydání 
rozhodnutí, vydání povolení, apod.) ve výši Kč 4 291,2 tis., vydání cestovních dokladů 
a občanských průkazů ve výši Kč 4 460,5 tis., a ostatní správní poplatky Kč 1 678,6 tis. Vybrané 
finanční prostředky spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené 
s výkonem státní správy.  

• Da   nemo itostí   K  1   tis  

100 % výnosu daně  nemo itostí  nacházejících se na území města ve výši 138 634 673,62 Kč, 
tj. 106,7 % UR. Sazba této daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve 
znění pozdějších předpisů. Daň z nemovitostí v Pardubicích se řídí Obecně závaznou vyhláškou 
č. 6/2012 o stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí na území města 
Pardubic, kterou schválilo Zastupitelstvo města Pardubic dne 26.6.2012, usnesením 
č. Z/872/2012, na základě zmocnění zakotveném v § 11 odst. 3 a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabyla účinnosti 
dnem 1. ledna 2013. 

Základní sazby daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě 
koeficientem 4,5. Základní sazba daně ze staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) se 
násobí koeficientem dle jednotlivých katastrálních území města: Pardubice, Ohrazenice, Nové 
Jesenčany, Rosice nad Labem, Studánka, Svítkov, Trnová a Pardubičky ve výši 3,5 a ostatní 
území Černá za Bory, Dražkovice, Drozdice, Lány na Důlku, Hostovice, Mnětice, Nemošice, 
Popkovice, Semtín, Staré Čívice, Staročernsko a Opočinek ve výši 2,5. 

U jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b), c), d) a samostatných 
nebytových prostor podle odst. 1 písm. c) a d) se základní sazba daně násobí v celém městě 
koeficientem 1,5. 

Místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy 
pozemků, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, případně jejich soubory je 
stanoven na území města ve výši 2. 
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Graf č. 2: Vývoj daňových příjmů za období 2012 – 2015 

Graf č. 3: Vývoj příjmů z odvodů z loterií a VHP 2012 – 2015 
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2 1 Neda o   í m  

Nedaňové příjmy dosáhly výše K  2  0  tis , tj. plnění na 105,23 %. V této částce jsou 
zahrnuty příjmy města Pardubic ve výši K  2  0 2 tis  a příjmy Sociálního fondu ve výši 
K  0 1 tis.  

P í m   astní innosti a od od  or ani ací s ím m ta em K  189 1  tis  

Příjmy z vlastní činnosti města dosáhly celkové výše K  189 1  tis., tj. 98,72 % UR a příjmy 
Sociálního fondu ve výši K  0 1 tis  

P í m   astní innosti ve výši K  36  tis  tj. 110,96 % UR. Jedná se o příjmy: Odbor 
majetku a investic – příjmy z provozování hřbitovů 2 014,5 tis., z umístění reklamních zařízení 
na pozemcích města ve výši Kč 1 318,4 tis., z umístění antén a reklamních zařízení na 
objektech města ve výši Kč 1 213,8 tis., úplaty z věcných březen ve výši Kč 4 449,2 tis., Odbor 
sociálních věcí z ubytovny Češkova ve výši Kč 1 964,2 tis., Kancelář tajemníka – ostatní příjmy 
ve výši Kč 187,5 tis., Odbor školství, kultury a sportu – příjmy z Britského centra ve výši 
Kč 764,2 tis. a z reklamy na Městských slavnostech jarní a podzimní část ve výši Kč 877,6 tis., 
Kancelář primátora příjmy z reklamy v časopisu To jsou Pardubice ve výši Kč 60,5 tis., Odbor 
dopravy – příjmy z parkovacích automatů ve výši Kč 19 773,4 tis. a příjmy z parkovného 
službou SMS ve výši Kč 861,1 tis., Městská policie – příjmy z botiček ve výši Kč 2,2 tis. a 
z poskytování služeb dopravní výchovy ve výši Kč 79,4 tis., Odbor životního prostředí – příjmy 
z pronájmu kompostérů (BRKO) ve výši Kč 667,8 tis. a příjmy z těžby dřeva ve výši 
Kč 2 614,1 tis. a ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši Kč 97,5 tis.  

Od od  eb t  or ani ací s ím m ta em ve výši K  7 0 0 tis  tj. 100,0 % UR. Zahrnují 
odvody ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 200,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 300,0 tis. a ZŠ 
Prodloužená ve výši Kč 250,0 tis. 

P í m   roná mu ma et u ve výši K  151 1 tis. tj. 96,94 % UR. Zahrnují příjmy 
z pronájmu majetku: Odbor životního prostředí – příjmy z pronájmu kompostárny ve výši 
Kč 145,2 tis. a z pronájmu VaK a.s. ve výši Kč 3,9 tis., Kancelář tajemníka – příjmy z pronájmu 
hudebního sálu ve výši Kč 43,0 tis., Odbor majetku a investic – příjmy z pronájmu pozemků ve 
výši Kč 6 206,8 tis., hrobových míst ve výši Kč 869,2 tis., budov škol vč. školnických bytů ve výši 
Kč 7 959,2 tis., příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 170,7 tis. a 

- správa bytů a nebytových prostor: příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí – byty 
ve výši Kč 87 364,8 tis. a příjmy z pronájmu nemovitostí – nebytové prostory ve výši 
Kč 5 260,0 tis. 

- správa nebytových prostor – areál Hůrka ve výši Kč 920,0 tis., areál J. Palacha ve výši 
Kč 3 288,6 tis. a ostatní nebytové prostory ve výši Kč 13 051,2 tis., 

- správa sportovišť – areál Dostihového závodiště ve výši Kč 1 894,3 tis., Skateparku ve 
výši Kč 866,0 tis., letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 76,5 tis., Aquacentra ve výši 
Kč 18 294,3 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 3 219,4 tis. 

P í m   ro  a rea i ace inan ní o ma et u v celkové výši K   tis  tj. 33,17 % UR. 
Zahrnují příjmy z úroků města Pardubic ve výši K   tis  kurzové rozdíly ve výši Kč -2,0 tis. 
a příjmy Sociá ní o ondu z úroků ve výši K  0 1 tis   
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 P i at  san ní atb  a rat  trans er  K  1   tis. 
San ní atb  a o ut  byly přijaty ve výši K  12 02  tis. tj. 120,28 % UR. Hlavní část těchto 
příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP za dopravní a ostatní 
přestupky, sankční platby v oblasti stavebnictví, ekologie, živnostenského zákona apod. 
Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.  

P i at  rat  trans er  a ostatní í m   inan ní o o ádání  minu c  et v celkové výši 
K  3 1 0 tis  tj. 370,05 %. Jedná se o doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi a vratky 
dotací na základě finančního vypořádání z předchozích let. 

 P i at  s át  en c  rost ed  K  20 111  tis  
Přijaté splátky půjček od RFP, a.s. ve výši K  2 000 0 tis  a K  10 000 0 tis , od Dostihového 
spolku, a.s. ve výši K  1  tis  a od TJ Synthesia Pardubice úhrada dvou půjček 
poskytnutých na rekonstrukci areálu Loděnice ve výši K  00 0 tis  a K   00 0 tis  
Splátky půjček, které byly poskytovány občanům z prostředků účelového fondu města (bývalý 
Fond oprav a modernizace bytového fondu) ve výši K  1 tis  

 P í m   rode e ne a itá o o ma et u a ostatní neda o  í m  K  73 21 1 tis  
Přijaté pojistné náhrady ve výši Kč 3 598,6 tis., příjmy od firmy EKO-KOM, a.s. v oblasti 
odpadového hospodářství ve výši Kč 9 620,9 tis., příjmy za využívání a zneškodňování odpadů 
ve výši Kč 523,4 tis., příjmy z kurzů v Seniorcentru ve výši Kč 61,2 tis., přijaté nekapitálové 
příspěvky MP – úhrady pohledávek ve výši Kč 87,7 tis., příjmy z prodeje neinvestičního 
majetku ve výši Kč 97,3 tis., přijaté neinvestiční dary MP ve výši Kč 50,0 tis., přijaté 
neinvestiční dary OŠKS na Městské slavnosti – podzimní část ve výši Kč 25,0 tis., OMI – příjmy 
z prodeje hrobového příslušenství ve výši Kč 100,5 tis., OMI - náhrady za energie ve všech 
pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 6 949,1 tis. a náhrady za energie v bytech a NP 
ve výši Kč 45 514,7 tis., přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – ostatní činnosti ve výši 
Kč 1 577,2 tis., přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – sportovní zařízení ve výši 
Kč 1 416,2 tis., přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – školská a kulturní zařízení ve výši 
Kč 868,6 tis., přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – komunální služby ve výši Kč 20,0 tis., 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – areály ve výši Kč 2 550,4 tis. a ostatní nedaňové 
příjmy jinde nezařazené ve výši Kč 154,3 tis.  

2 2 Ka itá o   í m  

Vlastní kapitálové příjmy činily v roce 2015 částku K  55 2 2 1 tis  tj. plnění na 125,67 % UR. 

P í m   rode e d ou odob o ma et u a ostatní a itá o  í m  v celkové výši 
K  55 2 2 1 tis  zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 9 664,1 tis., příjmy z prodeje 
bytů ve výši Kč 31 193,9 tis., příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve výši Kč 13 944,2 tis. 
a ostatní kapitálové příjmy ve výši Kč 489,9 tis.  
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2  Nein esti ní a in esti ní i at  trans er  2 

Celková výše přijatých investičních a neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, 
rozpočtu Pardubického kraje, státních fondů, mezinárodních institucí a rady regionu 
soudržnosti Severovýchod činila v roce 2015 K  0 0 0 tis  tj. plnění na 100,0 % UR.  

P i at  nein esti ní trans er     K  1 2 2  tis  

• Od e e n c  ro o t  st ední ro ně v celkové výši K   00  tis

Na základě oznámení č.j. KrÚ 72268/2014 OF  a KrÚ 16221/2015 obdrželo město
Pardubice v rámci sou rnn o dota ní o ta u příspěvek k částečnému krytí výdajů 
spojených s výkonem státní správy ve výši K  61 0 0 tis  Původní výše souhrnného 
dotačního vztahu Kč 61 897,5 tis. byla navýšena o Kč 8,5 tis. z důvodu převedení výkonu 
přenesené působnosti za obec Lány u Dašic na město Pardubice po dobu do vyhlášení nových 
voleb do zastupitelstva obce Lány u Dašic, které se konaly dne 31. 1.2015. 
Ostatní neinvestiční transfery přijaté od veřejných  rozpočtů ústřední úrovně  
(dotace podléhají finančnímu vypořádání) a to:  

Dotace MV na Projektové řízení a strategické plánování ve výši K  1  tis  Na základě 
rozhodnutí MV ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost byla městu Pardubice poskytnuta dotace na projekt č. CZ.1.04/4.1.01/89.00111 
Projektové řízení a strategické plánování v celkové výši 1 647 261,59 Kč. Projekt byl realizován 
od 1. 2.2013 do 31. 3.2015.  

Dotace MV na projekt Asistent prevence kriminality II ve výši K  1  tis  Na základě 
rozhodnutí MV ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost byla městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace na projekt č. 
CZ.1.04/3.3.00/C5.0001 Asistent prevence kriminality II v celkové výši 528 542,25 Kč. Projekt 
byl realizován od 1. 9.2014 do 31. 10.2015.  

Dotace MPO na výkon činnosti jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 
Sb., o volném pohybu služeb na základě rozhodnutí MPO ČR E.č. 51100/2015/13 ve výši 
K  00 0 tis   

Dotace MPSV na Sociálně právní ochranu dětí ve výši K  7 0  tis  Na základě 
rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace č.j. 2015/29122-231/2 byla městu Pardubice 
poskytnuta neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Skutečné 
náklady v roce 2015 v souvislosti s touto agendou činily 8 559 496,58 Kč. Současně s finančním 
vypořádáním dotace za rok 2015 byla na MPSV prostřednictvím KÚ Pk zaslána žádost o dokrytí 
této dotace ve výši 699 096,58 Kč. 

Dotace MF na náklady souvisejícími s konáním mimořádných voleb do zastupitelstva 
obce Lány u Dašic ve výši K  2 0 tis  Na základě rozhodnutí MF ČR č. MF-2323/2015/1201 
byla městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa.  

2  Podrobný přehled přijatých transferů v tabulkové části 
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Dotace MPSV na projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve výši K  1  tis  Na 
základě rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace č.: OP LZZ – ZS 824 – 858/2013 v rámci 
oblasti podpory sociální integrace a sociálních služeb byla městu Pardubice poskytnuta 
neinvestiční dotace na projekt č. CZ.1.04/3.1.03/97.00048. Komunitní plánování sociálních 
služeb v Pardubicích v celkové výši 1 385 396,02 Kč. Projekt byl realizován od roku 2013 do 
konce roku 2015. V roce 2015 bylo provedeno finanční vypořádání za dobu realizace projektu 
a na základě pokynu z MPSV ČR byla zaslána vratka nevyčerpané dotace ve výši 122 697,82 Kč. 

Dotace MPSV na výkon sociální práce ve výši K  1 0 tis  Na základě rozhodnutí č. 1 
MPSV ČR o poskytnutí dotace na základě žádosti č. 00274046/2015 byla městu Pardubice 
poskytnuta neinvestiční dotace na výkon sociální práce podle ustanovení §92 - §93a zákona o 
sociálních službách a §63 - §65a zákona o pomoci v hmotné nouzi.  

Dotace MZe na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši K   tis  Na 
základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků podle §24 odst. 2 lesního zákona 
č. 289/1995 Sb. byla městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace určená obcím 
Pardubického kraje s rozšířenou působností na výsadbu minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů.  

Dotace MZe na činnost odborného lesního hospodáře ve výši K  1 tis  Na základě 
žádosti o poskytnutí finančních prostředků podle §37 odst. 6 a 7 lesního zákona č. 289/1995 
Sb. byla městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace určená obcím Pk s rozšířenou 
působností na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Jedná se o OLH LČR, 
LS Nasavrky, OLH LČR, LS Choceň a OLH Lesní družstvo Vysoké Chvojno.  

Dotace MZe na Lesní hospodářský plán ve výši K  12 0 tis  Na základě žádosti 
o poskytnutí finančních prostředků byla městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace na
zpracování Lesního hospodářského plánu. 

Dotace MD na centrální registr vozidel ve výši K   tis  Na základě rozhodnutí MD 
ČR byla městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace určená pro obce s rozšířenou 
působností Pk na zabezpečení skenování a ukládání dokumentů v aplikaci Centrálního registru 
vozidel.   

Úřad práce ČR – krajská pobočka Pardubice v souladu s §47d odst. 3 a 4 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí přiznal městu Pardubice státní příspěvek na 
výkon pěstounské péče poskytovaný za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem 
pěstounské péče v celkové výši K  1 00 0 tis  

Dotace MK pro knihovnu MO II - Polabiny ve výši K   tis  Na základě rozhodnutí 
MK ČR č.j. 135/MK-S 3050/2015 OULK byla městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace 
z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3). Jedná se o pořízení knihovnického 
systému Verbis MKVIII, webový katalog Portaro a server k provozování databáze a webového 
katalogu včetně operačního systému pro knihovnu MO II – Polabiny. 
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Dotace MK pro Kulturní centrum Pardubice – Divadlo 29 ve výši K  0 0 tis  Na základě 
rozhodnutí MK ČR č.j. 2378/2015 byla městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace 
z programu Kulturní aktivity na projekt aniLAB/laboratoř animovaného a experimentálního 
filmu. 

Dotace MK pro Kulturní centrum Pardubice ve výši K  2 0 0 tis  Na základě rozhodnutí 
MK ČR č.j. MK-S 14126/2014 OULK a MK-S 14109/2014 OULK byly městu Pardubice 
poskytnuty neinvestiční dotace z programu Kulturní aktivity na realizaci projektů 
Jazzconnexion 2015 ve výši Kč 130,0 tis. a Electroconnexion ve výši Kč 100,0 tis. 

Dotace MK pro Východočeské divadlo Pardubice ve výši K  1 0 tis  Na základě 
rozhodnutí MK ČR č.j. 2555/2015 OULK byla městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace 
z Programu státní podpory profesionálních divadel na vlastní uměleckou činnost VČD v roce 
2015. 

Dotace MK pro Komorní filharmonii Pardubice ve výši K  1 1 0 0 tis  Na základě 
rozhodnutí MK ČR č.j. 2403/2015 OULK byla městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace 
z Programu státní podpory profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů na 
vlastní uměleckou činnost KF v roce 2015. 

Dotace MŠMT pro MŠ nábřeží Závodu míru ve výši K  2  tis  Na základě rozhodnutí 
MŠMT ČR č.j. 0008/PP/2015 byla městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace z Programu 
na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015. 

Dotace MŠMT pro ZUŠ Lonkova Pardubice ve výši K  2 0 0 tis  Na základě rozhodnutí 
MŠMT ČR č.j. 513015 byla městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace na zabezpečení 
ústředních kol soutěží vyhlašovaných MŠMT – soutěž žáků ZUŠ – taneční obor. 

Dotace MŠMT pro Základní školy Pardubice v celkové výši K  1  0  tis  Na základě 
rozhodnutí MŠMT ČR byly městu Pardubice poskytnuty neinvestiční dotace z oblasti podpory 
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání na projekty jednotlivých základních škol v Pardubicích. 

- ZŠ Družstevní ve výši Kč 1 192,8 tis. 
- ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 687,3 tis. 
- ZŠ E. Košťála ve výši Kč 1 350,8 tis. 
- ZŠ Studánka ve výši Kč 1 597,4 tis. 
- ZŠ Prodloužená ve výši Kč 989,2 tis. 
- ZŠ Závodu míru ve výši Kč 959,3 tis. 
- ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 290,8 tis. 
- ZŠ Staňkova ve výši Kč 1 120,9 tis. 
- ZŠ Štefánikova ve výši Kč 1 175,4 tis. 
- ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 195,6 tis. 
- ZŠ Spořilov ve výši Kč 521,2 tis. 
- ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 517,4 tis.  
- ZŠ J. Ressla ve výši Kč 921,3 tis. 
- ZŠ Pardubičky ve výši Kč 254,1 tis. 
- ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 1 265,4 tis. 
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Dotace MK ve výši K  200 0 tis  Na základě rozhodnutí MK ČR č.j. MK 46432/2015 OPP 
byla městu Pardubice poskytnuta neinvestiční dotace z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón. Jedná se o účelovou státní dotaci pro 
poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních 
památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními památkami na území města 
Pardubic.  

• Od e e n c  ro o t  emní ro ně v celkové výši K   102 2 tis

Převody finančních prostředků od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv ve 
výši K  1 2  tis.  

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši K   2 0 0 tis  Na 
základě rozhodnutí KÚ Pk byla Východočeskému divadlu Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace z Programu podpory Východočeského divadla a Komorní filharmonie 
Pardubice na rok 2015. Jedná se o účelovou dotaci na činnost VČD v roce 2015.  

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši K   2 0 0 tis  Na 
základě rozhodnutí KÚ Pk byla Komorní filharmonii Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční 
dotace z Programu podpory Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice na rok 
2015. Jedná se o účelovou dotaci na činnost KF Pardubice v roce 2015.  

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši K  0 0 tis  Na základě 
usnesení č. Z/279/15 ze dne 30. 4.2015 byla Východočeskému divadlu Pardubice poskytnuta 
účelová neinvestiční dotace z Programu Tvář Pardubického kraje – kapitola Kancelář hejtmana 
na projekt XV. ročník soutěžní přehlídky komediální tvorby divadel Grand festival smíchu 
pořádané VČD Pardubice. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši K  0 0 tis  Na základě 
usnesení č. Z/285/15 ze dne 30. 4.2015 byla Kulturnímu centru Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace z kapitoly sportu a cestovního ruchu na provoz na činnost a provoz 
oblastních organizací cestovního ruchu v Pardubickém kraji v roce 2015. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši K   tis  Na základě 
usnesení č. Z/346/15 ze dne 17. 9.2015 byla Kulturnímu centru Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace z kapitoly sportu a cestovního ruchu na činnost a provoz Turistického 
informačního centra. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši K  2 0 tis  Na základě 
usnesení č. Z/265/15 ze dne 26. 2.2015 byla MŠ Na Třísle Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace z Programu B3: Podpora sportu pro všechny na projekt MŠ Na Třísle – 
Z válendy se zvednu, sportuji nejen v lednu. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši K  0 tis  Na základě 
usnesení č. Z/304/15 ze dne 18. 6.2015 byla DDM Alfa Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace z rozpočtových příspěvků a záštit náměstkyně hejtmana J. Pernicové 
na projekt Sportovní hry mateřských škol 2015. 
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Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši K  0 tis  Na 
základě usnesení č. Z/291/15 ze dne 30. 4.2015 byly Kulturnímu centru Pardubice poskytnuty 
účelové neinvestiční dotace z grantových programů na Podporu kulturních aktivit v roce 2015 
na projekty Electroconnexion ve výši Kč 10,0 tis., Jazzconnexion ve výši Kč 15,0 tis. 
a Pernštýnská noc ve výši Kč 20,0 tis. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši K  21  tis  Na 
základě usnesení č. Z/351/15 ze dne 17. 9.2015 a č. Z/328/15 ze dne 18. 6.2015 byly městu 
Pardubice poskytnuty účelové neinvestiční dotace podle Zásad pro poskytování finančních 
podpor na hospodaření v lesích na obnovu, zajištění a výchovu porostů ve výši Kč 186,4 tis. 
a příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie ve výši Kč 31,3 tis. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši K  37 2 0 tis  
Na základě usnesení č. Z/353/15 ze dne 17. 9.2015 a č. Z/269/15 ze dne 26. 2.2015 byla 
Sociálním službám města Pardubic poskytnuta účelová neinvestiční dotace podporu sociálních 
služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 
finanční prostředky na zajištění pečovatelské služby, domovů pro seniory, denního stacionáře 
a domova se zvláštním režimem. Finanční prostředky na zajištění pečovatelské služby nebyly 
vyčerpány v plné výši a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2015 byly ve výši 
Kč 633,2 tis. vráceny do rozpočtu KÚ Pk. 

Dotace z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši K  100 0 tis  
Na základě usnesení č. Z/150/15 ze dne 26. 3.2015 byla městu Pardubice poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace na provozování stanic automatického imisního monitoringu č. 1418 
Pardubice – Rosice (umístěné na území MO VII) a č. 1465 Pardubice – Dukla (umístěné 
na území MO V). Částka ve výši Kč 50,0 tis. byla převedena do rozpočtu MO V – Dukla. 

Neinvestiční dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na revitalizaci 
parku Na Špici ve výši K  1  tis  a revitalizaci Tyršových sadů ve výši K   0 2 tis  

• P i at  nein esti ní trans er  e a rani í v celkové výši K  3 0 0 tis  na projekty:
- Central MeetBike a ve výši Kč 2 251,8 tis. 
- CreArt ve výši Kč 1 622,8 tis. 
- EURO EQUUES ve výši Kč 55,4 tis.  

P i at  in esti ní trans er   K  22   tis  

• Od e e n c  ro o t  st ední ro ně v celkové výši K  0 2 1 tis

Dotace MMR na investiční akce v rámci IPRM Dukla a Višňovka: vnitroblok
Železničního Pluku, Svobody, K Blahobytu ve výši K  3 0  tis , vnitroblok Železničního 
Pluku, Devotyho a Rokycanova ve výši K  3 0  tis , hřiště Sokolovská ve výši K  2 01 0 tis , 
a vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova ve výši K  10 11 0 tis  

Dotace MŽP na realizaci projektu využití solární energie Aquacentrum Pardubice ve 
výši K  5 0 tis  
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Dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci OPŽP na rekonstrukci dětských 
hřišť a zahrad u mateřských škol (MŠ Višňovka, MŠ Grusova, MŠ Gebauerova, MŠ Brožíkova 
a MŠ Zvoneček) v celkové výši K    tis   

Dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci OPŽP na zateplení Domova 
pro seniory na Dubině ve výši K  8 202 1 tis  

Dotace MMR z programu podpory regenerace panelových sídlišť na projekt Polabiny – 
ul. Studentská ve výši K   000 0 tis  

Dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci OPŽP na projekty realizace 
úspory energií na ZŠ Ohrazenice ve výši K  12  tis , ZŠ Družstevní ve výši K  11 2 2 tis  
a MŠ Na Třísle ve výši K  3  tis  

• Od e e n c  ro o t  emní ro ně v celkové výši K  157 2 2  tis

Dotace z rozpočtu KÚ Pardubického kraje na studii proveditelnosti Labská cyklostezka
výši K  200 0 tis  a na realizaci „Kostky“ do Tipsport arény, kterou bude realizovat RFP a.s. 
ve výši K   000 0 tis  

Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na investiční projekty: 
- Revitalizace parku Na Špici ve výši K  15 0 2 0 tis   
- Revitalizace pěší zóny tř. Míru a Sladkovského ve výši K  0 1 0  tis   
- Revitalizace Tyršových sadů ve výši K   2  tis  

Graf č. 4: Vývoj příjmů investičních a neinvestičních transferů 2012 – 2015 
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3. V da e města Pardubic be  MO   K  1 10 1  tis  

Výdaje statutárního města Pardubic po konsolidaci dosáhly výše 1 10 919 12 0  K  
tj. 77,9 % UR.  

Celkové výdaje města Pardubic byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2015 
ve výši K  1 01  tis  Upravený rozpočet výdajů dosáhl výše K  2 2  0  tis , z toho 
běžných výdajů Kč 1 561 281,0 tis. a kapitálových výdajů Kč 761 813,5 tis. (viz tabulka č. 5).  

Skutečné čerpání výdajové části rozpočtu bylo 1 10 919 12 0  K . V této částce jsou 
zahrnuty výdaje jednotlivých odborů MmP 1 0    K  a výdaje Sociálního fondu 
MmP ve výši 5  10 K   

Tabulka č. 5: Výdaje v roce 2015 (odbory MmP, SF) 

2014 2015 2015 2015 2015 2015 2014/2015

V da e ce em 1  2 1 01 2 2  0 1 10 1 12 1 1 0 1
MmP 1 589 011,7 1 896 353,3 2 316 722,4 1 805 453,4 -511 269,0 77,9 13,62
Sociální fond 5 614,1 5 405,0 6 372,1 5 466,0 -906,1 85,8 -2,64

V da e ce em 1  2 1 01 2 2  0 1 10 1 12 1 1 0 1
Běžné výdaje 1 256 142,2 1 377 313,4 1 561 281,0 1 401 118,6 -160 162,5 89,7 11,54
Kapitálové výdaje 338 483,6 524 444,9 761 813,5 409 800,8 -352 012,7 53,8 21,07

v tis. Kč

% k UR % nárůst/pokles 
skutečnostSkutečnost

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost
Rozdíl 

skutečnost - 
UR

Objem výdajů města ovlivňuje zásadním způsobem jeho rozvojové možnosti a rozsah 
poskytovaných služeb. Výdaje se odvíjí od velikosti příjmů v běžném roce a velikosti rezerv 
vytvořených v minulosti, nicméně nejdůležitější je jejich struktura, která by měla 
charakterizovat preference a potřeby města.  

Ze struktury výdajů města je patrné, že největší objem finančních prostředků směřoval 
do běžných výdajů a běžných transferů v oblasti dopravy, výkonu samosprávy, komunálních 
služeb a školství a to v celkové výši K  1 01 11  tis , nicméně úspora proti upravenému 
rozpočtu činila Kč 160,1 tis., což představuje plnění na 89,7 %. Tyto nejvýznamnější výdajové 
okruhy představují z hlediska celkových výdajů více než polovinu a mají podstatný vliv na 
hospodaření města. Na jejich finančním krytí se podílely především vlastní zdroje města a 
v menší míře i přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU. 

Oblast místní správy měla na svoji činnost vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu 
města ve výši Kč 223 355,9 tis. a skutečné plnění činilo Kč 215 038,5 tis., což představuje 
úsporu ve výši Kč 8 317,4 tis. Úspor bylo dosaženo především v provozních výdajích MmP a 
v oblasti informačních technologií. 

Finanční prostředky na opravy a udržování majetku ve vlastnictví města v celkové výši 
Kč 162 762,1 tis. byly vynaloženy především na opravy budov ZŠ ve výši Kč 21 550,8 tis., MŠ 
ve výši Kč 13 994,1 tis. a ostatních školských zařízení ve výši Kč 9 515,0 tis., bytových domů 
ve výši Kč 65 299,4 tis, nebytových prostor ve výši Kč 11 451,3 tis., sportovních areálů ve výši 
Kč 4 860,0 tis. a dopravních staveb ve výši Kč 28 886,0 tis.  
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V oblasti životního prostředí představovaly největší náklady svoz tuhého komunálního 
odpadu, separovaného odpadu a úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO v celkové výši 
Kč 57 864,2 tis., náklady na provoz separačních dvorů činily Kč 10 637,8 tis. a náklady na svoz 
biologicky rozložitelného komunálního odpadu činily Kč 2 769,8 tis. 

Finanční prostředky vynaložené do oblasti městské hromadné dopravy představovaly 
částku ve výši Kč 149 700,0 tis., čištění komunikací na území města si vyžádalo finanční 
náklady ve výši Kč 25 379,7 tis., provoz placeného parkování včetně oprav parkovacích 
automatů náklady ve výši Kč 5 934,7 tis. a provoz a údržba veřejného osvětlení ve výši 
Kč 35 000,0 tis. 

Financování oblasti školství především v podobě finanční podpory poskytnuté jako 
příspěvek zřizovaným školským organizacím dosáhlo celkové výše Kč 107 609,9 tis. Jedná se 
především o příspěvky na provoz mateřských škol ve výši Kč 31 832,0 tis., příspěvky na provoz 
základních škol Kč 62 050,1 tis., příspěvky na provoz základních uměleckých škol ve výši 
Kč 356,0 tis., domů dětí a mládeže ve výši Kč 2 713,0 tis. a dětského rehabilitačního centra ve 
výši Kč 5 956,0 tis. 

V sociální oblasti dosáhly transfery výše necelých Kč 90 000,0 tis. Jednalo se 
o příspěvek na provoz městem Pardubice zřizované organizaci Sociální služby města Pardubic
v celkové výši Kč 67 923,0 tis. Z této částky představovala dotace z rozpočtu města Pardubic 
částku ve výši Kč 25 000,0 tis. Prostřednictvím Programu podpory v sociální oblasti bylo 
vyplaceno Kč 16 806,5 tis. na podporu sociálních projektů a činnosti organizacím působících 
na území města. 

Oblast sportu je jednou z nejrozsáhlejších oblastí dotačně podporovanou z rozpočtu 
města. Prostřednictvím Programu podpory sportu je formou dotací a grantů sportovním 
klubům, spolkům, občanským sdružením či jiným právnickým osobám poskytována finanční 
podpora na část nákladů spojenou s přípravou a realizací sportovních projektů, soutěží a 
činností v oblasti sportu a tělovýchovy. Hlavním smyslem a účelem poskytování těchto dotací 
je podpora sportovních potřeb občanů města, zachování tradičních sportovních akcí na území 
města, zachování rozsahu a zlepšení stavu sportovní infrastruktury na území města sloužící ke 
kvalitnímu sportovnímu vyžití občanů města nebo podpora propagace města Pardubic 
prostřednictvím sportu. V roce 2015 dosáhly celkové náklady částky ve výši Kč 60 680,1 tis. 

Oblast kultury byla financována nejenom v podobě finanční podpory zřizovaným 
organizacím, jako je Východočeské divadlo Pardubice a to ve výši Kč 38 391,8 tis, Komorní 
filharmonie Pardubice ve výši Kč 17 240,0 tis. a Kulturního centra Pardubice v celkové výši 
Kč 19 149,3 tis. ale i prostřednictvím Programu podpory kultury formou dotací občanským 
sdružením či jiným právnickým osobám na část nákladů spojených s projekty a činností 
v oblasti kultury v celkové výši Kč 6 179,1 tis. Program podpory sportu je zaměřen na podporu 
dlouhodobých projektů tvořících cyklus jednotlivých kulturně společenských akcí i na podporu 
jednorázových kulturních akcí, podporu mladých talentů, podporu činnosti kulturních sdružení 
apod. 

Činnost Městské policie je celkově financována z rozpočtu města Pardubic. Náklady na 
provoz Městské policie včetně mzdových nákladů představovaly částku ve výši Kč 65 831,2 tis.  
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Kapitálové výdaje v celkové výši K  0  00  tis  byly použity především na 
rekonstrukci a výstavbu pozemních komunikací ve výši 163 608,7 tis., sportovních areálů ve 
výši Kč 20 167,6 tis., budov ZŠ, MŠ a ostatních školských zařízení ve výši Kč 58 808,6 tis., bytů a 
nebytových prostor ve výši Kč 8 272,8 tis. apod. Na financování některých investičních akcí 
byly použity vlastní zdroje a dotační finanční prostředky ze státního rozpočtu a strukturálních 
fondů EU. 

  Mezi největší realizované investiční akce v roce 2015 patřilo dokončení rekonstrukce 
pěší zóny třídy Míru s napojením na ulici Sladkovského včetně napojení třídy Míru na stávající 
ulici 17. listopadu a náměstí Republiky. Další z dokončených investičních akcí byla revitalizace 
Tyršových sadů. V rámci tohoto projektu byla provedena i revitalizace podzámeckého biotopu 
a výstavba nové kavárny. Z dalších neméně důležitých akcí byly zrealizovány rekonstrukce 
dětských hřišť a zahrad u MŠ Gebauerova, MŠ Višňovka, MŠ Grusova, MŠ Brožíkova a MŠ 
Zvoneček, realizace úspory energií v ZŠ Družstevní, ZŠ Ohrazenice a v MŠ Na Třísle, 
vybudování solárních panelů na Aquacentru Pardubice, zateplení Domova pro seniory Dubina, 
regenerace panelového sídliště Polabiny – ul. Studentská a dokončení revitalizace Lesoparku 
na Dukle. Byly provedeny rekonstrukce ulic Rožkova, Macanova a Polní a rozšíření křižovatek 
ul. Pražská – Teplého a Karla IV. – A. z Pardubic. V rámci IPRM Dukla a Višňovka byly 
zrekonstruovány vnitrobloky mezi ulicemi Železničného pluku-Svobody-K Blahobytu, Lexova-
Jirákova-Ressla a Železničního pluku-Devotyho-Rokycanova, byla provedena rekonstrukce 
hřiště Sokolovská a byl zrekonstruován prostor před Kulturním domem Dukla v ulici Gorkého. 
Bylo zrealizováno rozšíření zázemí sportovního areálu Skatepark a dokončení vybudování 
zavlažovacího systému pro letní pláž Aquacentra Pardubice. V průběhu roku 2015 probíhaly 
rekonstrukce budov základních a mateřských škol, budov magistrátu a bytových domů. 

Plánování, přípravu a realizaci investičních akcí města Pardubic zajišťuje ve spolupráci 
s ostatním odbory MmP Oddělení investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP. 
Příprava jednotlivých investičních akcí probíhá v souladu s plánem investiční výstavby a se 
schváleným rozpočtem města Pardubic. Činnost OMI spočívá především v zajištění zpracování 
projektové dokumentace včetně oponentury, schválení, přijetí a případné reklamace vedoucí 
k odstranění vad, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiného 
schvalovacího dokumentu příslušného stavebního úřadu, přípravy podkladů pro zajištění 
výběrových řízení, zajištění technického dozoru investora během provádění výstavby, předání 
staveniště zhotoviteli, provádění kontroly kvality prováděných prací v průběhu výstavby a 
zajištění přejímky prací a odstranění zjevných  

Příprava a zahájení investičních akcí je závislá na schválení rozsahu akce a zajištění 
finančního krytí v rozpočtu města pro aktuální rok. Realizace některých investičních akcí, které 
jsou spolufinancovány z dotačních programů a u nichž je schvalovací i realizační proces časově 
i organizačně náročnější např. Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích, bude 
pokračovat v roce 2016.  
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Graf č. 5: Vybrané kategorie výdajů města Pardubic  

Graf č. 6: Vývoj výdajů za období 2012 – 2015 
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V da e ro o tu MmP od e s rá c  ro o to c  rost ed  

kutečn  čerp ní v daj  ro počtu je členěno podle jednotliv  spr v  ro počtov  
prostředk  a o sa uje ě n  v daje  kapit lov  v daje  ě n  transfery a kapit lov  transfery  

V te tov  č sti je uveden sou rn finanční o vypoř d ní jednotliv  spr v  
ro počtov  polo ek  odro n  pře led skutečn  v daj  je uveden v ta ulkov  č sti   

S rá ce ro o to c  rost ed  21  – Městs á o icie 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  21  – Městs  po icie ini  
K  77 0 0 tis  u ra en  ro o et ini  K  0 1 2  tis  S ute n  da e b  er án  

 ce o  i 0  2 1 K  co  edsta u e 87  u ra en o ro o tu   

Pro o  Městs  o icie                 K  10 02  tis. 
Výdaje na provoz MP zahrnují: pitný režim – Kč 3,6 tis., ochranné pomůcky – Kč 0,4 tis., léky 
a zdravotnický materiál – Kč 33,8 tis., ošacení strážníků – Kč 1 042,0 tis., publikace a 
předplatné tisku – Kč 32,5 tis., DHM – Kč 1 111,3 tis., technické zhodnocení stávajícího 
majetku – Kč 21,5 tis., všeobecný materiál – Kč 507,7 tis., energie – Kč 932,5 tis., PHM – 
Kč 704,0 tis., poštovní služby – Kč 0,2 tis., telekomunikační služby – Kč 457,9 tis., služby 
peněžních ústavů (pojištění) – Kč 120,3 tis., nájemné – Kč 1 422,6 tis., psychologická vyšetření 
a znalecké posudky – Kč 53,0 tis., školení a vzdělávání – Kč 145,6 tis., ostatní služby – 
Kč 848,5 tis., opravy a udržování – Kč 1 089,7 tis., programové vybavení do 60 tis. – 
Kč 79,4 tis., technické zhodnocení nehmotného majetku – Kč 54,5 tis., cestovné – Kč 162,6 tis., 
pohoštění a ostatní nákupy – Kč 53,4 tis., věcné dary – Kč 58,8 tis., kolky – Kč 62,9 tis., kurzové 
rozdíly – Kč 0,1 tis. Na stravování bylo vynaloženo celkem Kč 1 030,0 tis. 

Ka itá o  i otní o i tění  K   tis  
Platby za zaměstnance Městské policie, kteří uzavřeli smlouvu na kapitálové životní pojištění. 

M d  aměstnanc  MP etně OON a DD               K  0  tis  
Platy zaměstnanců Městské policie v pracovním poměru – strážníky, technicko-hospodářské 
pracovníky a správce Dětského dopravního hřiště (DDH).  

Sociá ní a dra otní o i tění aměstnanc  MP                          K  13  tis  
Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 
Kč 10 130,2 tis., povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ve výši Kč 3 9647,2 tis. 

Ná rada m d  a DNP          K  12  tis  
Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy za dávky nemocenského 
pojištění za prvních 14 dní pracovní neschopnosti. 

Sta ební in estice                      K  2  tis  
Finanční prostředky ve výši Kč 99,9 tis. byly použity na rekonstrukci místnosti operačního, ve 
výši Kč 139,1 na vybudování kontaktního místa a ve výši Kč 59,9 tis. bylo provedeno zasklení 
recepce.  

Pre ence rimina it     K   tis  
Finanční prostředky byly využity na projekty prevence kriminality mládeže na místní úrovni. 
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Stro ní in estice                    K  1 0 1 0 tis  
Finanční prostředky na nákup nového služebního vozidla ve výši Kč 566,2 tis., nákup nového 
laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM ve výši Kč 408,7 tis., rozšíření docházkového 
systému v budově Pernerova 443 ve výši Kč 55,8 tis. a nákup statického radaru Sierzega SR4 
SN3011263 ve výši Kč 60,3 tis. 

M d  – Asistent re ence rimina it  II  – dotace  K   tis  
M d  – Asistent re ence rimina it  II  – astní dro e   K  1 tis  
Finanční prostředky poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na projekt CZ.1.04/3.3.00/C5.00001 Asistent prevence kriminality II. Projekt byl zahájen v roce 
2014 a byl spolufinancován z prostředků SR a ESF. Cílem projektu bylo vytvoření pracovního 
místa asistenta prevence kriminality, které by v důsledku vedlo ke snížení počtu páchaného 
protiprávního jednání a společensky nežádoucích patologických jevů. Celkové náklady na 
projekt činily Kč 528,5 tis. z toho v roce 2015 ve výši Kč 427,7 tis. 

Di ita i ace amero o s st mu                 K  3 11 1 tis  
Finanční prostředky na základní etapu obnovy kamerového systému. Dodávka a instalace 
komponentů pro vytvoření dispečerského pracoviště na městské policii, vybudování 
systémového správce včetně úložiště a části kamer zařazených do základní etapy. 

S rá ce ro o to c  rost ed  1  – Kance á  rimátora 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  1  – Kance á  rimátora 
ini  K  17 0 2 tis  u ra en  ro o et ini  K  20  tis  S ute n  da e b  er án  
 ce o  i 17 0 0  K  co  edsta u e   u ra en o ro o tu  

Pro o  a dr ba a í ení sta eb CO          K  1 0 tis  
Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, opravy a údržbu 
zařízení staveb CO, pravidelné kontroly a revize technologického zařízení stanovené 
normativními požadavky a úhrada nákladů za energie. 

V sta ba  ro o  a dr ba SVV                         K  1  tis  
Finanční prostředky na výstavbu a provoz jednotného systému výstražného varování 
obyvatelstva a revize technologického zařízení.  

Po ární oc rana           K  101  tis  
Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, PHM, školení 
řidičů, STK a měření emisí, pronájem garáže, opravy mobilní požární techniky v majetku města 
a úhrada nákladů za energie.  

Dotace ZS Pardubic o ra e                  K   0 tis  
Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Hasičským 
sborem Pardubického kraje. Dotace byla vyplacena ve výši Kč 3 776,0 tis. Z této částky bylo 
2 125 279,69 Kč použito na provoz a 1 650 720,31 na investice. 

Činnost or án  ri o o í ení     K  1  tis  
Finanční prostředky na nákup materiálu a ostatních služeb v oblasti krizového řízení. 
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Po o tění                     K  1 2 2 tis  
Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při 
jednání komisí RmP a ZmP, při konání pracovních obědů a večeří, při zasedání RmP a ZmP, 
apod. Jedná se o finanční prostředky na nákup veškerého občerstvení pro potřeby MmP. 

Dar              K  1 0 tis  
Finanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město Pardubice, které byly 
předány významným návštěvám a hostům z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města 
Pardubic na radnici, nákup pohárů při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a 
smuteční kytice a jiné reklamní a upomínkové předměty. 

Ná ad  sou ise ící s Ve ou Pardubic ou        K  2 0tis  
Finanční prostředky související s pořádáním akcí souvisejících s Velkou pardubickou. Jedná se 
o nákup pohárů, perníkových a květinových darů pro vítěze Velké pardubické a zajištění
pohoštění. 

Za rani ní s u ební cest   K   tis  
Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a zaměstnanců MmP do zahraničí. 

Komuni ace s e e ností                  K  1 11  tis  
Finanční prostředky na  vydávání a distribuci Radničního zpravodaje, inzerci včetně povinné 
publicity u realizovaných dotačních projektů, výrobu reportáží pro internetová vysílání a pro 
TV zpravodajství, fotografické a grafické práce, jazykové korektury, propagaci na facebooku, 
PR akce. 

Monitorin  tis u  K  1 0 tis  
Finanční prostředky související s elektronickým monitoringem médií. 

Ima e aso is To sou Pardubice                     K  10  tis  
Finanční prostředky na tisk časopisu To jsou Pardubice (vychází 2x ročně), grafické práce, 
fotografie, překlady do anglického jazyka a jazykové korektury. 

Proná em rostor  Ti s ort Ar ně                    K   tis  
Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy na pronájem městské a primátorské lóže při 
hokejových utkáních. 

Pos to ání s u eb  rostoru areá u Dosti o o á odi tě             K  2 20 0 tis  
Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy o užívání prostor v areálu Dostihového 
závodiště během dostihové sezony 2015.  

Dosti o  s o e  a s  – rámco á re amní sm ou a               K  1 210 0 tis  
Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci během 
dostihové sezony 2015. 

Partners á města  E ro ě          K  2  tis  
Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy – náklady na ubytování 
zahraničních návštěvníků města, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské 
akce. 
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Pre entace města                   K  1  tis  
Finanční prostředky na marketing města, podporu a rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích 
v oblasti propagace města (tisk reprezentačních brožur a letáků, grafické návrhy, plánky 
města, kalendáře, inzerce, prezentace na veletrzích, fórech a konferencích, reklamní 
předměty a překlady).  
 

S a nostní a ce města         K  0 tis  
Finanční prostředky určené převážně na vítání nových občánků města (zlaté přívěsky včetně 
etue), dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květinové dary, 
pietní akce a ceremonie. 
 

umanitární omoc                      K  2 0 0 tis  
Finanční prostředky na základě uzavřené darovací smlouvy v rámci humanitární pomoci pro 
Nepál na projekt „Výstavba a rekonstrukce škol v oblasti Sindhupalchok. 
 

Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem: 
 
P ís ě e  S a u měst a obcí         K  1 1 0 tis   
P ís ě e  S a u istoric c  síde  Čec  Mora  a S e s a       K   tis   
P ís ě e  Sdru ení s rá c  městs c  omuni ací          K  0 0 tis  
P ís ě e  Re ioná ní ro o o  a entu e         K  7 tis   
P ís ě e  asociaci EURO E UUS          K   tis  
P ís ě e  asociaci měst ro c ist           K  1 0 tis  
P ís ě e  Asociaci ro urbanismus a emní áno ání ČR         K  0  tis  
P ís ě e  S o e nosti ro ra iná s ou t orbu          K  0 tis  
P ís ě e  Dobro o n  s a e  měst a obcí radubic á abs á       K  50 0 tis  
P ís ě e  Dobro o n  s a e  měst a obcí Pardubic á abs á         K  1 0 tis  
P ís ě e  Čes  institut interníc  auditor          K  10 0 tis  
P ís ě e  Sdru ení DTMMP          K  1 2 0 tis  

 
 

S rá ce ro o to c  rost ed   – Odbor e onomic  
 
Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed   – E onomic  odbor 
ini  K  0 2  tis  u ra en  ro o et ini  K  22  2 0 tis  S ute n  da e b  er án  
 ce o  i 12  0  01 1 K  co  edsta u e   u ra en o ro o tu  

       
P atba daně  e odu nemo itostí                                K  1  tis  
Finanční prostředky vynaložené na platbu daně z převodu nemovitostí.  
 

P atba daně  nemo itostí mimo atastr města         K   tis  
Finanční prostředky na úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo 
katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici). 
 

P atba dně  í m  rá nic c  osob a obce             K  67 2 tis  
Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. 
V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 
předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši. 
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P atba si ni ní daně    K   tis  
Finanční prostředky na úhradu silniční daně Finančnímu úřadu v Pardubicích za rok 2015. 

P atba DP                   K   1 tis  
Finanční prostředky na platbu DPH Finančnímu úřadu v Pardubicích na základě Přiznání k dani 
z přidané hodnoty za Statutární město Pardubice za rok 2015.  

P atba ro  stá a ícíc  ěr  a e  – a ec  areá               K  3 1  tis  
Finanční prostředky na splátku úroků z úvěru poskytnutým ČSOB, a.s. ve výši Kč 480 000,0 tis. 
na základě smlouvy č. 2418/10/01000 o poskytnutí úvěru na rekonstrukci plaveckého areálu 
Pardubice se splatností do 30. 6.2025.  

inan ní o erace – s u b  eně níc  sta        K  1 tis  
Finanční prostředky na úhradu poplatků a provizí tuzemským i zahraničním bankovním 
ústavům – poplatky z bankovních účtů a služby pošt a peněžních ústavů. 

T  So o  Pardubice - á a               K  10 000 0 tis  
Smlouva o zápůjčce č. D/00732/15 na poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši Kč 10 000,0 tis. 
na předfinancování realizace projektu „III. etapy modernizace Sportovního areálu Tělocvičné 
jednoty Sokol Pardubice I“. 

ě da SKP – á a                    K  2 0 0 tis  
Smlouva o půjčce č. D/01062/15 na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši Kč 250,0 tis., na 
provozní náklady Sportovního klubu Hvězda – sportovní klub policie Pardubice. 

Dotace ob an m na ná u  Senior asu   K  2  tis  
Dotace občanům starším 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši 400,0 Kč na osobu. 

Audit  e onomic  oradenst í         K   tis  
Finanční prostředky na konzultační, poradenské, daňové, advokátní a právní služby – 1. AV 
Auditing, s.r.o. dle smlouvy o daňovém poradenství. Poradenství v oblasti DPH, DPH pozemků, 
kontrola účetních dokladů, řešení problematiky zatřídění majetku, poradenství k ukončení 
stavebního díla Rekonstrukce tř. Míru, poradenství k zaměstnaneckým benefitům. 2. Ing. 
Luděk Tesař – výpočet daňových příjmů a mnoholetá statistika, zpracování Rozpočtového 
výhledu města Pardubic s analýzou financí.   

San ní atb  atební měr  a ná ad  í ení                  K   tis  
Finanční prostředky vyčleněné na úhradu sankcí a platebních výměrů Finančnímu úřadu a 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Ostatní nein esti ní da e – rat  minu c  období                  K  0  tis  
Finanční prostředky vyčleněné na vratky příjmů z minulých let. Jedná se o přeplatky či zrušené 
a již v minulosti uhrazené pokuty. 

inan ní o ádání se státním ro o tem a ro  201                  K   tis  
Finanční prostředky z nevyčerpaných účelových dotací za rok 2014 vrácené prostřednictvím 
Krajského úřadu Pardubického kraje do státního rozpočtu. Volby do zastupitelstva obce 
Kunětice ve výši Kč 10,0 tis., výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši Kč 58,2 tis., 
dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 310,0 tis. a vratka dotace z projektu EU 
Peníze školám – ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1,5 tis.  
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C ČSOB – á a  a ící  a cioná s  sm ou                  K  1 0 tis  
Finanční prostředky na úhradu úroků z garance APK pro sezónu 2014/2015 na základě 
ustanovení z akcionářské smlouvy mezi městem Pardubice a R. Šmidberským. 
    

Re er a Rad  města Pardubic  rimátora a náměst                   K  2  tis  
Finanční prostředky na poskytnutí dotací a darů jednotlivým subjektům z rezervy Rady města 
Pardubic, rezervy primátora města Ing. Martina Charváta a rezerv náměstků primátora Ing. 
Jiřího Rozinka, Ing. Heleny Dvořáčkové, Mgr. Jakuba Rychteckého a Ing. Jana Řehounka. 
Podrobný rozpis čerpání je uveden v tabulkové části.  
 
 

S rá ce ro o to c  rost ed  11 – Odbor ma et u a in estic 
 
Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  11 – Odbor ma et u a 
in estic ini  K  1 0 0 tis  u ra en  ro o et ini  K  0 0 0 1 tis  S ute n  da e b  
er án   ce o  i 637 136 1  K  co  edsta u e   u ra en o ro o tu   

               
Zna ec  osud  odd  GP  s rá ní o at  re i e     K  1 0 0 tis  
Finanční prostředky na vyhotovení znaleckých posudků, oddělovacích geometrických plánů a 
úhradu správních poplatků pro majetkoprávní vypořádání a prodeje nemovitostí.  
 

P atb  a rona at  o em  a budo   ěcn c  b emen                  K  2  tis  
Platby za pronajaté pozemky a budovy, které jsou ve vlastnictví soukromých osob a se 
stavbami města např. komunikace, veřejná prostranství aj. 
Ná u  cenin etně o  ro ri ati aci            K  2 1 1 tis  
Finanční prostředky na zakoupení kolků pro vklad bytových jednotek na katastrální úřad. 
 

Po i tění e er o ma et u města                 K  6 1 2 0 tis  
Finanční prostředky na pojistné z pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní a povinné 
pojištění vozidel, pojištění jednorázových akcí pořádaných městem vyplývající z uzavřených 
smluv, včetně spoluúčastí na pojistných událostech a škodách způsobených jiným subjektům. 
 

P atb  a ob ednan  s u b  – dr ba bito   en c              K  1 0  tis  
Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech města vč. vypůjčených, které jsou ve 
správě SmP, a.s. dle mandátní smlouvy (Rosice nad Labem, Lány na Důlku, Pardubičky a 
Hostovice).  
 

P atb  a ob ednan  s u b  – ro o  bito  r to í m             K  2 2 tis  
Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města, včetně ostatních služeb 
s nájmem spojených dle uzavřené mandátní smlouvy. 
 

O ra a i ní bito ní di  ánec  na D u                 K   tis  
Finanční prostředky na úpravu jižní hřbitovní zdi v Lánech na Důlku dle uzavřené smlouvy o 
dílo (Stakvo s.r.o.). Jedná se o opravu značně poškozeného plotu, kterému hrozilo zřícení. 
 

O ra a o umbária bito  Pardubi                   K  1  tis  
Finanční prostředky na opravu kolumbária včetně opravy zadních stěn schránek kolumbária 
na hřbitově v Pardubičkách dle objednávky (Metherm v.o.s.). Jednalo se o řešení havarijního 
stavu z důvodu padající omítky. 
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O ra a bito ní di bito  Pardubi                 K  1 1 0  tis  
Finanční prostředky na realizaci opravy hřbitovní zdi na hřbitově v Pardubičkách dle uzavřené 
smlouvy o dílo (Stakvo s.r.o.). Hřbitovní zeď byla ve špatném technickém stavu, některé zděné 
sloupky hrozily pádem a byly podepírány dřevěnou konstrukcí, z cihlových stěn opadávala 
omítka. 

O e ání i  bito  Pardubi                    K  11  tis  
Finanční prostředky na ořezání a ošetření 9 ks vzrostlých lip na hřbitově v Pardubičkách dle 
objednávky (SmP a.s.) z důvodu bezpečnosti v jejich okolí. 

Dotace PAP  o s  na ro o  a ec o areá u              K  2  0 tis  
Provozní dotace na krytí provozních nákladů Aquacentra Pardubice (nevýdělečná činnost) – 
spotřeba energií, materiálu, opravy a udržování, ostatní služby, osobní náklady a ostatní 
provozní náklady za rok 2015. 

Dotace R P  a s  na ro o  mu ti un ní ar n               K  1  0 0 tis  
Provozní dotace na krytí provozních nákladů multifunkční arény – spotřeba energií, opravy, 
údržba, osobní náklady a nákladové úroky za rok 2015. 

O ra  a ro o  amáte            K   tis  
Finanční prostředky na opravy nemovitých památek v majetku města – restaurování pomníku 
Br. Veverkových, pomníku v Mněticích, pomníku V. Bubeníka, křížku v Rosicích nad Labem, 
pomníku I. a II. světové války v Nemošicích, pomníku Padlých v ul. Kyjevská a revize a opravy 
systému PZTS na památkách. 

Památní  Záme e  ro o  – sm ou a         K  0  tis  
Finanční prostředky na úhradu zhotoviteli dle smlouvy na údržbu Památníku (SmP a.s.), 
restaurátorský průzkum, revize elektro, hromosvodu a HP, úhrada za spotřebu vody a elektro. 

Ze ená brána – ro o             K   tis  
Finanční prostředky na údržbu a opravy Zelené brány, údržbu a opravu hodin, servis, revize, 
opravy závad z revizí, úhradu spotřeby energií. 

P edrea i a ní í ra a be  on r tní s eci i ace          K   tis  
Finanční prostředky na zajištění planografických prací pro odbor (PPP), na zpracování analýzy 
ekologických zátěží (Ekomonitor) a na chemické ošetření keřových skupin v Tyršových sadech 
(SmP a.s.). 

In orma ní s st m e e n c  a á e    K  1 0 tis  
Finanční prostředky na krytí nákladů za uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek. 

Tec nic á omoc           K  1  tis  
Finanční prostředky na roční nájemné pozemků dotčených stavbou zastávka a chodník u 
letiště (MO ČR) a stavbou CS Černá za Bory 4 (Lesy ČR), odvod za vynětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu po výstavbě CS Staré Čívice (Celní úřad), náklady na drobné opravy zpevněné 
plochy a odpadkového koše před McDonaldem (SmP a.s.), zpracování analýzy rizik silážní jámy 
Lány na Důlku (Bioanalytika), technická pomoc při zkušebním provozu solárního ohřevu 
Aquacentra Pardubice (EVČ), zabezpečení bývalých požárních nádrží (Schejbal), vypořádání 
smlouvy na přeložku elektrického zařízení po vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí 
po realizaci MK Nemošice – Na Rybníku (ČEZ Distribuce). 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 37 



Zádr n                           K   tis  
Finanční prostředky na uvolnění smluvního zádržného po bezvadném uplynutí záruční doby 
dokončených a předaných akcí bez vad a nedodělků.  

POZEMK  

Údr ba neudr o an c  ne e e n c  o em        K  2  tis  
Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Jedná se 
o údržbu stromů a keřů, které jsou ve špatném stavu a ohrožují okolí např. ul. Labská, Na
Třísle, ul. Sezemická, ul. Dašická a odstranění drobných staveb – nefunkční stožár, demolice 
černé stavby plechové boudy, aj. které ohrožují okolí. 

Ná emn  – Po em   areá u DPmP – ná emn  VUSS Pardubice    K  2  tis  
Platby za nájem pozemků v areálu Dopravního podniku města Pardubic dle nájemní smlouvy, 
kterou město uzavřelo s MO ČR – VUSS Pardubice, v jehož vlastnictví pozemky jsou. 
V současné době je připravena k podpisu dohoda o skončení nájmu a předmětné pozemky 
budou pronajaty přímo DPmP a.s. 

Ná emn  – u  Pa ac o – odsta ná oc a ro ar o ání             K  1 0  tis  
Platby za nájem pozemků v areálu lihovaru v ul. Palackého – odstavná plocha pro parkování 
vozidel u nádraží, kterou město uzavřelo s vlastníkem pozemků v areálu bývalé lihovaru se 
společností Saler a.s.  

Ná emn  – u  U B an  –  ěcn o b emene                       K  1 2 tis  
Platby za nájem pozemků Povodí Labe v ul. U Bylanky včetně zřízení věcného břemene po 
rekonstrukci a výstavě kanalizace ve Svítkově. 

V u  o em  a ná ad  s nimi s o en  – ma et o rá ní o ádání            K  1 0 tis  
Finanční prostředky na výkupy pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města 
od soukromých příp. právnických osob (např. komunikace a veřejná prostranství) včetně 
znaleckých posudků, oddělovacích geometrických plánů a nákupu kolků. 

V u  o em  – u  Pa ac o – SK EKO                   K  1  tis  
Finanční prostředky na výkup pozemku p.p.č. 3880/1 o výměře 680 m2 v k.ú. Pardubice od 
společnosti SK-EKO Pardubice s.r.o.  Jedná se o pozemek pod místní komunikací IV. třídy v ulici 
Palackého. Cena pozemku je stanovena dle znaleckého posudku. 

V u  o em  – u  Kostnic á a rad ans á  c odní u                      K  22  tis  
Finanční prostředky na výkup pozemku v rámci investiční akce MO VI – Svítkov rekonstrukce 
ul. Kostnická a Hradčanská včetně chodníku pro pěší do ul. K Besedě.  

V u  o em  – u  K Poto u   O ra enice                           K  2 0 tis  
Finanční prostředky na výkup pozemku v rámci investiční akce MO VII – Rosice nad Labem 
rekonstrukce ul. K Potoku v Ohrazenicích. 

V u  o em  – u  Motorist  – od c odní em od  ar u                         K  0 tis  
Finanční prostředky na výkup pozemku pod chodníkem v ulici Motoristů v rámci investiční 
akce MO VI – Svítkov. 
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V u  o em  – BD Bě e rads á 1  – ÚZSVM                  K  2  tis  
Finanční prostředky na výkup ideálního podílu ve výši 39/180 na stp. č. 9683 a 9684 pod 
bytovým domem města v ul. Bělehradská 513. 

DEMO ICE 

etní stadion – demo ice brán  borc     K  2  tis  
Finanční prostředky na zpracování statického posudku východní tribuny. 

ENER ETIKA 

Ener etic  audit  a r a  ob e t  města      K   tis  
Finanční prostředky na zpracování auditů a Průkazů energetické náročnosti budov (PENB) pro 
objekty Magistrátu města Pardubic. Audity a PENB na bytové objekty města – I. etapa ve výši 
Kč 670,8 tis. (společnost IR Inspection a PENB na objekt Klášterní 52 ve výši Kč 5,5 tis. 
(Sádovský). 

E terní ener etic  s u b            K  2 tis  
Finanční prostředky na úhradu poplatku ve výši Kč 23,4 tis. (dle sazebníku % z provedeného 
obchodu) souvisejícího s nákupem energií na rok 2015 a 2016 na Českomoravské komoditní 
burze Kladno, vyhodnocení energetického auditu ZŠ Závodu míru (AG Atelier) ve výši 
Kč 28,4 tis. a výměnu vodoměrů a plynoměrů ZŠ Studánka a ZŠ Svítkov (RWE, VaK, ČEZ) ve výši 
Kč 45,2 tis. 

Pro o  ener etic o dis e in u           K  3  tis  
Finanční prostředky na pravidelné platby za provoz energetického dispečinku na ZŠ Svítkov a 
ZŠ Studánka (Data-ing) v celkové výši Kč 35,8 tis. dle smluv OMI D/000005/15 a D/000004/15. 

Nucen  ětrání s re u erací te a – modu ární ísta b  M       K   tis   
Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace k provádění stavby pro podání 
žádosti o dotaci z OPŽP pro objekty ZŠ Družstevní a DDM Beta (Rota Group). 

AREÁ  SPORTOVI  

Areá  Dosti o o á odi tě o ra  dr ba  s u b                                        K  2 2 tis  
Finanční prostředky na údržbu, opravy a revize v areálu závodiště – odstranění pařezů a 
nefunkčních postřikovačů dráhy, terénní úpravy zeminy, oprava a čištění kanalizace, oprava 
tribuny E. 

Areá  Dosti o o á odi tě – dr ba e eně                                                   K  1 0 1 tis  
Finanční prostředky na údržbu dráhy a zeleně v areálu dle uzavřené smlouvy, která byla 
ukončena k 30.6.2015. 

Areá  Dosti o o á odi tě – ra a stá í a á emí ro oně MP          K   tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k provedení stavby. 

Areá  Dosti o o á odi tě – ísta ba ob e tu sociá ní o a í ení                     K  1 11  tis. 
Finanční prostředky na realizaci přístavby sociálního zařízení v areálu závodiště, která byla 
realizována z důvodu nedostatečné kapacity sociálních zařízení při velkých akcích. 
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Areá  S ate ar u o ra  dr ba  s u b                                                            K  2 2  tis  
Finanční prostředky na opravy a údržbu areálu např. oprava poškozeného potahu rolet, 
okapového systému, překážek a ozvučení areálu.  

Areá  S ate ar u – ro í ení á emí                                                                 K   01  tis  
Finanční prostředky na realizaci investiční akce „Rozšíření zázemí Skateparku“ dle uzavřené 
smlouvy o dílo (MIKOSTAV s.r.o.). Jednalo se o rozšíření zázemí – sociální zařízení, ošetřovna, 
sklady, kancelář správce a prodejna. 

Areá  ou a i tě Ci e na – atba a dostu nost d e oncesní sm ou                  K  3 0 1 tis  
Finanční prostředky na platbu, která je hrazena v měsíčních splátkách provozovateli letního 
koupaliště Cihelna za dostupnost areálu veřejnosti dle uzavřené koncesní smlouvy. Platnost 
koncesní smlouvy byla do 15.10.2015 a nová koncesní smlouva byla uzavřena do 1.12.2015 na 
dobu 7 let.  

Areá  ou a i tě Ci e na ro o  re i e                                             K  1 1 tis  
Finanční prostředky na činnosti, které nejsou předmětem koncesní smlouvy – revizi hasicích 
přístrojů a prohlídku ohřívačů TUV. Vzhledem k tomu, že na období listopadu 2015 nebyla 
uzavřena koncesní smlouva na provoz areálu, byla z této položky hrazena platba za zazimování 
areálu ve výši Kč 68,0 tis. 

Areá  ou a i tě Ci e na – oncesní í ení                           K  0  tis  
Finanční prostředky za uveřejnění formuláře na koncesní řízení na provoz areálu koupaliště 
Cihelna ve Věstníku veřejných zakázek.  

Areá  ou a i tě Ci e na – osude  ro o i o nu                        K   tis  
Finanční prostředky za zpracování odborného posudku pro pojišťovnu na příčiny tmavých 
ploch na folii bazénu. Od roku 2011 dochází k prořezům folie bazénu neznámými pachateli a 
město uplatňuje náhradu škody na pojišťovně, která požadovala zpracování tohoto posudku.  

Areá  ou a i tě Ci e na – re onstru ce ir oo                   K  1  tis  
Finanční prostředky na realizaci investiční akce rekonstrukce whirpoolů dle uzavřené smlouvy 
o dílo (Bazenservis s.r.o.). Jednalo se o havarijní stav, kdy se na vnitřní ploše whirpoolů
objevovaly praskliny a hrozilo nebezpečí úrazu návštěvníků areálu. 

Areá  ou a i tě Ci e na – re onstru ce e něn  oc  ed bu etem               K  0  tis  
Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce zpevněné plochy před bufetem dle uzavřené 
smlouvy o dílo (Stavitelství Kudláček s.r.o.). Jednalo se o havarijní stav plochy, která byla 
nerovná, a hrozilo nebezpečí úrazu návštěvníků areálu.  

Areá  MAS Du a o ra  dr ba  s u b                                              K  20  tis  
Finanční prostředky na revize elektro a odstranění závad z revizí, drobné opravy např. podlah 
a dále zakoupení zavlažovacích vozíků. 

Areá  MAS Du a – PD e a bě na stá a ící studii     K  1 0 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. 

Bas etba o á a a o ra  dr ba  s u b                                             K  10  tis  
Finanční prostředky na revize elektro a odstranění závad z revizí, drobné opravy a odstranění 
havárie střechy po škodní události. 
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SA O ra enice o ra  dr ba  s u b                                               K   tis  
Finanční prostředky na drobné opravy např. oprava elektroinstalace, oprava kanalizace, 
oprava osvětlení a oprava střechy. 
 

Areá  K Do í u o ra  dr ba  s u b                                               K  22  tis  
Finanční prostředky na drobné opravy např. oprava kanalizace, oprava odvodu povrchových 
vod ze střech, oprava stropů klubovny. 
 

Areá  etní o stadionu o ra  dr ba  s u b                                            K   tis  
Finanční prostředky na drobné opravy např. oprava hydroizolace schodišť západní tribuny, 
výměna oken, oprava střechy, oprava sociálního zařízení. 
 

Krt o a ar na – e e tric á ener ie                                                      K  0 0 tis  
Finanční prostředky za odběr elektrické energie na osvětlení softbalového hřiště na Dukle dle 
smlouvy o výpůjčce. Veškeré náklady na el. energii, které uhradí město areálu, se v plné výši 
přefakturovávají výpůjčiteli SOFTBALL Pardubice, proto je ve výsledku v rozpočtu 0. 
 

A uacentrum – ná e  budo                                                  K  11  tis  
Finanční prostředky na realizaci označení hlavního vstupu budovy plastickým nápisem 
s podsvícením a instalaci světelného panelu citylight s logem u vstupu do Aquacentra (Exner).  
 

A uacentrum – a a o ací s st m ro etní á                     K   tis  
Finanční prostředky na realizaci I. etapy automatického závlahového systému (EVČ) včetně 
nákladů na autorský dozor (Code). Realizace dokončena, před zahájením sezony bude 
provedena kontrola a dosetí travnatých ploch. 
             

A uacentrum – sta ební ra  NP A20                                                           K  2 tis  
Finanční prostředky na úpravu a dopracování projektové dokumentace dle objednávky (Code). 
Stavební úpravy nebytového prostoru A204 nebyly součástí rekonstrukce plaveckého areálu, 
jsou nedostavěny a nemohou být pronajaty.          
 

DD  – děts  i tě ro ne men í – PD a ostatní ná ad                 K  20 0 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Wood Mood) k provedení stavby 
a zadání VŘ na realizaci zřízení dětského hřiště pro nejmenší v areálu dopravního hřiště na 
Dukle. Jedná se o vybudování nové dopadové plochy, oplocení a instalace herních prvků. 
Realizace v roce 2016. 
 

ÚDR BA A INVESTICE BUDOV V MA ETKU MĚSTA 
  

Ve á dr ba a o c  dom          K  1 1  tis  
Finanční prostředky na drobné opravy, revize elektro apod. v azylovém domě pro muže 
Milheimova a v azylovém domě pro ženy Na Spravedlnosti např. oprava plynového zařízení, 
výměna kuchyňské linky, oprava omítek apod. 
 

Ve á dr ba a in estice sociá níc  a dra otnic c  a í ení                K  1 tis  
Finanční prostředky na údržbu a investice na objektech AD Centrum, K-Centrum, 
Seniorcentrum, Ratolest a Dětské rehabilitační centrum. 
 

Ub to na Če o a – o ra a d á dění d or u      K  2  tis  
Finanční prostředky na předláždění dvorního traktu ubytovny. 
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Údr ba ub to n  Če o a   12 0                             K  2  tis  
Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v Češkově ulici – náklady na energie, 
náklady na ostatní služby (ostrahu, úklidové služby, revize). Byla provedena oprava 
kamerového systému, výmalba ubytovacích jednotek, výměna elektrického bojleru a další 
drobné opravy včetně revizí. 

Ub to na Če o a – sta ební ra                 K  1 2  tis  
Finanční prostředky na rozšíření instalací zdravotechniky – rozvod TUV a SV a stavební úpravy 
ubytovací jednotky na klubovnu komunitního centra. 

Budo a radnice N  – odstranění S trámo c  onstru cí – PD  sond   K  1 tis. 
Budo a radnice N  – odstranění S trámo c  onstru cí – rea i ace            K   2 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a autorského dozoru (Code) a 
provedení sond (Stakvo). Stavební práce byly provedeny v rozsahu odstranění poškozených 
trámů, podlah a stropů a jejich výměna za nové, chemické ošetření stávajících dřevěných 
konstrukcí.  

Budo a radnice Pern t ns  nám  1  – sta ební ra  se retariátu                   K  1 1 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Code) na stavební úpravy 
v sekretariátu primátora – změna dispozic kuchyňky. 

VČD – enerá ní o ra a e i tníc  ta                    K  2 1 tis  
Finanční prostředky na výměnu 17 ks opotřebovaných lan, úpravy dorazů, zarážek a kladek. 
Součástí realizace byly komplexní zkoušky, zátěžové revize a zaškolení obsluhy (Divadelní 
technika s.r.o.). 

VČD – be bari ro  stu  do edi tě                              K   tis  
Finanční prostředky na zřízení bezbariérového vstupu do hlediště – výměna stávající šikmé 
schodišťové plošiny pro vozíčkáře včetně revizí a provozních zkoušek (Manus s.r.o.). 

KD rono ic á – o ra a am  a omíte  – PD  K  0 tis   
Finanční prostředky na opravu omítek stropu (Roning) a výměnu venkovních lamp (Elreg). 

U Di ad a  – NP – o ra a e e troinsta ace                               K   tis  
Finanční prostředky na opravu elektroinstalace zbytkové jednotky, elektromontážní práce 
včetně revizí. 

U Di ad a 2  – sta ební ra  – PD                    K  2  tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy U 
Divadla, z důvodu podání žádosti o dotace na snížení energetické náročnosti budovy (Code) a 
zpracování energetického posudku. 

ÚDR BA A INVESTICE BUDOV V MA ETKU MĚSTA – Z  A M  

ra ení ener ií b a c  budo  o níc  a í ení                          K  2 2  tis  
Finanční prostředky na hrazení energií v objektech (pronajímaných i částečně) Labské 
hotelové školy U Josefa 118 a Seniorcentra Pospíšilovo náměstí, a předfakturace nákladů na 
energie spotřebované nájemci v pronajatých nebytových prostorách v základních a 
mateřských školách. 
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Ve á dr ba a in estice o níc  a í ení               K  11 1  tis  
Finanční prostředky na údržbu, opravy, investice školních zařízení: např. MŠ Mladých – oprava 
fasády a střechy ve výši Kč 600,0 tis., MŠ Sluneční – výměna rozvodů, podlah a brány ve výši Kč 
230,0 tis., MŠ Brožíkova – úprava prostor sušárny a zabezpečení budovy ve výši Kč 225,0 tis., 
MŠ E. Košťála odstranění havárie rozvodů vody a oprava EZS ve výši Kč 450,0 tis., MŠ 
Pospíšilovo náměstí – oprava střechy ve výši Kč 340,0 tis., MŠ Na Třísle – oprava střechy a 
chodníku ve výši Kč 430,0 tis., ZŠ J. Ressla – oprava sociálního zařízení ve výši Kč 420,0 tis., ZŠ 
Štefánikova – oprava obkladů, podlah, kanalizace ve výši Kč 400,0 tis., ZŠ Benešovo nám. – 
oprava omítek Kč 230,0 tis., hotelová škola Labská – instalace elektroměrů, opravy dlažeb, 
podlah, střechy, kanalizace, sociálního zařízení ve výši Kč 600,0 tis., DDM Delta – oprava 
sociálního zařízení a střechy ve výši Kč 230,0 tis. a další. 

Z  Studán a – o ra a asád  ido c  rostor a C e D              K  1 2 1 tis  
Finanční prostředky na stavební práce – opravy obvodového pláště a sociálních zařízení 
budovy školní družiny ZŠ Studánka (Stakvo s.r.o.). 

Z  Studán a – o ra a st ec  – PD a rea i ace – a ari ní sta              K  2 0 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na realizace komplexní opravy 
střechy na objektu školní družiny (Recosa s.r.o.) včetně autorského dozoru a koordinátora 
bezpečnosti práce. 

Z  Studán a – měna o en a i on E                                                                       K   tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu oken v pavilonu E 
(EVČ). Realizace v roce 2016. 

Z  Dru ste ní – mu ti un ní i tě – PD     K  22  tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Prodin s.r.o.). 

Z  O ra enice – re onstru ce os ět ení                K  2 1 2 1 tis  
Finanční prostředky na kompletní rekonstrukci osvětlení v celém objektu ZŠ Ohrazenice (QDS 
Brno s.r.o.) a autorský dozor projektanta (P. Slezák). 

Z  O ra enice – měna ZTI                  K  2 111  tis  
Finanční prostředky na provedení opravy vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu 
a zařizovacích předmětů v objektu ZŠ Ohrazenice (TP project s.r.o.). 

Z  O ra enice – o ádání en o níc  a u ií                                                        K   tis  
Finanční prostředky na osazení ovládání a blokace venkovních žaluzií (V. Chalupníček) 
a uvedení do provozu (Techinspect s.r.o.). 

Z  te áni o a – o ra a asád                  K  5 0 0 tis  
Finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace, autorského dozoru (Code) a stavební 
práce na opravě fasády objektu ZŠ Štefánikova (A. Slezák). 

Z  Zá odu míru – re onstru ce sociá níc  a í ení         K   tis  
Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace na bezbariérové řešení sociálního 
zařízení (Prodin s.r.o.). Realizace v roce 2016. 

Z  Zá odu míru – odstranění a árie ana i ace a odo odu              K  3  tis  
Finanční prostředky na opravu ležatých kanalizačních a vodovodních rozvodů v celé budově 
školy (Marhold a.s.). 
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Z  Br  Ve er  – odstranění osti u c odo c  d e í     K  2  tis  
Finanční prostředky na opravu vstupu do objektu, kde docházelo k výkvětům omítky skrze 
omyvatelný nátěr. Bylo provedeno sejmutí omítky, ošetření sanačním nátěrem a obložení 
obkladem. 
 

Z  Br  Ve er  – insta ace o o c  m í í  atnác      K  0 tis  
Finanční prostředky na osazení ocelových mříží v prostoru šaten pro oddělení chodby a 
prostor se šatními skříňkami a instalace protipožárních dveří se samozavíráním mezi 
schodištěm a šatnami (J. Marčík). 
 

Z  Br  Ve er  – o ra a e e tronic o abe e ení budo                                  K  1 1 tis  
Finanční prostředky na opravu havarijního stavu elektronického zabezpečení budovy včetně 
tělocvičny (OM - komplex). 
 

Z  or o – dě ení budo  – rea i ace                  K  1  tis   
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (T. Slavík) na rozdělení budovy 
základní školy z důvodu oddělení vnitřních prostor školy a anglického gymnázia, dodávka a 
montáž dřevěných portálů a úprava sociálních zařízení a elektroinstalace (Instav). 
 

Z  or o – měna o en                                                          K  1  tis  
Finanční prostředky na revizi projektové dokumentace na výměnu oken v budově školy (PK 
Projekt). Realizace byla na konci roku 2015 s termínem ukončení v roce 2016. 
 

Z  or o – re onstru ce o ocení o ní dru in                                           K  1  tis  
Finanční prostředky na výměnu plotových dílů včetně branky, výměna dlažby a přezdění 
betonových základů (SK-EKO). 
 

Z  Prod ou ená – re onstru ce i tě na o e ba       K  1  tis  
Finanční prostředky na realizaci nového povrchu hřiště vhodného pro pořádání nejvyšších 
soutěží v hokejbalu (Stilmat s.r.o. Žamberk). 
 

Z  Prod ou ená – VZT  u ebně o etní tec ni                                              K  2 tis   
Finanční prostředky na realizaci nové vzduchotechniky v učebně výpočetní techniky (TP 
Projekt). 
 

Z  N or  E iá e – os ět ení u eben                                                             K  22  tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci 
silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně výměny svítidel, zásuvek, vypínačů, rozvaděčů 
a rozvodů EZS (Ing. R. Vodra - Pridos). 
 

Z  Bene o o nám  – od a   tě oc i ně        K  1  tis  
Finanční prostředky na opravu podlahy tělocvičny – demontáž stávající parketové podlahy, 
izolace, dodávka a montáž nových povrchů a bednění (Basket sport s.r.o.). 
 

Z  Bene o o nám  – o ra a tartano c  o rc  en o ní o i tě     K  2 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na opravu tartanových povrchů 
venkovního hřiště u základní školy (Deals management). 
 

Z  Bene o o nám  – sociá ní a í ení ro i tě a tě oc i nu – PD                   K   tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na realizaci nového sociálního 
zařízení (Astalon s.r.o.). 
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Z   Ress a – re onstru ce e e tro                                                             K  2 1 0 tis  
Finanční prostředky na revizi projektové dokumentace (M. Petráček) a realizaci rekonstrukce 
elektrických rozvodů (Gamet elektro s.r.o.). 

Z  A  Krause – měna otu  K  22  tis  
Finanční prostředky na výměnu plotu včetně stavebních prací (THS stavební s.r.o.). 

Z  S ít o  – měna d a eb – II  eta a                                                      K  1 0 2 tis     
Finanční prostředky na realizaci II. etapy výměny keramických dlažeb na chodbách školy 
(Stakvo s.r.o.). 

M   Ress a – o ra a od a o c  dese          K  1  tis  
Finanční prostředky na výměnu podlah v objektu mateřské školy (TP Projekt). 

M  Dru ste ní – měna od a o c  r tin e t ídác    K  0  tis  
Finanční prostředky na výměnu povrchů z PVC v celém objektu mateřské školy (M. Horák). 

M  Po o ice – re onstru ce uc ně – PD a rea i ace              K  3  tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor (Code) a 
realizaci celkové rekonstrukce kuchyně včetně vytápění, rozvodů plynu, elektro, VZT a 
vybavení kuchyně a skladů (Kmoch s.r.o.). 

M  Po o ice – ce o á re onstru ce ob e tu – PD                                          K  2  tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci 
mateřské školy (Code) a zvýšení příkonu elektro (ČEZ Distribuce). 

M  Rosice – o ra a o ocení ob e tu           K  2 0 tis  
Finanční prostředky na opravu a výměnu části oplocení objektu MŠ (T. Macko). 

M  Rosice – oc a – á ada BOZP    K  211  tis    
Finanční prostředky na opravu zpevněné plochy a plochy venkovního přístřešku (Autus). 

M  O ra enice – o ra a ana i ace a en o níc  s od            K  2 0  tis  
Finanční prostředky na opravu venkovní kanalizace pro střešní svody (Instal). 

M  O ra enice – o ra a otu    K  1 0 0 tis  
Finanční prostředky na opravu plotu objektu mateřské školy (Kmoch). 

M  S une ní – měna od a o c  r tin e t ídác                               K   tis  
Finanční prostředky na opravu a výměnu podlah z PVC včetně vyrovnání nerovných povrchů 
(P. Ploz). 

M  Bro í o a – re onstru ce uc ně                K  2  tis  
Finanční prostředky na stavební práce při rekonstrukci kuchyně včetně výměny rozvodů plynu, 
kanalizace, elektro, VZT, gastrotechnologií a zařizovacích předmětů (Eramont s.r.o.). 

M  Bro í o a – o ra a sociá níc  a í ení  a i onec  es í             K  1 21 2 tis  
Finanční prostředky na opravu sociálních zařízení včetně výměny zařizovacích předmětů, 
opravy omítek, výměny obkladů, dveří, rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalací v objektu 
jeslí (TaP Projekt). 

M  Bro í o a – o ra a c odní  e s o o acím r u        K  1 1 0 tis  
Finanční prostředky na realizaci oprav a pokládky nového povrchu chodníku z kamínkového 
koberce (Dorato). 
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M  ebauero a – o ra a sociá ní o a í ení a měna ro od              K  3 0  tis  
Finanční prostředky na provedení opravy stávajících rozvodů sociálních zařízení včetně šaten, 
zázemí pro učitelky a úklidových komor v I. a II. patře a výměna rozvodů vody v technickém 
podlaží (SKOS s.r.o. Skuteč). 

M  K Po abinám – o ra a a radníc  teras    K  2  tis  
Finanční prostředky na opravu venkovní terasy včetně podezdívky (4soft s.r.o. Tanvald). 

M  E  Ko á a – měna o en a d e í            K  0 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Rotagroup). Realizace v roce 
2016. 

M  E  Ko á a – re onstru ce sociá ní o a í ení                                                 K  2 2 tis  
Finanční prostředky na úpravu projektové dokumentace (Projex) a realizaci rekonstrukce 
sociálního zařízení (TaP projekt). 

M  Dra o ice – měna o en        K   tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (F. Smejkal) a realizaci výměny 
oken v objektu mateřské školy (Window holding a.s., Lázně Toušeň). 

M  Rumuns á – re onstru ce sociá ní o a í ení      K  0 tis  
Finanční prostředky na stavební úpravy dvou koupelen – vybourání obkladů, dlažeb, výměna 
zařizovacích předmětů, ZTV, rozvodů vody a kanalizace (Mikostav s.r.o. Heřmanův Městec). 

M  Če o a – re onstru ce ZTI a měna ob ad  a d a b     K  1 2  tis  
Finanční prostředky na realizaci oprav sociálního zařízení v I. oddělení – výměna povrchů a 
podlah, zdravotechniky, kanalizace a zařizovacích předmětů, ÚT a truhlářských konstrukcí 
(Instal s.r.o.). 

M  or o – měna PVC e t ídác  a o nicíc       K  1 2 tis  
Finanční prostředky na realizaci oprav podlah 2 tříd a 1 ložnice a pokládky nové krytiny (Vesna 
s.r.o.). 

M  án  na D u – o ra a otu          K  21 1 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Ing. Š. Stačinová). Realizace 
dokončena v roce 2016. 

M  Nemo ice – demo ice s e a a o ra a d a b       K  21  tis  
Finanční prostředky na demolici nepoužívaného zahradního sklepa postupným rozebráním a 
úprava terénu, oprava zpevněné plochy u vchodu na zahradu předlážděním (Autus). 

M  Zá odu míru – o ra a teras        K  1  tis  
Finanční prostředky na realizaci oprav teras – očištění a oklepání problémových míst 
podezdívky, demontáž dlaždic v propadlém místě terasy a vybourání poškozeného betonu pod 
dlaždicemi a dodláždění včetně výměny obrubníků (4soft s.r.o. Tanvald). 

M  Zá odu míru – no  od a  do t íd       K   tis  
Finanční prostředky na realizaci oprav podlah ve třídách a pokládka nové podlahové krytiny 
vinil + koberce (P. Ploc, Slatiňany). 

DRC Prod ou ená – měna en o níc  ro od  TUV              K  1 1  tis  
Finanční prostředky na realizaci oprav teplovodního kanálu umístěného v objektu dětského 
rehabilitačního centra (Instal s.r.o.). 
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DRC Prod ou ená – o ra a st ec  a i on  B  C  D                                                   K  2 2  tis  
Finanční prostředky na realizaci oprav střešních plášťů pavilonů B, C, D – demontáž stávající 
krytiny, oprava střešních konstrukcí a izolace, položení nové krytiny včetně demontáže a 
montáže nových hromosvodů (Stavoza s.r.o. Kostěnice). 

DRC Prod ou ená – o ra a o en a i onu A                K  2 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Trento), smlouva uzavřena 
(Marhold), práce probíhají a budou dokončeny v roce 2016. 

DDM A a – re onstru ce d ora – PD a rea i ace                                                       K  1  tis  
Finanční prostředky na realizaci oprav povrchu dvora – vybourání stávající zpevněné plochy a 
nahrazení novými dlaždicemi, zámkovou dlažbou a částečně asfaltovým betonem, výměna 
stojanů na kola, lamp, oprava plochy pro kontejnery a vstupů do objektu, osazení laviček a 
terénní úpravy (Miros majetková a.s.). 

abs á ote o á o a U ose a – stro ní s ět a                                     K  1  tis  
Finanční prostředky na opravu osvětlení učeben, kuchyně a jídelny v objektu hotelové školy 
(ELLUX s.r.o.). 

abs á ote o á o a U ose a – měna o en                                                    K   tis  
Finanční prostředky na úpravu projektové dokumentace na výměnu oken v objektu hotelové 
školy (EVČ a.s.). Realizace v roce 2016. 

Rato est – měna o en          K  1  tis  
Finanční prostředky na výměnu oken a dveří v objektu dětského rehabilitačního centra v 1.PP 
a 2.NP (Winidow Holding a.s. Toušeň). 

B TOV  OSPODÁ STV  

B to  dom  – o ra  a udr o ání                           K   2  tis  
Finanční prostředky na opravy volných bytových jednotek, elektro-montážní práce, běžné 
opravy výtahů, výměna oken a dveří, zásahy havarijní služby, výměna zařizovacích předmětů. 

B to  dom  – re i e a ostatní s u b                             K    tis  
Finanční prostředky na provádění veškerých revizí – elektro, hasicích přístrojů, plynových 
zařízení, kontrola spalinových cest, úklidy společných prostor, držení pohotovosti. 

B to  dom  – atb  a ener ie B  a NP                         K   22 2 tis  
Finanční prostředky na platbu veškerých záloh na energie (voda, elektrická energie, teplo, 
plyn) v bytových jednotkách a nebytových prostorech ve vlastnictví města. 

B to  dom  – s u b  o t a eně níc  sta                                 K   tis  
Finanční prostředky na převod výplaty přeplatků z vyúčtování služeb prostřednictvím České 
pošty (poštovní poukázky). 

B to  dom  – abe e ení o ární oc ran                     K  2 tis  
Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města. 

B to  dom  – rat   e at  ener ií                K   21 0 tis  
Finanční prostředky na úhradu přeplatků z vyúčtování energií zálohově hrazených nájemci v BJ 
a vracení přeplatků při ukončení nájmu. 
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B to  dom  – SV  – ond o ra  a atb  a ener ie BD a NP             K   2 0 tis  
Finanční prostředky na platby do fondů oprav Společenství vlastníků jednotek v bytových 
domech, ve kterých město vlastní jednotlivé bytové jednotky a zároveň zálohové platby za 
energie ve výši podílu města. 

B to  dom  – o ra  o n c  b to c  ednote  – PD                  K   tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr 
dodavatele opravy 55 volných bytových jednotek. 

B to  dom  – o ra  o n c  b to c  ednote  – rea i ace           K  12  tis  
Finanční prostředky na opravy volných bytových jednotek probíhající ve dvou etapách firmou 
Instal s.r.o. a SK EKO Sytems s.r.o. 

Ná ad  na e e n  dra b  b to c  a neb to c  rostor       K   tis  
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů ve vlastnictví 
města – inzerce, vyhotovení znaleckých posudků, apod. 

Soudní o at  a b to  a neb to  rostor        K  111 0 tis  
Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení za dlužné nájemné z bytových 
jednotek a nebytových prostor. 

10  dotace na o ra  rodan c  b to c  ednote                K  1  tis  
Finanční prostředky vyplácené dle schválených pravidel fyzickým osobám, které koupily byt 
v poslední vlně privatizace. ZmP usnesením č. ZM/1415/2009 schválilo záměr poskytnout 
účelovou dotaci fyzickým osobám (nájemcům městských bytů), které koupí bytovou jednotku 
do vlastnictví dle pravidel stanovených usnesením č. ZM/1080/2008, ve výši max. 10 % kupní 
ceny bytu na provedení vyjmenovaných úprav nebo oprav v bytě. 

BD Bro í o a 0- 2 – o ra a ta                 K   0 1 0 tis  
Finanční prostředky na výměnu 6 ks kabin výtahů, opravu elektroinstalace, výměnu rámů klecí 
a šachetních dveří ve třech vchodech domu. 

BD O ra enic á 1 –1  – měna o en a sanace KZS                             K  1  0 1  tis  
Finanční prostředky na výměnu výplní otvorů v obvodovém plášti, výměna zábradlí v místě 
balkonových dveří, opravu fasádního nátěru, provedení nových klempířských prvků a úpravu 
okapního chodníčku. 

BD K Ro odně  – ate ení – PD  K   tis  
Finanční prostředky na úpravu projektové dokumentace – sanace a zateplení bytového domu. 

BD Na Zábo í 22  – tá ění a o e  TUV                                        K  1 0 1 tis  
Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace k investiční akci – zhotovení 
kompletního rozvodu tepla včetně instalace otopných těles v jednotlivých bytových 
jednotkách. 

BD a arino a 0–  – o ra a ta     K  1 011  tis  
Finanční prostředky na opravu velkého výtahu, který byl v havarijním stavu po požáru. 

BD Bě e rads á  – o ra a st ec  a st e ní násta b               K  1 0  tis  
Finanční prostředky na opravu havarijního stavu střešního pláště – bourací práce, oprava 
konstrukce střechy, tesařské a klempířské práce. 
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NEB TOV  PROSTOR  

Areá  NP r a o ra  dr ba  s u b    K  0  tis  
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby a investice v areálu NP Hůrka. 

Areá   Pa ac a 2  o ra  dr ba  s u b     K  1 2  tis  
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby a investice v areálu J. Palacha 324. 

Areá   Pa ac a 2  – e e tronic á s iso na                                                         K  1  tis  
Finanční prostředky na zpracování kontrolního rozpočtu na vybudování elektronické spisovny 
v areálu J. Palacha 324 v objektech 21 a 30. 

Areá  eti tě o ra  dr ba  s u b   K   tis  
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby a investice v areálu letiště. 

Areá  Tes a K e s á o ra  dr ba  s u b                                                       K   tis  
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby, srážkovou vodu, údržbu zeleně, drobné opravy 
zabezpečení objektů v areálu. 

Areá  Masar o a asárna o ra  dr ba  s u b                                        K  1 21 0 tis  
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby, srážkovou vodu, údržbu zeleně, drobné opravy 
zabezpečení objektů v areálu. 

NP ostatní o ra  dr ba  s u b  ond dr b        K  2 2 0 tis  
Finanční prostředky na opravy, údržbu, platby do fondů oprav a investice v ostatních NP.

NP – P atb  a ener ie                                                      K  7 2  tis  
Finanční prostředky na hrazení energií (voda, plyn, elektrická energie, teplo) v nebytových 
prostorech. 

Vrat  e at  ná emc m neb to c  rostor                K  1 0 0 tis  
Finanční prostředky vrácené z vyúčtování energií uhrazených zálohově nájemci NP za uplynulý 
rok. Jedná se zejména o pronajímané nebytové prostory v areálech, školských zařízeních a 
ostatních budovách města.  

Zb t o  ednot  o ra  dr ba  s u b                             K  2 1 2  tis  
Finanční prostředky na měsíční příspěvky do fondu oprav, zálohy na služby, revize elektřiny a 
drobné opravy v NP bytových domů, ve kterých již město nevlastní žádné bytové jednotky. 

M STN  KOMUNIKACE 

Re onstru ce e o  omuni ace Rosice – S ít o  ste a od  abe      K   tis  
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci (Prodin) k provedení stavby a realizaci II. 
etapy – napojení mostu (Miros). I. etapa rekonstrukce komunikace byla realizována v roce 
2014. Ve II. etapě rekonstrukce dojde k napojení cca 100 m úseku na dokončenou komunikaci 
k lávce do Rosic a Svítkova včetně řešení klidové zóny s mobiliářem. Realizace v roce 2016. 

Re onstru ce místní omuni ace osto ice                  K  0  tis  
Finanční prostředky na dokončení realizace rekonstrukce místní komunikace v Hostovicích dle 
SOD (Hrdlička). Jednalo se o realizaci dvoupruhové asfaltové místní komunikace s obratištěm, 
vybudování jednostranného chodníku ze zámkové dlažby a veřejného osvětlení. Realizace 
dokončena. 
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Re onstru ce u  Macano a                  K  2 0  tis   
Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce ul. Macanova dle uzavřené SOD (Colas), která 
byla z důvodu dopravních uzávěrek ve městě rozdělena na dvě etapy. Jedná se o úpravu 
komunikace, chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení (I. etapa v úseku mezi 
napojením na ul. U Marka a ul. Nerudova v délce cca 150 m a II. etapa v úseku propojení ul. 
Nerudova s ul. Palackého v délce cca 69 m. V roce 2015 byla dokončena I. etapa včetně 
archeologického průzkumu (VČ Muzeum), autorský dozor (Prodin), BOZP (Turke). Realizace II. 
etapy v roce 2016. 

Re onstru ce u  Po ní – Nemo ice – rea i ace                            K  2 1 tis  
Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce ul. Polní dle uzavřené SOD (Hrdlička) včetně 
nákladů na projektovou dokumentaci a autorský dozor (Prodin). Jednalo se o rekonstrukci 
ulice v obytné zóně, výstavbu parkovacích míst a zpevněných ploch a ploch pro pěší včetně 
odvodnění. Realizace dokončena. 

Sta ební ra  u  Ro o a                                      K  6 2  tis  
Finanční prostředky na realizaci akce dle uzavřené SOD (M-silnice) včetně nákladů na autorský 
dozor (Highway Design) a BOZP (Turke). Jednalo se o rekonstrukci ulice Rožkova v úseku ulic 
Staňkova a Teplého – jednosměrná živičná komunikace včetně retardérů a zvýšené křižovatky 
ze žulových kostek, zpevněné plochy ze zámkové dlažby a žuly a odvodnění. Realizace 
dokončena. 

Ro í ení i o at  u  Pra s á a Te o                                         K  2 2  tis  
Finanční prostředky na realizaci akce dle uzavřené SOD (Chládek + Tintěra) a výkon 
autorského dozoru (Prodin). Realizací došlo k rozšíření jízdních pruhů v ul. Pražská, zřízení 
středového ochranného ostrůvku, úpravě chodníku podél komunikace včetně odvodnění a 
realizace veřejného osvětlení. Realizace dokončena.  

Ú ra a i o at  Kar a IV  a Arno ta  Pardubic      K  2 tis  
Finanční prostředky na realizaci akce dle uzavřené SOD (Bauset). Jednalo se o změnu 
konstrukce komunikace s živičným povrchem, provedení nových dělících ostrůvků s povrchem 
ze zámkové dlažby, instalace dopravního značení a doplnění prvků pro osoby se sníženou 
schopností orientace a pohybu. Realizace dokončena.  

Ú ra a i o at  Kostnic á – o ní  S ít o  – PD a rea i ace      K   tis  
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci k provedení stavby (Prodin). Realizace 
předpokládá úpravu stávající průsečné křižovatky na miniokružní včetně odvodnění a instalace 
veřejného osvětlení. Platné stavební povolení, realizace po zajištění finančních prostředků.  

K i o at a nám  Re ub i  – Kar a IV  – PD        K  102  tis  
Finanční prostředky na projekční práce (Prodin), které řeší stavební úpravy křižovatky u SPŠE 
ve vazbě na projekt „Náměstí Republiky“. Na základě závěrů jednání Komise pro dopravu RmP 
ze dne 16. 9.2015 nebude zadáno zpracování dalšího stupně PD k provedení stavby.  

Náměstí Re ub i  – PD                    K  10 0 tis  
Finanční prostředky na správní poplatek Drážnímu úřadu k vydání stavebního povolení. 
Projektová dokumentace zpracována do stupně ke stavebnímu povolení (Prodin), stavební 
povolení vydáno. Na základě závěrů jednání Komise pro dopravu RmP ze dne 16.9.2015 
nebude zadáno zpracování dalšího stupně PD k provedení stavby (dodatek č. 2 SOD Prodin). 
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Be e n  ec od u  Na Drá ce M D směr r a  – PD        K   tis  
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a 
provedení stavby (Seiner). Realizace předpokládá zřízení dělícího ostrůvku na komunikaci 
včetně bezbariérové úpravy přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Realizace po zajištění 
finančních prostředků. 

Be e n  ec od u  Bě e rads á směr Rosice  u Kau andu – PD      K  2 2 tis  
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a 
provedení stavby (Seiner). Realizace předpokládá zřízení dělícího ostrůvku na komunikaci 
včetně bezbariérové úpravy přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Realizace po zajištění 
finančních prostředků. 

Be e n  ec od u  Da ic á u s orto ní o mná ia  – PD      K  1 tis  
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení 
(Stránský), dokumentace pro provedení stavby bude dopracována v roce 2016. Realizace 
předpokládá stavební úpravy stávajícího přechodu včetně nasvícení z důvodu zajištění 
bezpečnosti chodců. Platné stavební povolení, realizace v roce 2016. 

Zastá a M D Semtín a ní brána  nas ícení – PD           K  1 0 tis  
Finanční prostředky na správní poplatek Krajskému úřadu Pardubice k vydání stavebního 
povolení. Projektová dokumentace dokončena do stupně ke stavebnímu povolení, v roce 2016 
bude dokončena prováděcí dokumentace. Realizace předpokládá rekonstrukci dlážděného 
zálivu, který je v havarijním stavu a je umístěn na dopravně velice vytížené páteřní komunikaci 
I/36, zatížené nejen osobní, ale i nákladní dopravou. V rámci rekonstrukce bude z důvodu 
bezpečnosti chodců řešeno také nasvícení přilehlého přechodu pro chodce. Platné stavební 
povolení, realizace v roce 2016. 

Re onstru ce astá  M D Na Ná si – Star  Čí ice       K  2  tis  
Finanční prostředky na realizaci stavby dle uzavřené SOD (Bauset). Jedná se o rekonstrukci 
stávající zastávky MHD včetně přilehlých zpevněných ploch spočívající ve vybudování nového 
zastávkového zálivu s bezbariérovými prvky a úpravě chodníkových ploch vč. odvodnění a 
dopravního značení. Realizace dokončena. 

Re onstru ce c odní u Na Drá ce -  a 1 -1  – PD a rea i ace     K  1 2 tis  
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve stupni k provedení stavby (AF-Cityplan). 
Realizaci převzal městský obvod Pardubice III – Studánka. V 12/2015 byla dokončena část 
stavby – komunikace OSA 1b (vydán kolaudační souhlas). 

Par o ání a Domem udb  – PD        K  112  tis  
Finanční prostředky na PD ve stupni k územnímu řízení (Prodin). Na základě výsledků jednání 
mezi městem a majiteli soukromých pozemků a dále s ohledem na záměr komplexního řešení 
dané lokality nebude zadáno zpracování dalšího stupně PD ke stavebnímu povolení. 

Pro o a u  Pod B í ami a K e s á – PD         K  1 tis  
Finanční prostředky na projektovou studii (firma DSP) a geometrické plány (Geodézie). 
V současné době Odbor dopravy MmP upřesňuje zadání pro zpracování projektové 
dokumentace. Záměrem projektu by mělo být vybudování dvoupruhové místní pozemní 
komunikace III. třídy s pruhy pro cyklisty za účelem snížení intenzity dopravy v místní části 
Pardubičky, ul. S. K. Neumanna, Anenská a Karla IV. Návrh je zamýšlen po stávající místní 
komunikaci ul. K Židovskému hřbitovu, dále východním směrem přes vojenský prostor, 
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ocelový třípolový most Červeňák až po napojení na silnici III/34026 mezi částí Pardubičky a 
Nemošice. Délka navrhované trasy je 1,1 km. 

Pro o a U Tro ice – r m s o á na St  Čí ice – PD        K  0  tis  
Finanční prostředky na projektovou studii (firma DSP). V současné době Odbor dopravy MmP 
upřesňuje zadání pro zpracování projektové dokumentace. Záměrem projektu by mělo být 
vybudování obousměrné místní komunikace a stezky pro cyklisty a chodce. I. etapa má 
propojit průmyslovou zónu (zaslepenou pozemní komunikaci) a pozemní komunikaci III/32221 
Svítkov. II. etapa začíná v místě stykové křižovatky místní komunikace ul. Srnojedská a silnice 
III/32221 v severní části Svítkova. Konec trasy navazuje na stávající místní komunikaci 
U Trojice, v místě mimoúrovňového křížení s dráhou. 

C K ISTICK  STEZK  

CS – na o ení na to bo u u  u En ironmentá ní o centra     K  2 tis  
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci (PK projekt) a realizaci dle SOD (SK-EKO 
Systems) – bezbariérové napojení objektu návštěvnického centra ve Štolbově ul. na místní 
komunikaci na nábřeží Chrudimky vybudováním nájezdové rampy včetně opěrné 
železobetonové stěny, zábradlí a dopravního značení. Realizace dokončena.  

C istic á ste a Pardubice – C rudim – PD        K  0 tis  
Finanční prostředky na inženýrskou činnost k územnímu řízení (MDS Projekt). PD všech stupňů 
zpracovává na základě SOD firma Transconsult. Stávající PD ve stupni k územnímu řízení bude 
aktualizována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a následně budou 
dopracovány další stupně PD. Realizace předpokládá tři et.: I. Pardubice – Dražkovice k čerpací 
stanici (vybudování samostatné komunikace včetně osvětlení a odvodnění); II. Průjezdní úsek 
Dražkovicemi od čerpací stanice (cyklopruhy na komunikaci a VO); III.  Dražkovice – Mikulovice 
(cyklopruhy na komunikaci). 

C istic á ste a Černá a Bor  – i ín – PD a u  o em                 K  1  tis  
Finanční prostředky na PD ve stupni k územnímu řízení (Stránský), náklady na připojení odběrného 
místa el. zařízení (ČEZ Distribuce), znalecký posudek pro výkupy pozemků (Jošt). V roce 2016 bude 
dopracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby a realizovány 
výkupy stavbou dotčených pozemků. Realizace se předpokládá v roce 2016 v rámci dotačního 
programu SFDI. 

OSTATN  INVESTIČN  AKCE A OPRAV  

Mati ní e ero – odba nění – PD                                                  K   tis  
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve stupni k územnímu řízení (Atelier ŽP), 
další stupně PD budou dokončeny v roce 2016. Realizace předpokládá odbahnění jezera 
pomocí odbahňovacích vaků, které budou uloženy podél břehů a zasypány, dále dojde ke 
zpevnění a zatravnění břehů a vybudování dřevěných mol. 

Pod emní onte ner            K  10  tis  
Finanční prostředky na vypořádání SOD (firma EBM) na zpracování projektové dokumentace 
pro umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad ve čtyřech lokalitách na území města 
(Závodu míru, Družby, Na Drážce, nám. Dukelských hrdinů). Na základě podrobnějšího 
prověření daných lokalit projektant nedoporučil tyto lokality z důvodu nemožného 
technického řešení. Smlouva byla ukončena. 
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Ná rde ní  na C rudimce – PD              K  1 2 tis  
Ná rde ní  na C rudimce – u  o em               K   tis  
Finanční prostředky na projekční práce, projektová dokumentace dokončena do stupně 
k územnímu řízení (Ateliér A91) a na geometrický plán k pozemkům (Geovap). Po dořešení 
majetkoprávního vypořádání budoucí stavbou dotčených pozemků (Povodí Labe, Správa 
železniční a dopravní cesty atd.) budou pokračovat projekční práce ke stavebnímu povolení a 
provedení stavby. Realizace předpokládá rozvoj rekreačního potenciálu nábřeží od soutoku 
Labe a Chrudimky až po Vinici (synergický efekt na území park Na Špici a Tyršovy sady) s cílem 
vytvořit reprezentativní městské nábřeží k variabilnímu využití (rekreace, sport, odpočinek, 
kulturní akce apod.). 
 

Automatic  m n  – sta ebně tec nic  r um       K  12  tis  
Finanční prostředky na stavebně technické průzkumy (Rusek, Ústav stavebního zkušebnictví) 
za účelem zmapování technického stavu objektů v areálu mlýnů, které nejsou v majetku 
města. 
 

Vodo od a ana i ace osto ice – ostatní ná ad              K  2 tis  
Finanční prostředky na vypracování geometrického plánu pro dokončení věcných břemen po 
realizaci stavby v roce 2010. 
 

á a es C rudim u – e ob e ní i o ení – PD a rea                  K  0 0 tis  
Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD (Gardenline). Jednalo se o realizaci komunikace pro pěší 
s občasným pojezdem techniky Povodí Labe a VaK, vedoucí z ulice Labská k lávce přes Chrudimku. 
Komunikace vede po protipovodňové hrázi, v ul. Labská je napojena živičným povrchem a pokračuje 
podél areálu MVE a panelové manipulační plochy, zbývající část komunikace po hrázi je provedena 
v mlatu. Realizace je dokončena.  
 

Sanace naru en o s a u na 20    Pardubi                               K  2 0 tis  
Finanční prostředky na realizaci sanace narušeného svahu na p.p.č.204/6 v k.ú. Pardubičky, 
dle smlouvy o dílo (IP Stav s.r.o.). Jednalo se o ujíždění svahu na pozemku města na sousední 
pozemek ve vlastnictví manželů Dvořákových. Při sanačních pracích bylo zjištěno, že se 
v těchto místech nacházela černá skládka. 
 

Re ita i ace T r o c  sad  – dotace              K    tis  
Re ita i ace T r o c  sad  – astní dro e                K   2  tis  
Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací dle SOD (BAK) dotační části „podzámecký 
park“. Projekt byl v letech 2014-2015 realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II SV 
s celkovými stavebními náklady 91.435,7 tis., z toho v rámci způsobilých nákladů bylo proplaceno 
z dotace 73.469,8 tis. Realizací došlo k  obnově zanedbaného a dožitého městského parku a vytvoření 
klidové zóny prostřednictvím komplexní regenerace a revitalizace, obnově parkových cest a mobiliáře, 
vybudování dětských hřišť a herních prvků, relaxačních zón, veřejného osvětlení, vodních prvků a 
revitalizace zeleně. Realizace dokončena. 
 

Re ita i ace T r o c  sad  – ra  nes  s DP biot  a                   K  1  1  tis  
Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací dle SOD (BAK) nedotační části 
„podzámecký biotop“ a „Galerie Café“ hrazené z prostředků města. Realizace dokončena. 
Celkové stavební náklady v letech 2014-2015 na realizaci biotopu 744 tis. a na realizaci 
kavárny 15.553,8 tis. Ke stavebnímu objektu Galerie Café je vázáno uzavření nájemní smlouvy 
s provozovatelem kavárny, dovybavení nájemcem a následná kolaudace objektu (předpoklad 
v 1. pololetí 2016). 
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Re ita i ace T r o c  sad  – ostatní ná ad                    K   00 1 tis  
Ostatními náklady souvisejícími s realizací jsou výkon autorského dozoru (New Wisit); BOZP 
(Turke); technický dozor (Matoušek); archeologický výzkum (VČ muzeum); zřízení odběrných 
míst el. zařízení (ČEZ Distribuce); náklady na přeložky sítí (ČEZ Distr., Telefonica O2); nájemné 
dotčených pozemků (Povodí Labe); geometrické zaměření a znalecké posudky (Geoding, 
Hydrogeologie, Empla); fotodokumentace stavby (Raška); náklady na energie (Centropol, 
Pražská plynárenská); pěstební opatření (SmP) a další stavbou vyvolané realizační náklady – 
např. dlaždičské a kamenické práce, přeložka VO, úprava kabelovodu, montáž sloupků, 
informačních tabulí, úprava sochy Rudoarmějce, odtěžení kalu apod. (SmP, OKAM, Voda CZ, 
Mihal, Vatac, Sitel).  V roce 2016 je předpokládáno dořešení majetkoprávního vypořádání 
pozemků po dokončení realizace (nájemní smlouvy, věcná břemena – Povodí Labe). 

Re ita i ace ar u Na ici – ostatní ná ad                         K   tis  
Finanční prostředky na úpravy po dokončení realizace parku v roce 2014 v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II SV s celkovými stavebními náklady Kč 35 628,8 tis., z toho 
v rámci způsobilých nákladů bylo proplaceno z dotace Kč 22 459,6 tis. Jedná se o pěstební 
opatření (SmP); úprava oplocení, herních prvků, doplnění návštěvního a provozní řádu 
(Gardenline); znalecký posudek a geometrické zaměření (Bystřický, Geoding), 
fotodokumentace stavby (Raška); nájemné dotčených pozemků (Povodí Labe). V roce 2016 je 
předpokládáno dořešení majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení realizace 
(nájemní smlouvy, věcná břemena – Povodí Labe). 

Mu timodá ní u e  e e n  do ra  P ednádra í  – PD a ostatní ná ad   K  2  tis  
Finanční prostředky na výkon autorského dohledu (estetického a technického) k projektové 
fázi dokumentace pro územní řízení (kolektiv autorů zastoupený arch. Kmoníčkem). 
Projektovou dokumentaci všech stupňů zpracovává na základě SOD firma Grebner. 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce přednádražního prostoru, terminálu MHD s 
vazbou na železniční dopravu s předpokládaným financováním v rámci dotačního programu ze 
Švýcarských fondů. 

Pě í na t  Míru – S ad o s o – dotace   K   021  tis  
Pě í na t  Míru – S ad o s o – astní dro e   K  1  2  tis  
Pě í na t  Míru – S ad o s o – odo od do mimo DP       K  -2  tis  
Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací dle SOD (Syner). Projekt byl 
v letech 2014-2015 realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II SV 
s celkovými stavebními náklady Kč 104 134,8 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů 
proplaceno z dotace Kč 72 576,6 tis. Realizací došlo k rekonstrukci hlavní třídy včetně 
navazující ulice Sladkovského za účelem zlepšení kvality prostředí v centru města – kompletní 
rekonstrukce povrchů, inženýrských sítí, městského mobiliáře, veřejného osvětlení, 
trolejového vedení, výsadba zeleně. Realizace dokončena. 

Pě í na t  Míru – S ad o s o – ra  nes  s DP              K  2 1 tis  
Finanční prostředky na náklady související s realizací projektu – výkon autorského dozoru 
(Code, Walter), technického dozoru (Malinský, Kucián), BOZP (Chrpa), archeologický výzkum 
(VČ muzeum), znalecké posudky (Holmanová, Zkušebna kamene), fotodokumentace stavby 
(Raška), zpětná montáž varovného systému (R.D.Eng.) a ostatní náklady (věcné břemeno, 
geometrické zaměření, pamětní deska apod.). 
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Pě í na t  Míru – S ad o s o – í o n  bod e e tro              K   tis  
Finanční prostředky na realizaci přípojného bodu 30 kW firmou Elreg pro společenské a 
kulturní akce, který je umístěn u fontány. Náklady na projektovou dokumentaci (Code) a 
připojení odběrného místa (ČEZ Distribuce). V roce 2016 se předpokládá dokončení druhého 
přípojného bodu 70 kW na objektu KEBAB. Jedná se o jediné vhodné lokality pro požadovaný 
příkon 100 kW na základě stanoviska ČEZ. 

Pě í na t  Míru – S ad o s o – ra a drantu                    K  101  tis  
Finanční prostředky na stavební úpravy hydrantu umístěného v chodníku na rohu ul. 
Sladkovského a Sukova (Stavoka) včetně nákladů na projektovou dokumentaci (Code), který 
byl na základě opakovaných stížností z důvodu bezpečnosti upraven na podzemní hydrant. 
Realizace dokončena. 

Pě í na t  Míru – S ad o s o – dotace na ana i a ní í o             K  2 0  tis  
Finanční prostředky na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města na realizaci dešťové 
kanalizace, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky nebo instalaci revizní kanalizační šachty 
v dané lokalitě, dle podmínek schválených usnesením ZM/1842/2014. Dotace byly vyplaceny 
na základě schválení jednotlivých žádostí radou, resp. zastupitelstvem města. Celkem bylo 
schváleno vyplacení 41 žádostí fyzickým a právnickým osobám, a to v roce 2014 ve výši 
Kč 524,0 tis. a v roce 2015 ve výši Kč 2 940,8 tis. Financování ukončeno. 

t  Míru – na o ení na náměstí Re ub i                          K   0  tis  
Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD pro zpevněné plochy (SmP) a dle SOD pro 
trakce (DPmP) včetně nákladů na autorský dozor (Prodin), BOZP (Chrpa), technického dozoru 
(Malinský), zajištění dopravního značení (DOPA CZ) a související stavbou vyvolané náklady – 
stavební úpravy kanalizační šachty (Kvis), kabelovod, optická síť (DSD plus, Edera). Realizací 
stavby došlo ke stavebním úpravám v místě napojení tř. Míru na nám. Republiky - výměně 
krytu konstrukčních vrstev vozovky a chodníku (část z řezané dlažby a část z drobné kostky), 
odvodnění, ochrana sítí, signální a varovné pásy ze slepecké dlažby, instalace zahrazovacích 
sloupků a dopravního značení. Dále byla řešena úprava trakčního vedení trolejbusové dráhy 
včetně přívěsů. Realizace dokončena. 

t  Míru – na o ení na 1  isto adu                K  02  tis  
Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD pro trakce (DPmP) a výkon technického 
dozoru (Kucián). Realizací stavby došlo k úpravě trakčního vedení trolejbusové dráhy včetně 
přívěsů a ke stavebním úpravám části křižovatky u OC Magnum – výměna krytu, konstrukčních 
vrstev vozovky a chodníku, odvodnění, úprava směrovacích ostrůvků, signálních a varovných 
pásů a dopravního značení. Realizace dokončena. 

Děts  i tě a a rada – M  ebauero a – dotace   K  1 2  tis  
Děts  i tě a a rada – M  ebauero a – astní dro e   K  21 0 tis  
Děts  i tě a a rada – M  ebauero a – ostatní ná ad        K   tis  
Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD (Gardenline). Projekt byl realizován v rámci 
Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními náklady 1.840,8 tis., 
z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 1 627,8 tis. Realizací došlo k 
ošetření a ochraně stávající zeleně, sadovým a terénním úpravám, dodání výukových a 
herních prvků a environmentálních pomůcek z přírodního materiálu v areálu MŠ. V rámci 
ostatních nákladů byl hrazen výkon autorského dozoru při realizaci (Zahradní architektura). 
Realizace dokončena. 
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Děts  i tě a a rada – M  Vi o a – dotace   K   tis  
Děts  i tě a a rada – M  Vi o a – astní dro e    K  2 tis  
Děts  i tě a a rada – M  Vi o a – ostatní ná ad     K  1  tis  
Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD (Gardenline). Projekt byl v letech 2014-
2015 realizován v rámci Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními 
náklady Kč 483,0 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace 433,7 tis. 
Předmětem díla bylo zřízení přírodní zahrady a dětského hřiště včetně instalace herních prvků 
a environmentálních pomůcek z přírodního materiálu a sadových úprav v areálu MŠ. V rámci 
ostatních nákladů byl hrazen výkon autorského dozoru při realizaci (Zahradní architektura). 
Realizace dokončena. 

Děts  i tě a a rada – M  ruso a – dotace  K  11 1 tis  
Děts  i tě a a rada – M  ruso a – astní dro e    K  2 2 tis  
Děts  i tě a a rada – M  ruso a – ostatní ná ad     K   tis  
Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD (Gardenline). Projekt byl v letech 2014-
2015 realizován v rámci Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními 
náklady Kč 1 867,8 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace 
Kč 1 598,1 tis. Předmětem díla bylo zřízení přírodní zahrady a dětského hřiště včetně instalace 
herních prvků a environmentálních pomůcek z přírodního materiálu a sadových úprav v areálu 
MŠ. V rámci ostatních nákladů byl hrazen výkon autorského dozoru při realizaci (Zahradní 
architektura) a dodatečné terénní úpravy (Gardenline). Realizace dokončena.  

Děts  i tě a a rada – M  Bro í o a – dotace     K  1 1 tis  
Děts  i tě a a rada – M  Bro í o a – astní dro e  K  0  tis  
Děts  i tě a a rada – M  Bro í o a – ostatní ná ad     K  2  tis  
Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD (Hřiště hrou). Projekt byl realizován v rámci 
Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními náklady Kč 1 715,7 tis., 
z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 1 345,1 tis. Realizací došlo 
k ošetření a ochraně stávající zeleně, sadovým a terénním úpravám, dodání výukových a 
herních prvků a environmentálních pomůcek z přírodního materiálu v areálu MŠ. V rámci 
ostatních nákladů byl hrazen výkon autorského dozoru při realizaci (Zahradní architektura)a 
technický dozor (Matoušek), Věstník veřejných zakázek (Ness). Realizace dokončena. 

Děts  i tě a a rada – M  Z one e  – dotace     K  1 0  tis  
Děts  i tě a a rada – M  Z one e  – astní dro e  K  10 2 tis  
Děts  i tě a a rada – M  Z one e  – ostatní ná ad        K  0  tis  
Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD (Gardenline). Projekt byl realizován v rámci 
Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními náklady Kč 2 750,7 tis., 
z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 1 840,5 tis. Realizací došlo k 
ošetření a ochraně stávající zeleně, sadovým a terénním úpravám, dodání výukových a 
herních prvků a environmentálních pomůcek z přírodního materiálu v areálu MŠ. V rámci 
ostatních nákladů byly hrazeny náklady na Věstník veřejných zakázek (Ness). Realizace 
dokončena. 

Re ita i ace a rad u o  na MO III OP P  – nás edná e                  K   tis  
Finanční prostředky na zajištění následné péče po dobu udržitelnosti projektu 10 let dle SOD 
(SmP) a výkon technického dozoru (Mlejnková). Projekt byl v roce 2014 realizován firmou OK 
Garden v rámci Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními náklady 
Kč 1 927,7 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 1 170,9 tis. 
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Předmětem díla bylo komplexní řešení úprav zahrad v objektech MŠ Rumunská, MŠ Matury, 
MŠ Košťála, ZŠ Košťála a ZŠ Studánka a v lokalitě Studánecký les, a to se zaměřením na 
ekologickou výchovu a podporu biologické rozmanitosti území. Realizace dokončena, zajištění 
následné péče je nasmlouváno do roku 2024. 

Re ita i ace odsta en o ramene atí osto ice – astní dro e              K  22  tis  
Finanční prostředky na zajištění dvouleté následné péče dle SOD se zhotovitelem stavby (SHP 
stavby). Projekt byl v roce 2014 realizován v rámci Operačního programu životního prostředí 
EU s celkovými stavebními náklady Kč 2 038,7 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů 
proplaceno z dotace Kč 1 887,7 tis.. Předmětem díla bylo odbahnění dvou vodních ploch, 
vegetační úpravy, nové cesty z drobného kameniva, zpevněné plochy vč. mobiliáře. Realizace 
dokončena, zajištění následné péče je nasmlouváno do roku 2016. 

Re ita i ace e eně – Arboretum Pardubice – nás edná e                  K  10  tis  
Finanční prostředky na zajištění dvouleté následné péče dle SOD se zhotovitelem stavby 
včetně zajištění náhradní výsadby zničené vandalem (Zahrady LKN). Projekt byl v roce 2014 
realizován v rámci Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními 
náklady Kč 838,0 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 607,8 
tis. Předmětem díla byla kompletní obnova a doplnění zeleně na podporu biologické 
rozmanitosti území včetně doplnění mobiliáře. Realizace dokončena, zajištění následné péče 
je nasmlouváno do roku 2016. 

IPRM Vnitrob o  e  u u  S obod  K B a ob tu – dotace                       K   0  tis  
IPRM Vnitrob o  e  u u  S obod  K B a ob tu – astní dro e              K  2 1 tis  
Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD (Bauset). Projekt byl v letech 2014-2015 
realizován v rámci Integrovaného operačního programu EU s celkovými stavebními náklady 
Kč 4 674,2 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 3 809,4 tis. 
Realizací ve vnitroblocích ulic Železničního pluku, Svobody a K Blahobytu došlo k rekonstrukci 
stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování nových zpevněných ploch a 
parkovacích stání, jejich odvodnění za účelem smíšeného provozu chodců a vozidel v režimu 
„obytná zóna“. Dále došlo k úpravě veřejného osvětlení, výsadbě zeleně a instalace mobiliáře. 
Realizace dokončena. 

IPRM Prostor ed KD Du a – u  or o – astní dro e           K  1   tis  
IPRM Prostor ed KD Du a – u  or o – ra  nes  s DP                K  1  tis  
Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Eurovia). Projekt byl v roce 2015 realizován v rámci 
Integrovaného operačního programu EU s celkovými stavebními náklady Kč 18 896,6 tis., 
z toho je v rámci způsobilých nákladů předpokládán příjem dotace v r. 2016 ve výši 
Kč 15 533,0 tis. Realizací došlo k rekonstrukci stávajících ploch komunikací, parkovacích pásů a 
chodníků v ulici Gorkého (v úseku ulic Čs. Armády – J. Palacha) včetně zastávek MHD a přilehlé 
plochy před kulturním domem. Dále došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění 
městského mobiliáře a výsadbě zeleně. V rámci ostatních nákladů byl hrazen výkon 
autorského, technického dozoru a BOZP při realizaci (Highway Design, Matoušek, Turke), 
Věstník veřejných zakázek (Ness) a dopravní značení po dobu stavby ve vazbě na realizovanou 
ul. Rožkova (M-silnice). Realizace dokončena. 

IPRM Vnitrob o  e o a  Ress a  irán o a – dotace  K  10 11 0 tis  
IPRM Vnitrob o  e o a  Ress a  irán o a – astní dro e    K  2 0  tis  
IPRM Vnitrob o  e o a  Ress a  irán o a – ra  nes  s DP  K  1  tis  
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Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD (Colas). Projekt byl v letech 2014-2015 
realizován v rámci Integrovaného operačního programu EU s celkovými stavebními náklady 
Kč 13 194,6 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 10 611,0 tis. 
Realizací ve vnitroblocích ulic Lexova, Ressla a Jiránkova došlo k rekonstrukci stávajících 
komunikací a zpevněných ploch, odvodnění pomocí nových uličních vpustí, rekonstrukci 
dešťové kanalizace, vybudování parkovacích stání, chodníků a nových ploch pro kontejnery 
Dále došlo k úpravě veřejného osvětlení, výsadbě zeleně, doplnění mobiliáře a realizaci 
dětského hřiště vč. herních prvků. V rámci ostatních nákladů byl hrazen autorský dozor 
(Highway Design) a čištění kanalizace (VaK). Realizace dokončena. 

IPRM Vnitrob o  e  u u  De ot o  Ro cano a – dotace    K   0  tis  
IPRM Vnitrob o  e  u u  De ot o  Ro cano a – astní dro e     K  11  tis  
IPRM Vnitrob o  e  u u  De ot o  Ro cano a – ra  nes  s DP    K  1 1 tis  
Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Colas). Projekt byl v roce 2015 realizován v rámci 
Integrovaného operačního programu EU s celkovými stavebními náklady Kč 4 362,0 tis., z toho 
bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 3 450,7 tis. Realizací ve vnitroblocích 
ulic Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova došlo k rekonstrukci stávajících komunikací a 
zpevněných ploch vč. odvodnění, vybudování parkovacích stání, chodníků a vstupů do 
objektů, vybudování kontejnerových stání, úpravě veřejného osvětlení a sadových úprav vč. 
instalace mobiliáře. V rámci ostatních nákladů byl hrazen autorský dozor (Prodin). Realizace 
dokončena.  

IPRM i tě So o o s á – dotace     K  2 01 0 tis  
IPRM i tě So o o s á – astní dro e  K  1 0 tis  
IPRM i tě So o o s á – ostatní ná ad        K  0  tis  
Finanční prostředky na realizaci dle SOD (4Soft). Projekt byl v roce 2015 realizován v rámci 
Integrovaného operačního programu EU s celkovými stavebními náklady Kč 2 408,0 tis., z toho 
bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 2 017,0 tis. Realizací došlo 
k vybudování oploceného dětského hřiště s umělým povrchem a herními prvky ve 3D tvarech, 
dále byl instalován solitérní věžový prvek s lanovým výstupem, lezeckou stěnou s úchyty, 
lanovou pavučinou, skluzavkou a skrýší, 4 posilovací stroje a zapuštěná trampolína. Realizace 
dokončena. 

Z  Dru ste ní – RÚE – dotace  K  11 2 2 tis  
Z  Dru ste ní – RÚE – astní dro e   K  12 02 2 tis  
Z  Dru ste ní – RÚE – ostatní ná ad     K   tis  
Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Stavointeriér). Projekt byl v roce 2015 realizován 
v rámci Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními náklady 
Kč 23 687,4 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 11 662,2 tis. 
Realizací došlo k provedení opatření vedoucích ke zlepšení tepelně-technických vlastností 
jednotlivých pavilonů ZŠ a celkové úspoře energií: provedení zateplení obvodových plášťů 
certifikovaným zateplovacím systémem vč. úpravy soklových částí, výměna okapového 
chodníčku a nového oplechování; výměna oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů; 
zateplení stropu ve výměníkové stanici; instalace termoregulačních ventilů. V rámci ostatních 
nákladů byl hrazen autorský dozor (Rota Group) a technický dozor (Javůrek). Realizace 
dokončena. 
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Z  O ra enice – RÚE – dotace  K  12  tis  
Z  O ra enice – RÚE – astní dro e    K   0 0 tis  
Z  O ra enice – RÚE – ostatní ná ad     K  1 tis  
Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Stating). Projekt byl v roce 2015 realizován v rámci 
Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními náklady Kč 17 682,4 tis., 
z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 12 634,4 tis. Realizací došlo 
k provedení opatření vedoucích ke zlepšení tepelně-technických vlastností v jednotlivých 
objektech ZŠ a celkové úspoře energií: provedení zateplení obvodových plášťů certifikovaným 
zateplovacím systémem, úprava soklových částí, pokládka okapového chodníčku, nové střešní 
svody a žlaby, výměna oken a dveří, výměna parapetů; tepelná izolace v půdním prostoru. 
V rámci ostatních nákladů byl hrazen autorský dozor (IR Inspection) a technický dozor 
(Javůrek). Realizace dokončena. 

M  Na T ís e – RÚE – dotace     K    tis  
M  Na T ís e – RÚE – astní dro e   K  20  tis  
M  Na T ís e – RÚE – ostatní ná ad        K  2  tis  
Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Euromont Group). Projekt byl v roce 2015 realizován 
v rámci Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními náklady 
Kč 4 475,2 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 3 554,4 tis. 
Realizací došlo k provedení opatření vedoucích ke zlepšení tepelně-technických vlastností 
jednotlivých pavilonů v MŠ a celkové úspoře energií: provedení zateplení obvodových plášťů 
certifikovaným zateplovacím systémem vč. úpravy soklových částí; zateplení střešní 
konstrukce, výměna stávajících výplní otvorů oken a dveří, výměna parapetů. V rámci 
ostatních nákladů byl hrazen autorský dozor (IR Inspection) a BOZP (Matoušek). Realizace 
dokončena. 

A uacentrum – SEN u ití so ární en  – dotace   K   1 tis  
A uacentrum – SEN u ití so ární en  – astní dro e    K    tis  
A uacentrum – SEN u ití so ární en  – ostatní ná ad     K  0  tis  
Finanční prostředky na realizaci dle SOD (EVČ). Projekt byl v roce 2015 realizován v rámci 
Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními náklady Kč 10 521,4 tis., 
z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 5 587,1 tis. Realizací došlo 
k instalaci solárních kolektorů na ploché střeše nad halou s rekreačními bazény vč. 
souvisejících rozvodů uvnitř strojoven objektu. Instalovaný solární systém umožní částečný 
ohřev čtyř bazénů (50-ti metrový, skokanský, rekreační a venkovní). Dále bylo provedeno 
napojení nových rozvodů na stávající silnoproudý a slaboproudý rozvod v rámci MaR, napojení 
uzemnění a vlastní zapojení do systému úpravny bazénových vod všech čtyřech bazénů. 
V rámci ostatních nákladů byl hrazen autorský dozor (Code), Věstník veřejných zakázek (Ness) 
a BOZP (Turke). Realizace dokončena. 

Zate ení domo a ro senior  Dubina – II  etapa                 K  1 tis  
Finanční prostředky na přípravné práce před realizací – drobné stavební úpravy a nátěry lodžií 
(Šikula). Realizace v roce 2016 předpokládá nutné stavební úpravy teras v I.NP a lodžií ve II.NP 
(změna konstrukcí), které jsou v havarijním stavu a nebyly součástí dotačního projektu. 
Projektová dokumentace zpracována. Akce připravena k realizaci. 

Zate ení domo a ro senior  Dubina OP P  – dotace     K   202 1 tis  
Zate ení domo a ro senior  Dubina OP P  – astní dro e    K    tis  
Zate ení domo a ro senior  Dubina OP P  – ostatní ná ad     K  22  tis  
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Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Chrpa). Projekt byl v roce 2015 realizován v rámci 
Operačního programu životního prostředí EU s celkovými stavebními náklady Kč 13 171,7 tis., 
z toho bylo v rámci způsobilých nákladů proplaceno z dotace Kč 8 202,1 tis. Realizací došlo 
k provedení opatření vedoucích ke zlepšení tepelně-technických vlastností objektů čp. 646, 
647, 648 a 649 – zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště s úpravou 
nadstřešních objektů a jejich zateplení, úprava soklů, úpravy hromosvodů, okapových 
chodníků, lokální výměna prosklených stěn a dveří a další související práce vč. vegetace a 
terénních úprav. V rámci ostatních nákladů byl hrazen autorský dozor (Vrbický), Věstník 
veřejných zakázek (Ness). Realizace dokončena. 

Ro í ení u o c  a acit M  a Z  S ít o                  K  0  tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro realizaci přístavby ZŠ Svítkov. 

eso ar  na Du e – astní dro e               K  1  1  tis  
eso ar  na Du e – PD a ostatní ná ad                            K  0  tis  

Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Colas). Projekt byl v roce 2015 realizován v rámci 
Integrovaného operačního programu EU s celkovými stavebními náklady a náklady na 
odkoupení pozemku od TJ Lokomotiva Kč 15 951,5 tis., z toho je v rámci způsobilých nákladů 
předpokládán příjem dotace v roce 2016 ve výši Kč 13 449,4 tis. Realizací došlo ke 
komplexnímu řešení komunikací a zpevněných ploch, odpočinkových zón a sportovních ploch, 
instalace mobiliáře (cvičební prvky, lavičky, koše, navigační tabule), areálové osvětlení, úprava 
lesních porostů a zeleně, připojení na technickou infrastrukturu (silové vedení NN), dopravní 
řešení a související terénní úpravy.  V rámci ostatních nákladů byla hrazena projektová 
dokumentace vč. výkonu autorského dozoru (Adonis Projekt), zřízení odběrného místa el. 
zařízení (ČEZ Distribuce), výkon technického dozoru (Javůrek), geometrický plán a znalecké 
posudky k pozemkům (Geoding, Knittel), Věstník veřejných zakázek (Ness), odvod za lesní 
půdní fond (Celní úřad), pyrotechnický průzkum (Chládek, Geoding), grafické návrhy 
informačních tabulí (Mach). Realizace dokončena. 

Areá  MAS Du a – tartano  o á  – PD               K  1 0 tis  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Deals Management) a Věstník 
veřejných zakázek (Ness). Probíhá příprava zadávacího řízení veřejné zakázky. Realizace je 
předpokládána v roce 2016 v rámci státního dotačního programu MŠMT ČR Podpora 
materiálně technické základny sportovních organizací. Předmětem veřejné zakázky je 
rekonstrukce stávající atletické dráhy a souvisejících sektorů s tartanovým povrchem, v rámci 
které dojde k celkové povrchové úpravě horní vrstvy tzv. retoping – nový umělý 
vodonepropustný povrch, úpravě podpovrchového odvodnění (kanalizace + drenáže). Součástí 
bude realizace nové podkladní vrstvy v místě zásahu do pokladních vrstev vč. asfaltového 
koberce s požadovanou rovinností a ostatní nezbytné práce spojené s realizací nového 
povrchu. 

RPS Po abin  – u  Students á – dotace  K   000 0 tis  
RPS Po abin  – u  Students á – astní dro e – trans er  MO II    K    tis  
RPS Po abin  – u  Students á – u  o em         K  1  tis  
RPS Po abin  – u  Students á – ostatní ná ad      K  0 tis  
Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Miros Majetková). Projekt byl v roce 2015 realizován 
v rámci státního dotačního programu MMR ČR Podpora regenerace panelových sídlišť 
s celkovými stavebními náklady Kč 7 587,6 tis., z toho bylo v rámci způsobilých nákladů 
proplaceno z dotace Kč 4 000,0 tis. Realizací došlo k  rekonstrukci komunikace a přilehlých 
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chodníků v ul. Studentská (v úseku Stavařov – malá okružní křižovatka U Josefa), dále bylo 
provedeno odvodnění do navržených uličních vpustí, nové svislé a vodorovné dopravní 
značení, modernizace veřejného osvětlení, terénní a sadové úpravy a doplnění městského 
mobiliáře. Došlo k odkoupení stavbou dotčeného pozemku od Univerzity Pardubice, v rámci 
ostatních nákladů byl hrazen autorský dozor (Highway Design), Věstník veřejných zakázek 
(Ness) a technický dozor (Harvánek). Realizace dokončena. 

S rá ce ro o to c  rost ed  11 – Odbor a ní o arc ite ta 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  11 – Odbor a ní o 
arc ite ta ini  K  9 011 0 tis  u ra en  ro o et ini  K  10  tis  S ute n  da e b  
er án   ce o  i 3 733 0  K  co  edsta u e   u ra en o ro o tu   

Pr umn  a ro e to  ráce                 K  1 112  tis   
Náklady vynaložené 0koordinaci a součinnost vedoucí k zaregistrování územní studie Na 
Spravedlnosti ve výši Kč 50,2 tis., na projektový management vedoucí k založení spolku obcí 
Pardubická – labská ve výši Kč 63,3 tis., na architektonicko urbanistickou studii lokality 
finských domků v Ohrazenicích ve výši Kč 145,2 tis., na mezinárodní festival architektury 
„Architecture Week Prague 2015“ ve výši Kč 242,0 tis., za grafiku informačního panelu 
Studánecký les ve výši Kč 2,4 tis., návrh ideového řešení Síň slávy pardubického sportu ve výši 
Kč 34,2 tis., na prověření možností realizace komunikačního propojení mezi ul. Labská a 
lávkou přes Chrudimku ve výši Kč 47,0 tis., za zpracování projektu „Bezpečné cesty do školy 
v lokalitě Polabiny“ ve výši Kč 49,5 tis., na přípravu zakázky zhotovení průzkumů a rozborů a 
aktualizaci Územní studie oblasti přednádraží ve výši Kč 312,2 tis., na časosběrné video 
proměny třídy Míru v jednotlivých etapách její rekonstrukce ve výši Kč 40,0 tis., na územní 
studii park Na Špici II ve výši Kč 98,0 tis., sběr a vyhodnocení dat z celoměstského systému pro 
monitoring cyklistické dopravy ve výši Kč 28,4 tis. 

Odborn  osude  a on u ta ní innost  P os       K  2  tis  
Finanční prostředky na posouzení postupu při pořízení a zpracování nového Územního plánu 
Pardubic. 

Ú emní án města Pardubic                     K  1 1 tis  
Finanční prostředky vynaložené na zpracování konceptu Územního plánu (zbývající část z 
příslušné fáze) ve výši Kč 24,1 tis., na vícepráce vyplývající z dodatku smlouvy o dílo na 
zpracování Územního plánu ve výši Kč 459,8 tis., na zpracování posouzení vlivu nového 
Územního plánu na životní prostředí a udržitelný rozvoj (SEA) ve výši Kč 387,2 tis. 

Areá  etní o stadionu                                    K  2  tis   
Finanční prostředky vynaložené na zpracování studie využití areálu Letního stadionu. 
Zpracovatelem studie byla společnost Sportovní projekty s.r.o. Praha.   

Mu timodá ní u e  e e n  do ra  – ná r  sta b                                K   tis  
Finanční prostředky vynaložené na zpracování studie, která je podkladem pro navazující 
stupně PD, vedoucí k realizaci stavby. Zpracovatelem návrhu stavby Multimodální uzel veřejné 
dopravy – Přednádraží Pardubice – brána do města“ je společnost Highway Desingn, s.r.o., 
Hradec Králové. 
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abs á c oste a Pardubice – Ko ice – studie ro edite nosti – dotace P   K  1  tis   
Zpracovatelem studie proveditelnosti a účelnosti cyklostezky Pardubice – Kojice je společnost 
Transcounsult s.r.o. Celková cena díla činila Kč 484,0 tis. V roce 2014 byla uhrazena I. – III. a) 
etapa díla ve výši 274 170,- Kč. Na spolufinancování této části studie se podílely obce 
(Srnojedy, Valy u Přelouče, Přelouč, Kladruby nad Labem, Řečany nad Labem, Chvaletice a 
Kojice), které tato cyklostezka propojí ve výši Kč 100,0 tis. V roce 2015 byla uhrazena částka ve 
výši 169 830,- Kč a ve stejném roce byla na předmětnou studii poskytnuta dotace z KÚ Pk ve 
výši Kč 200,0 tis. Zádržné vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo ve výši Kč 40,0 tis. bude 
vyplaceno po uplynutí záruční doby.  

S rá ce ro o to c  rost ed  1  – Kance á  ta emní a 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  1  – Kance á  ta emní a 
ini  K  21   tis  u ra en  ro o et ini  K  220  tis  S ute n  da e b  er án  
 ce o  i 20  739 1  K  co  edsta u e   u ra en o ro o tu   

M d  aměstnanc  MmP etně OON             K  115 513  tis  
Finanční prostředky na platy a odměny pro zaměstnance MmP a ostatní osobní náklady, ze 
kterých jsou placeny „Dohody o pracovní činnosti“, „Dohody o provedení práce“ a dále jsou 
zde zahrnuty mzdy zaměstnanců Multikulturního centra.  

M d  – Komunitní áno ání         K  202  tis  
Finanční prostředky na mzdové náklady vedoucích pracovních skupin komunitního plánování. 
Jedná se o dotační projekt MPSV ČR. 

M d  – Sociá ní ro e t  – udr ite nost        K  10  tis  
Finanční prostředky na mzdové náklady sociálních projektů, které po svém ukončení musí 
pokračovat po dobu udržitelnosti – komunitní plánování. 

Státní ís ě e  na on ěstouns  e   K  0  tis  
Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. 

M d  – Komunitní ub  u  Če o a       K   tis  
Finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění 4 pracovníků komunitního klubu na 
ubytovně Češkova. 

M d  – pro e t CreArt - dotace  K  1 2 tis  
M d  – ro e t CreArt – astní dro e  K  1 2 tis  
Finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění v rámci projektu CreArt (Network 
of Cities for Artistic Creation). Jedná se o projekt na podporu kreativity prostřednictvím 
spolupráce v oblasti vizuálního umění za účasti 13 evropských měst. Projekt byl schválen ZmP 
dne 20.9.2010 je plánován na období 5 let (2012 – 2017). V roce 2015 se v Pardubicích 
uskutečnily vzdělávací programy, Evropský den umělecké tvořivosti a Evropská putovní 
výstava s tematickým názvem „City and Me“. 

Č eno  astu ite st a – odměn     K   0  tis  
Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP. 
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M d  – V on sociá ní ráce – dotace                  K  1 0 tis  
Finanční prostředky z MPSV ČR na mzdové náklady spojené s výkonem sociální práce podle 
ustanovení §92 -§93a zákona o sociálních službách a §63 - §65a zákona o pomoci v hmotné 
nouzi.  

Ná rada m d  a dn  raco ní nesc o nosti       K  0 tis  
Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. 
Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního 
dne do 15. kalendářního dne za kalendářní dny ve výši 60 % průměrného výdělku. 

Odměn  a dar  a ráci  omisíc  a borec       K  1  tis  
Finanční prostředky na výplatu odměn a darů členům komisí nebo výborů. 

Sociá ní a dra otní o i tění ec  aměstnanc  a astu ite             K  0 1 tis  
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 
Kč 29 940,9 tis., povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši Kč 10 916,8 tis. a 
ostatní povinné pojistné ve výši Kč 21,4 tis. 

Im ementace s st m  í ení a it          K  1 tis  
Na základě požadavku vedení města Pardubic jsou zaváděny metody řízení kvality a další prvky 
řízení pro modernizaci úřadu. V částce jsou zahrnuty náklady na členství v benchmarkingové 
iniciativě, dále poradenství, vzdělávání apod. 

Ná ad  soudníc  í ení                      K  2  tis  
Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako 
účastník řízení MmP. 

V on innosti ednotn c  onta tníc  míst – dotace      K   tis  
Náklady na platy byly čerpány ve výši Kč 327,6 tis., sociální pojištění ve výši Kč 81,9 tis. a 
zdravotní pojištění ve výši Kč 29,5 tis., školení Kč 22,5 tis., provozní náklady činily Kč 98,2 tis. 

Dotace na ná ad   ob asti sociá ně – rá ní oc ran  dětí              K  8  tis  
Náklady na platy byly čerpány ve výši Kč 5 895,9 tis., sociální pojištění ve výši Kč 1 469,0 tis. a 
zdravotní pojištění ve výši Kč 524,3 tis. Provozní výdaje (náklady na energie, školení, telefonní 
poplatky, stravné aj.) související s danou oblastí činily Kč 670,3 tis. Dotace z MPSV na náklady 
agendy sociálně právní ochrany dětí činila Kč 7 860,4 tis. V rámci finančního vypořádání 
poskytnuté dotace za rok 2015 bylo požádáno o doplacení dotace ve výši Kč 699,1 tis. 

o ení a dě á ání    K  1 2  tis  
Finanční prostředky na školení a další vzdělávání zaměstnanců MmP. 

Sta ební in estice na budo ác  MmP                K  1  tis  
Finanční prostředky byly čerpány na opravu historických oken v budově Pernštýnské nám. 1 ve 
výši Kč 911,2 tis., na zřízení sprchového koutu v budově ESD ve výši Kč 68,1 tis., na úpravu 
vstupu v budově Gorkého 489 ve výši Kč 345,6 tis., na stavební úpravy v kancelářích OSPOD 
v budově U Divadla 828 ve výši Kč 251,6 tis. a na další drobné stavební úpravy v budovách 
MmP v celkové výši Kč 162,1 tis.    
Budo a u Di ad a 2  – imati ace                  K  1 1  tis  
Finanční prostředky na doklimatizování budovy U Divadla 828. 

Stro ní in estice     K  1  tis  
Finanční prostředky na pořízení nového automobilu Škoda Superb III Style.  
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Pro o  MmP                               K  22 1  tis  
Výdaje na provoz MmP zahrnují: povinné pojistné na úrazové pojištění – Kč 650,2 tis., 
potraviny – Kč 78,4 tis., ochranné pomůcky – Kč 76,3 tis., léky a zdravotnický materiál – 
Kč 0,5 tis., knihy a tisk – Kč 216,8 tis., drobný hmotný majetek – Kč 767,0 tis., spotřební 
materiál – Kč 1 847,2 tis., náklady na energie – Kč 4 555,1 tis., náklady na služby pošt – Kč 65,2 
tis., služby telekomunikací – Kč 180,0 tis., služby peněžních ústavů – Kč 10,0 tis., nájemné – Kč 
1 386,3 tis., konzultační a poradenské služby – Kč 214,0 tis., ostatní služby – Kč 2 081,0 tis., 
opravy a udržování – Kč 3 365,6 tis., cestovné – Kč 693,2 tis., ostatní nákupy – Kč 1,8 tis., 
poskytnuté příspěvky a náhrady – Kč 13,1 tis., odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat 
zdravotně postižené – Kč 581,6 tis., náklady na stravné – Kč 2 429,9 tis., PHM – Kč 485,6 tis., 
postálie – Kč 2 800,0 tis., tiskopisy na opiáty – Kč 9,0 tis., kurzové rozdíly – Kč 8,9 tis. 

Ná u  cenin a o                           K  2  tis  
Finanční prostředky na nákup kolků ve výši Kč 5,0 tis. a platby daní a poplatků ve výši Kč 24,9 
tis. 

Pro o ní ná ad  budo  na náměstí Re ub i   K  1 0  tis  
Finanční prostředky na platby za energie ve výši Kč 802,3 tis. a služby ve výši Kč 948,3 tis. 

Pro e to  í ení a strate ic  áno ání – dotace       K  2 0 tis  
Pro e to  í ení a strate ic  áno ání – astní dro e                    K  2  tis  
V rámci položky jsou hrazeny náklady spojené s realizací projektu „Projektové řízení a 
strategické plánování v praxi   CZ.1.04/4.1.01/89.00111.“ jehož cílem je  do podmínek MmP 
implementovat systém PPP (projekt, program, portfolio) a aktualizovat systém strategického 
plánování vč. jeho vazeb s důrazem na rozpočet města. Projekt je realizován v letech 2013 – 
2015. 

Dotace M  – o b  do astu ite st a – án  na D u                                 K  1 tis  
Náklady na nákup občerstvení a odměny členů okrskové volební komise během konání 
mimořádných voleb v Lánech na Důlku. 

S rá ce ro o to c  rost ed  101  – Odbor i otní o rost edí 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  101  – Odbor i otní o 
rost edí ini  K  2 1 tis  u ra en  ro o et ini  K   21  tis  S ute n  da e b  
er án   ce o  i 79 0  0 K .  co  edsta u e   u ra en o ro o tu   

Údr ba e e n  e eně          K   tis  
Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň zejména na sečení trávy včetně sběru, odvozu a 
likvidace zelené hmoty ukládáním na kompostárnu v Dražkovicích z lesoparku na Dukle a 
podél cyklostezky do Popkovic ve výši Kč 125,7 tis., na zpracování aktualizace pasportu 
veřejné zeleně ve výši Kč 319,7 tis. a na zpracování posudků, revizí a ošetření památných 
stromů a stromořadí v Pardubicích celkem ve výši Kč 32,9 tis.  

E ocentrum Pa eta – dotace na ro o           K  100 0 tis  
Finanční prostředky na příspěvek na provoz na rok 2015 Ekocentru Paleta. 
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E o o ic á c o a a os ěta              K  0 0 tis  
Finanční prostředky na ekologickou výchovu – ekovýchovné programy v oblasti odpadového 
hospodářství pro děti MŠ a ZŠ a zajištění a organizaci svozu PET lahví na ZŠ ve školním roce 
2014/2015. 

E ocentrum Pasí a – dotace na ro o          K  0 0 tis  
Finanční prostředky příspěvek na provoz na rok 2015 pro Záchrannou stanici a ekocentrum 
Pasíčka.  

Derati ace e e n o rostranst í    K  1  tis  
Finanční prostředky na provedení ohniskové deratizace veřejných prostranství ve městě. 

Ome ení o u ace o ub           K  11  tis  
Finanční prostředky na náklady spojené se snižováním počtu holubů pomocí osmi 
odchytových zařízení činily celkem Kč 114,7 tis. Jednalo se o vytipované budovy a obytné 
domy s plochou střechou v lokalitách MO I – Střed (VČD, FÚ, KB, ZŠ a SŠ), MO II – Polabiny 
(Univerzita Pardubice, Labská hotelová škola a bytové domy) a MO III – Studánka (bytové 
domy). 

Veterinární innost                    K  1 2 0 tis  
Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy ve výši Kč 1 142,3 tis. Jedná se o 
zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče. Zbylá část 
finančních prostředků ve výši Kč 91,7 tis. byla vynaložena na sběr kadaverů na území města. 

S o  omuná níc  od ad                           K  1 10  tis  
Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města 
prostřednictvím SmP a.s. 

Se aro an  sběr                  K  1   tis  
Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP a.s. Celkem bylo od 
občanů sebráno 1 033 t skla, 964 t plastů, 968 t papíru, 62,3 t kovu a 21,5 t nápojových 
kartónů. 

Ú id a i tění stano i  onte ner  TKO    K  1 1  tis  
Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO na území města. 

S o  a i idace nebe e n c  od ad                  K  1  tis  
Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů a ze 
separačních dvorů. 

Pro o  se ara níc  d or                 K  10  tis  
Finanční prostředky na provoz 8 separačních dvorů na území města Pardubic. Separační dvory 
jsou umístěny v Dražkovicích (areál překladiště odpadu), Nemošicích (ul. Ostřešanská), 
Pardubičkách (ul. Průmyslová), Rosicích nad Labem (ul. J.K. Tyla), Ohrazenicích (ul. 
Pohránovská), Svítkově (za areálem Plynostavu), Polabinách (ul. Lonkova) a na Hůrkách (v 
areálu SmP a.s.).  

Sběr ro t en o od adu a i idace ern c  s áde        K  2  tis  
Finanční prostředky na likvidaci černých skládek na lesních pozemcích a sběr rozptýleného 
odpadu v lese podél komunikací.  
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Sběr bio o ic  ro o ite n o omuná ní o od adu               K  2  tis  
Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu 
od občanů (BRKO). Z celkové částky bylo použito Kč 389,0 tis. na nákup nových nádob na 
bioodpad. Náklady na svoz bioodpadu činily v roce 2015 Kč 2 380,8 tis. 

 Údr ba re u ti o an  s ád  omuná ní o od adu Dra o ice      K  1  tis  
Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu zrekultivované skládky 
komunálního odpadu v Dražkovicích. Monitorování podzemních vod a jejich asanační čerpání 
ve výši Kč 72,0 tis. a sekání plochy skládky ve výši Kč 101,6 tis.  

Pro o  do on en c  odo os odá s c  dě        K  11 1 tis  
Finanční prostředky na zajištění provozu retenční nádrže v průmyslové zóně Staré Čívice u 
Panasonicu (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba a opravy) ve výši Kč 251,4 tis., 
za technicko-bezpečnostní dohled povodňových hrází ve výši Kč 61,4 tis., za provozování 
protipovodňových hrází ve výši Kč 88,1 tis. a náklady na zpracování posouzení čerpací stanice 
závlahy v Brozanech ve výši Kč 10,2 tis.  

Činnost O resní o m s i ec o s o u           K  0 0 tis  
Finanční prostředky na činnost Mysliveckého spolku Pardubice zejména na údržbu lesní cesty 
k OMS a pořádání okresní myslivecké výstavy. 

Mobi ní roti o od o  ra ení – ro o           K  0 tis  
Finanční prostředky na zajištění skladování mobilního hrazení a za provádění výkonů a činností 
na katastrálním území města Pardubic, zahrnující manipulaci s mobilním hrazením a 
stacionárním protipovodňovým zařízením. 

esní os odá s  án – dotace          K  11 1 tis  
Finanční prostředky na náklady spojené se zpracováním lesního hospodářského plánu (LHP) 
pro Pardubice. LHP je periodické inventurní zachycení stavu lesa a stanovení mezí jeho 
využívání prostřednictvím závazných ustanovení, které upravují maximální celkovou výši 
těžeb, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin a rozsah výchovy porostů. Náklady 
na pořízení LHP byly kryty dotací z rozpočtu Pk. 

Činnost odborn o esní o os odá e – dotace       K  1 tis  
Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Ze zákona o 
lesích stát prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností proplácí náklady na 
činnost odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha – LS Nasavrky, LS 
Choceň a Lesní družstvo Vysoké Chvojno. Výdaje jsou kryty dotací z MZe ČR podle § 37 odst. 6 
a 7 lesního zákona č. 189/1995 Sb.  

V sadba me iora níc  d e in – dotace          K   tis  
Finanční prostředky poskytnuté MZe podle §24 odst. 2 lesního zákona č. 189/1995 Sb na 
výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za období II. pololetí roku 
2014 ve výši Kč 11,0 tis. a za I. pololetí roku 2015 ve výši Kč 38,4 tis. 

Pro ram od or  e o o ic  c o  a os ět        K  0  tis  
Z programu podpory bylo vyplaceno 340 460,- Kč. Celkem bylo podpořeno 34 projektů 
předložených 26 subjekty. 
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Městs  es  Pardubice                        K  1  tis  
os oda ení  esíc  – dotace P             K  21  tis  

Finanční prostředky na základě smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Pardubického 
kraje na hospodaření v lesích.  Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie na 
základě smlouvy č. OŽPZ/15/22819 ve výši Kč 31,3 tis., příspěvek na obnovu, zajištění a 
výchovu porostů na základě smluv č. OŽPZ/15/23903 ve výši Kč 25,1 a č. OŽPZ/15/23873 ve 
výši Kč 161,3 tis.  
Finanční prostředky na činnost v městských lesích činily celkem Kč 2 114,0 tis., z toho část byla 
kryta dotací z rozpočtu Pk. Náklady na pěstební a těžební činnost tzn. těžbu dřeva, výchovu 
lesních porostů, zalesňování, provádění prořezávek, štěpkování klestu, vyklízení a přibližování 
dřeva koňmi a chemické ošetření porostu byly ve výši Kč 1 855,9 tis., finanční prostředky na 
práce s vysokozdvižnou plošinou používanou při ořezech polámaných a poškozených stromů, 
výsadbu stromů ve Starých Čívicích a nákup postřikového přípravku Roundap ve výši Kč 167,8 
tis., pořízení tabule z cortenového plechu a rozcestníků do Spojilského lesa ve výši Kč 42,2 tis. 
a práce odborného lesního hospodáře ve výši Kč 48,1 tis. 

Pro o  imisníc  monitoro acíc  stanic  K  1  tis  
Pro o  imisníc  monitoro acíc  stanic – dotace  K  100 0 tis  
Pro o  imisníc  monitoro acíc  stanic – dotace MO V   K  -50 0 tis  
Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz imisní monitorovací stanice ve výši Kč 183,5 a 
z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 100,0 tis., na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 
OŽPZ/15/20025na podporu provozování stanic automatického imisního monitoringu. Finanční 
prostředky ve výši Kč 50,0 tis. byly přeposlány do rozpočtu MO V – Dukla. Celkové náklady na 
provoz monitorovací stanice na území MO VI – Svítkov činily Kč 233,5 tis. 

S rá ce ro o to c  rost ed  1211 – Sta ební ad 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  1211 – Sta ební ad ini  
K  1 000 0 tis  u ra en  ro o et ini  K  1 000 0 tis  S ute n  da e b  er án  

 ce o  i 2  0 0 K  co  edsta u e 2 1  u ra en o ro o tu   

Činnost sta ební o adu            K  2 0 tis  
Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků na stanovení ceny pozemků určených 
k vyvlastnění za účelem vybudování dopravní infrastruktury rychlostní silnice R35 Opatovice – 
Časy. 

S rá ce ro o to c  rost ed  1 2  – Odbor do ra  

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  1 2  – Odbor do ra  
ini  K  2  2 0 tis  u ra en  ro o et ini  K  2 2 1 1 tis  S ute n  da e b  er án  
 ce o  i 2  0  K  co  edsta u e 0   u ra en o ro o tu   

inan ní om en ace DPMP  a s  a os tnut  s u b            K  1 9 000 0 tis  
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz 
veřejné hromadné dopravy. 
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inan ní om en ace DPMP  a s  - e ra a andica o an c  osob    K  700 0 tis  
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz 
speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob. 

DPMP  a s  – dotace na ro o  o  Arno t                 K  00 0 tis  
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz 
lodi Arnošt. 

Odměna DPMP  a s  a ro o  acen o stání                K  5 0  tis  
Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřených 
mandátních smluv mezi MmP a DPmP, a.s. – 25 % z tržeb z parkovacích automatů a 15 % 
z tržeb za parkovné prostřednictvím SMS. 

Par o ací automat   K  0  tis  
Finanční prostředky na nákup nových parkovacích automatů umístěných na území města. 

• RONING – betonové patky k parkovacím automatům         59 230,- Kč 
• PROJEKT Pro – nákup parkovacích automatů       831 512,- Kč 

In orma ní s st m – o ra  dr ba          K  1  tis  
Finanční prostředky ve výši 31 460,- Kč byly uhrazeny Službám města Pardubic a.s. za 
zpracování projektové dokumentace II. etapy „Revitalizace městského navigačního systému 
pro pěší“. Umístění informačních nosičů je ve II. etapě zaměřeno na navigaci návštěvníků 
směrem k nově rekonstruovaným veřejným prostorám města, např. park Na Špici, Tyršovy 
sady, napojení na pravý břeh Labe směrem k Univerzitě, Natura Park  atd. Umístění nosičů  je 
plánováno na ul. 17. listopadu, parkoviště u Tipsport arény, u zdymadla na levé straně Labe, 
na křižovatce U Josefa – Cihelna, u parkoviště před Univerzitou, u Automatických mlýnů, u 
 mostu za WC Ideon a na parkovišti Karlovina. Realizace II. etapy bude ukončena do konce 
roku 2016. 

S u b  ro e t  na ec  osud          K  0  tis  
Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy 
budoucích investic a oprav prováděných, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků:  

• PRODIN, a.s. – bezpečnostní audit křižovatky I/37 Březhrad – Opatovice         44 770,- Kč 
• PRODIN, a.s. – posouzení dopravní situace Masarykovo náměstí         30 250,- Kč 
• DOPA CZ – místní úprava provoz U Mlýnu v Pardubicích         56 870,- Kč 
• HK Projekt – posouzení parkování v Pardubicích         59 628,- Kč 
• Adam První – dopravní řešení křižovatka I/36 s ulicí Kyjevskou         59 895,- Kč 
• ESP CZ – posouzení dopravní situace v lokalitě Pod Břízkami         21 780,- Kč 
• ESP CZ – návrh přechodné úpravy jízdních pruhů v centru města         35 453,- Kč 

Odměna a on astnic c  rá  SmP  a s        K  00 0 tis  
Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje 
výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubice. 

Či tění omuni ací etně imní dr b                K  2   tis  
Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění místních komunikací a objem prací zimní 
údržby. Čištění komunikací ve výši Kč 19 731 745,- Kč, zimní údržba ve výši Kč 5 647 974,- Kč.     
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S rá a a dr ba omuni ací                             K  2  1  tis  
Finanční prostředky na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou 
drobnou údržbu mostních objektů, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a 
dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů 
v Pardubicích, na havarijní stavy mostů a komunikací, opravy zálivů zastávek MHD, 
manipulace a skladování dlažebního materiálu, úhrada el. energie v podchodech: 

• SmP, a.s. – manipulace a skladování dlažebního materiálu, dosyp dlažby tř. Míru       915 697,- Kč 
• SmP a.s. – obnova vodorovného a svislého dopravního značení, údržba a opravy mostů, podchodů a

podjezdů, opravy zálivů zastávek MHD    23 506 855,60 Kč 
• ESP CZ – obnova vodorovného dopravního značení    17 654,- Kč 
• Centropol – platby za elektrickou energii v podchodech    11 378,- Kč 
• Building Expert – oprava podjezdů sv. Anny, Svítkov, Karla IV., Slovany, 17. listopadu    480 093,- Kč 

S ěte ná si na i a ní a í ení                  K  1  tis  
Finanční prostředky na provoz světelného signalizačního zařízení na území města na základě 
smlouvy se SmP, a.s.     

Ú ra  SSZ nad rámec dr b          K  1 1  tis  
Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění 
stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení 
OPTICOM a investice do nových zařízení:  

• JTS CZ s.r.o. – asistence pro konání sportovních akcí, kontrola signalizace      15 734,84 Kč 
• Miloš Jansa – údržba světelné signalizace, kontroly zařízení OPTICOM    125 828,- Kč 

Pro o  a dr ba e e n o os ět ení               K   000 0 tis  
Finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města Pardubic. 

A tua i ace as ort  omuni ací a do ra ní o na ení      K  1  tis  
Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na pozemních komunikacích 
na území města Pardubic. 

Autobuso  astá   u  Sta o a ed Z  – PD    K  0  tis  
Ú ra a rostoru ed stu em na eti tě u  Pra s á – PD  K   tis  
Finanční prostředky na zpracování PD na realizaci autobusových zastávek před Základní školou 
v ul. Staňkova na Dukle a úprava prostoru před vstupem na letiště v ul. Pražská.  

P atba a ener ie d e sm u  s in mi sub e t     K  12  tis  

O ra  c oste e       K  2 2  tis  
Finanční prostředky na opravy cyklostezek: 

• CS Semtín       871 200,- Kč 
• CS most Pavla Wonky    898 128,- Kč 
• CS Kpt. Bartoše       783 582,- Kč 

Odta  motoro c  o ide             K  1 1 tis  
Finanční prostředky na náklady za nerealizovaný, ale již objednaný, odtah motorového vozidla 
z místní komunikace, kdy vozidlo tvořilo překážku silničního provozu při blokovém čištění 
komunikací.   

V da e na ro ram BESIP        K   tis  
Finanční prostředky na dopravně výchovné akce pro mladé cyklisty. 
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S rá ce ro o to c  rost ed  1 11 – Odbor ro o e a strate ie 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  1 11 – Odbor ro o e a 
strate ie ini  K   2 0 0 tis  u ra en  ro o et ini  K  22 1 tis  S ute n  da e b  
er án   ce o  i 13 2 0 K  co  edsta u e   u ra en o ro o tu   

P ís ě e  na obno u MPR – dotace                    K  200 0 tis. 
P ís ě e  na obno u MPR – astní dro e                     K  2  tis  
Finanční prostředky byly využity v rámci programu regenerace městské památkové rezervace, 
kdy město má dle podmínek programu povinnost finančně se podílet na realizovaných 
projektech soukromých vlastníků, které jsou dotačně podpořeny Ministerstvem pro místní 
rozvoj. V roce 2015 bylo realizováno pět projektů a to oprava kostela sv. Bartoloměje, oprava 
kostela Zvěstování Panny Marie, oprava domů Kostelní čp. 56 a čp. 104 a domu na 
Pernštýnském náměstí. 

R P a s  – ení á adní o a itá u              K  12 000 0 tis  
Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu společnosti Rozvojový fond Pardubice, a.s. 
na základě usnesení ZmP č. 269/2015.  

Strate ie a once ce                       K   tis  
Finanční prostředky na zpracování analýz Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích a 
Startovací bydlení pro mladé.  

P í ra a a administrace ro e t                      K  1 1 0 tis  
Finanční prostředky na náklady související s přípravou projektů a žádostí o dotace z programu 
Podpora zabezpečení škol a školských zařízení, v rámci kterého bylo řešeno zabezpečení ZŠ a 
MŠ, dále na náklady spojené s překlady dokumentů v souvislosti s administrací projektu 
Multimodální uzel veřejné dopravy a náklady v souvislosti s administrací projektů 
z operačního programu Životní prostředí, kdy část finančních prostředků byla na základě 
uzavřené smlouvy na podání, administraci a vyhodnocení projektů vázána na schválení 
závěrečných vyhodnocení poskytovatelem dotace. Po jejich schválení byla tato část finančních 
prostředků uvolněna zpracovateli.    

Administrace ro e t  IPRM                        K   tis  
Finanční prostředky na náklady související s administrací dotačního projektu Lesopark Dukla 
Pardubice, jenž byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – sídliště Dukla a 
Višňovka.    

ITI – í ra a a raco ání do ument  ITI                   K  1 0 tis  
Finanční prostředky na zpracování a administraci SEA (strategické posuzování vlivu 
střednědobých a dlouhodobých koncepcí na životní prostředí). Podmínkou pro předložení 
Strategie ITI do orgánů města je vydání Stanoviska MŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.  

E terní ener etic  s u b            K  12 1 tis  
Finanční prostředky na náklady spojené s úpravou vodoměrů a měřičů energií pro MŠ 
Benešovo náměstí a objektu U Divadla 828 – osazení měřičů s impulsním výstupem pro 
následné zavedení energetického dispečinku na tyto objekty. 
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ITI radec o – ardubic á metro o itní ob ast                  K  1  tis  
Finanční prostředky na vyúčtování příspěvku města Hradec Králové na předfinancování 
společného projektu ITI. Ve vazbě na zpracovanou strategii využití integrovaných teritoriálních 
investic byla prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP) 
financována společná strategie ITI metropolitní oblast Hradecko - pardubická. Město 
Pardubice bylo žadatelem o dotaci, která činila 100 % nákladů na zpracování strategie v 
celkové výši 987 515,- Kč. Město Pardubice se na předfinancování zpracování tohoto 
dokumentu podílelo částkou ve výši 674 125,- Kč a Hradec Králové částkou ve výši 313 390,- 
Kč. Hradec Králové poskytnul zálohový příspěvek ve výši Kč 451,0 tis. a rozdíl částek mu byl po 
ZVA vrácen. 

Ana tic  a metodic  ráce                       K  0  tis  
Finanční prostředky na zpracování vyhodnocení čerpání dotačních finančních prostředků 
v období 2007 – 2013 včetně porovnání úrovně a struktury čerpání finančních prostředků 
s dalšími statutárními městy v rámci NUTS II. Severovýchod.  Posouzení směrnic a vnitřních 
norem úřadu zabývajících se problematikou čerpání finančních prostředků EU a 
problematikou projektového řízení s návrhem na doplnění a dopracování chybějících částí. 

Pro o  ener etic o dis e in u           K  21  tis  
Finanční prostředky na pravidelné platby za provoz energetického dispečinku na ZŠ Svítkov a 
ZŠ Studánka (Data-ing) v celkové výši Kč 21,5 tis. dle smluv OMI D/000005/15 a D/000004/15. 

S o e ná ener etic á once ce Pardubice – radec Krá o     K   tis  
Finanční prostředky na úhradu 50 % nákladů vynaložených na zpracování územní energetické 
koncepce Pardubice – Hradec Králové (EVČ). Energetická koncepce byla zpracována v roce 
2015 a zadavatelem bylo město Hradec Králové. Na základě smlouvy o spolupráci mezi 
Pardubicemi a Hradcem Králové se město Pardubice na zpracování podílelo 50 %, což 
představovalo částku ve výši 583 825,- Kč. 

S rá ce ro o to c  rost ed  1  – Odbor o st í  u tur  a s ortu 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  1  – Odbor o st í  
u tur  a s ortu ini  K  2  2  tis  u ra en  ro o et ini  K  2  1 tis  S ute n  

da e b  er án   ce o  i 2  871 21  K  co  edsta u e   u ra en o 
ro o tu   

Komorní i armonie Pardubice – ís ě e  na ro o    K  1  2 0 0 tis  
Komorní i armonie Pardubice – ís ě e  na in estice        K  0 tis  
Komorní i armonie Pardubice – ís ě e  na ro o  dotace P     K   2 0 0 tis  
Komorní i armonie Pardubice – ís ě e  na ro o  dotace MK     K  1 1 0 0 tis  
Finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci KF Pardubice dosáhly v roce 2015 
celkové výše Kč 22 417,0 tis. Zahrnují finanční příspěvek z rozpočtu města Pardubice na 
provoz ve výši Kč 17 240,0 tis. a příspěvek na investice ve výši Kč 777,0 tis., který byl použit na 
zakoupení nového nástroje – fagotu (Fagot Shreiber & Söhne, zn. FOX – model Professional 
680 D), finanční prostředky z rozpočtu Pk na provoz ve výši Kč 3 250,0 tis. a dotace 
z Ministerstva kultury ČR z programu podpory stálých profesionálních symfonických orchestrů 
ve výši Kč 1 055,0 tis.  
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V c odo es  di ad o Pardubice – rand esti a  smíc u      K  00 0 tis  
V c odo es  di ad o Pardubice – rand esti a  smíc u dotace P                   K  0 0 tis  
Finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci VČD Pardubice na divadelní festival 
Grand festival smíchu 2015 z rozpočtu města činily Kč 600,0 tis. a z rozpočtu Pardubického 
kraje činily Kč 70,0 tis.  
V c odo es  di ad o Pardubice – ís ě e  na ro o    K  37 1  tis  
V c odo es  di ad o Pardubice – ís ě e  na ro o  dotace P   K   2 0 0 tis  
V c odo es  di ad o Pardubice – ís ě e  na ro o  dotace MK     K  1 0 tis  
Finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci VČD Pardubice na provoz v roce 2015 
dosáhly celkové výše Kč 42 576,8 tis. Zahrnují finanční příspěvky na provoz VČD z rozpočtu 
města Pardubic ve výši Kč 37 791,8 tis., z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 3 250,0 tis. a 
dotaci z Ministerstva kultury ČR z programu státní podpory profesionálních divadel ve výši 
Kč 1 535,0 tis. 

Ku turní centrum Pardubice – ís ě e  na ro o              K  19 2  tis  
Příspěvek na provoz poskytnutý Kulturnímu centru Pardubice z rozpočtu města dosáhl v roce 
2015 celkové výše Kč 19 149,3 tis. Finanční prostředky byly určeny na provoz Kulturního 
centra Pardubic ve výši Kč 3 908,6 tis., KD Dubina ve výši Kč 1 500,0 tis., KD Hronovická ve výši 
Kč 1 107,0 tis., Divadla 29 ve výši Kč 2 100,0 tis. a Galerie GAMPA ve výši Kč 2 200,00 tis. 
Finanční prostředky na provoz Informačního centra Pardubice ve výši Kč 1 898,5, na úhradu 
nájemného za pronájem prostor v budově náměstí Republiky čp. 1 (sídlo Kulturního centra 
Pardubice a Informačního centra) dle nájemní smlouvy mezi Kulturním centrem Pardubice a 
Ing. Jiřím Novákem ze dne 02. 01.2013 ve výši Kč 3 200,0 tis., a na provoz Informačního 
střediska Evropské unie Europe Direct ve výši Kč 637,5 tis. Příspěvek na kulturní akce ve výši 
Kč 1 905,9 tis., Pernštýnskou noc ve výši Kč 250,0 tis. a příspěvek na provoz galerie Mázhaus 
ve výši Kč 250,0 tis. projekt CreArt ve výši Kč 32,0 tis., 
Z rozpočtu Pardubického kraje byla usnesením č. Z/285/15 Kulturnímu centru přidělena 
dotace v oblasti cestovního ruchu na provoz oblastních organizací cestovního ruchu ve výši 
Kč 70,1 tis., usnesením č. Z/346/15 dotace z grantového programu „Podpora činnosti a 
provozu TIC“ ve výši Kč 89,9 tis. a usnesením č. Z/291/15 dotace z grantového programu 
„Program kulturních aktivit na rok 2015“ na Jazzconnexion ve výši Kč 15,0 tis., 
Electroconnexion ve výši Kč 10,0 tis. a Pernštýnská noc ve výši Kč 20,0 tis. Dotace z MK ČR pro 
KC – Divadlo 29 na Jazzconnexion ve výši Kč 100,0 tis., Electroconnexion ve výši Kč 130,0 tis. a 
Ani/LAB ve výši Kč 50,0 tis. 

E ro s  s o o  d m - ro o              K   tis  
Finanční prostředky na zabezpečení provozu Evropského spolkového domu – platby za služby 
ve výši Kč 12,3 tis., nákup materiálu, spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 58,5 tis., telefonní 
poplatky ve výši Kč 6,8 tis. 

Brits  centrum - ro o           K  0 1 tis  
Finanční prostředky na zabezpečení provozu Britského centra – nákup knih a učebnic ve výši 
Kč 168,7 tis., výuka anglického jazyka v kurzech pro veřejnost ve výši Kč 484,7 tis., platby za 
služby a energie Kč 67,6 tis., telefonní poplatky ve výši Kč 7,9 tis., nákup materiálu, 
spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 41,1 tis., apod. 

Ro  ana Pernera             K  0  tis  
Finanční prostředky na zajištění kulturního programu ke 200. výročí narození Ing. Jana 
Pernera. 
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Městs  s a nosti – ARO   K  1 tis  
Městs  s a nosti – PODZIM    K  01  tis  
Finanční prostředky na zajištění jarní části městských slavností – festivalu Zrcadlo umění a 
finanční prostředky na zajištění podzimní části městských slavností v roce 2015. Tento tradiční 
kulturní program byl v roce 2015 opět rozšířen o tzv. sportovní část městských slavností – 
přehlídku amatérských a profesionálních sportovních klubů působících na území města.  

Ostatní u tura             K  21  tis  
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských 
akcí na území města Pardubice v roce 2015 a jiné výdaje, např. Sdružení ochrany spotřebitelů 
a pacientů – poradenství ve výši Kč 42,8 tis., Dny evropského dědictví Kč 51,1 tis., 
Štědrovečerní zpívání Kč 61,0 tis., Konkurz na ředitele/ku KCP Kč 45,0 tis. 

Dotace Pardubic mu ra i na ra s ou ni o nu                        K   00 0 tis  
Finanční prostředky poskytnuté Pardubickému kraji v roce 2015 na provoz krajské knihovny, 
kterou využívají občané města a celého kraje.  

Senio i Pardubice – ro o          K  1  tis  
Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů důchodců a na zabezpečení provozu 
Seniorcentra – platby za energie ve výši Kč 23,2 tis., platby za služby ve výši Kč 171,8 tis., 
nákup materiálu, spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 120,5 tis., apod. 

Konce ce cesto ní o ruc u                                                     K  1 2 0 tis  
Finanční prostředky spojené s tvorbou dokumentu „Koncepce cestovního ruchu TO 
Pardubicko“, jejímž výsledkem bude materiál hodnotící existující či rozvíjející se aktivity, 
fenomény nebo produkty, které mají nebo by mohly mít významný vliv na rozvoj turismu 
v pardubické oblasti.  

Ostatní dotace na ednot i  a ce  Pardubicíc                 K  2 2 1 tis  
Finanční prostředky na poskytnutí dotací organizacím města Pardubic na provoz a pořádání 
významných akcí v Pardubicích v roce 2015 a to: 
 

Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)  Kč 1 194,1 tis. 
Finanční prostředky na provoz Skateparku dané smluvním vztahem s firmou Ministr v.o.s. 

Dotace PROZRAK – Mít oči k vidění   Kč 440,0 tis. 
Dotace PROZRAK – Centrum integrované péče – následná péče   Kč 258,0 tis. 
Finanční prostředky na screening zrakových vad u dětí předškolního věku v Pardubicích. 

Dotace Sdružení aviatické pouti – Aviatická pouť 2015  Kč 350,0 tis. 
Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda    Kč 100,0 tis. 
Dotace Barocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro    Kč 400,0 tis. 

Zá e itosti ed o ní a o ní c o   K  2 0 tis  
Finanční prostředky zahrnují např. distribuci stravy v mateřských školách Kč 390,6 tis., nájem 
za pozemky užívané ZŠ Br. Veverkových a ZŠ a MŠ Ohrazenice Kč 247,8 tis. Kč, výlep plakátů 
zápis do ZŠ Kč 2,0 tis., kampaň – prevence AIDS Kč 12,1 tis., seminář ředitelů ZŠ a MŠ 
Kč 18,4 tis., nákup odborných publikací Kč 46,0 tis., náklady spojené s dětským a studentským 
parlamentem Kč 8,6 tis., plavby MŠ lodí Arnošt Kč 34,0 tis. 
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P ís ě  na ro o  ís ě o c  or ani ací – M              K  2  2 0 tis  
MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 204,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 881,0 tis., MŠ K Polabinám ve 
výši Kč 1 435,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 480,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši 
Kč 1 328,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 498,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 736,0 tis., 
MŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 1 248,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 877,0 tis., MŠ Srdíčko ve 
výši Kč 1 077,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 630,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 301,0 tis., 
MŠ Klubíčko ve výši Kč 1 343,0 tis., MŠ Motýlek ve výši Kč 860,0 tis., MŠ Pastelka ve výši 
Kč 897,0 tis., MŠ Koníček ve výši Kč 688,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 441,0 tis., 
MŠ Kamarád ve výši Kč 844,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 1 055,0 tis., MŠ Čtyřlístek ve výši 
Kč 767,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 460,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 550,0 tis., 
MŠ Sluníčko ve výši Kč 846,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 632,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši 
Kč 459,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 1 321,0 tis., MŠ Duha ve výši Kč 1 343,0 tis., MŠ Doubek 
ve výši Kč 777,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 298,0 tis. 

P ís ě  na ro o  ís ě o c  or ani ací – Z              K  2 0 0 0 tis  
ZŠ J. Ressla ve výši Kč 3 118,5 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 4 246,3 tis., ZŠ Spořilov ve výši 
Kč 2 795,5 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 969,5 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 770,7 tis., 
ZŠ Družstevní ve výši Kč 5 844,4 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 4 271,0 tis., ZŠ Závodu míru ve 
výši Kč 3 433,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 820,5 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 3 601,5 tis., 
ZŠ Bratranců Veverků ve výši Kč 3 972,7 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 4 113,7 tis., 
ZŠ Prodloužená ve výši Kč 4 166,5 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 484,7 tis., ZŠ Pardubičky ve 
výši Kč 1 292,2 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 4 507,9 tis., ZŠp A. Krause ve výši Kč 1 641,5 tis. 

DDM A a a DDM De ta – ís ě e  na ro o                             K  2 10 0 tis  
Příspěvek na provoz organizace DDM Alfa Pardubice včetně odloučeného pracoviště DDM 
Delta Pardubice.  

DDM Beta to bo a  – ís ě e  na ro o   K  0 0 tis  
Příspěvek na provoz DDM Beta Pardubice.  

ZU  a í o a – ís ě e  na ro o        K  21 0 tis  
ZU  on o a – ís ě e  a ro o                     K  138 0 tis  
Příspěvek na provoz ZUŠ Havlíčkova a ZUŠ Lonkova poskytovaný ve výši odpisů dlouhodobého 
majetku. 

Rato est – ís ě e  na ro o                            K  2 556 0 tis  
Příspěvek na krytí provozních nákladů příspěvkové organizace RATOLEST, dětská péče a 
léčebná rehabilitace. Organizace se zaměřuje na péči po úrazech a operacích, chronické 
problémy pohybového aparátu, vývojové vady pohybové soustavy a specializuje se na léčebný 
tělocvik, kondiční cvičení, rozcvičení kloubů a uvolnění páteře.  

enti a – Děts  re abi ita ní centrum – ís ě e  na ro o              K   0 tis  
Příspěvek na krytí provozních nákladů Dětského rehabilitačního centra Lentilka, jehož cílem je 
zajištění péče o děti s poruchou komunikace, sociální integrace včetně poruch autistického 
spektra. 

P ís ě e  na in estice ís ě o c  or ani ací – M      K  75 0 tis  
MŠ Gebauerova ve výši Kč 75,0 tis. na pořízení sporáku do školní kuchyně. 
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P ís ě e  na in estice ís ě o c  or ani ací – Z                   K  10 0 tis  
ZŠ Staňkova ve výši Kč 120,0 tis. na pořízení kotle do školní kuchyně, ZŠ Družstevní ve výši 
Kč 70,0 tis. na pořízení kotle do školní kuchyně, ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 70,0 tis. na pořízení 
konvektomatu do školní kuchyně, ZŠ Waldorfská ve výši Kč 45,0 tis. na pořízení třítroubové 
pece do školní kuchyně, ZŠ Závodu míru ve výši Kč 130,0 tis. na pořízení průchozí myčky 
nádobí, ZŠ Prodloužená ve výši Kč 75,0 tis. na pořízení kotle do školní kuchyně. 

DDM A a – dotace P      K  6 0 tis  
Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na sportovní hry MŠ. 

DDM A a – dotace P                  K  1  0  tis  
Dotace MŠMT pro Základní školy Pardubice v celkové výši K  1  0  tis  Na základě 
rozhodnutí MŠMT ČR byly městu Pardubice poskytnuty neinvestiční dotace z oblasti podpory 
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání na projekty jednotlivých základních škol v Pardubicích. 

- ZŠ Družstevní ve výši Kč 1 192,8 tis. 
- ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 687,3 tis. 
- ZŠ E. Košťála ve výši Kč 1 350,8 tis. 
- ZŠ Studánka ve výši Kč 1 597,4 tis. 
- ZŠ Prodloužená ve výši Kč 989,2 tis. 
- ZŠ Závodu míru ve výši Kč 959,3 tis. 
- ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 290,8 tis. 
- ZŠ Staňkova ve výši Kč 1 120,9 tis. 
- ZŠ Štefánikova ve výši Kč 1 175,4 tis. 
- ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 195,6 tis. 
- ZŠ Spořilov ve výši Kč 521,2 tis. 
- ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 517,4 tis.  
- ZŠ J. Ressla ve výši Kč 921,3 tis. 
- ZŠ Pardubičky ve výši Kč 254,1 tis. 
- ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 1 265,4 tis. 

Z  te áni o a – u turní a ce    K  0 tis  
M  K Po abinám – u turní a ce    K  1  tis  
Finanční prostředky vyčleněné z programu podpory kultury na jednotlivé kulturní akce 
příspěvkových organizací v rozpočtu města na rok 2015. 

M  Na T ís e – ro e t – dotace P                          K  2 0 tis  
Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 29,0 tis. na projekt „Z válendy se 
zvednu, sportuji nejen v lednu“. 

M  Zá odu míru – re ence ri i o o c o ání – dotace M MT                    K  2  tis  
Finanční prostředky na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 0008/PP/2015 byla městu Pardubice 
poskytnuta neinvestiční dotace z Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence 
rizikového chování na rok 2015. 

ZU  on o a – soutě  á  ZU  – dotace M MT                    K  2 0 0 tis  
Dotace MŠMT pro ZUŠ Lonkova Pardubice na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 513015 byla 
poskytnuta neinvestiční dotace na zabezpečení ústředního kola soutěže vyhlašované MŠMT – 
soutěž žáků ZUŠ – taneční obor. 
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Pro e t CreArt – dotace                  K  1 1  tis  
Pro e t CreArt – astní dro e                 K  1 1 2  tis  
Finanční prostředky na zajištění mezinárodního projektu CreArt. Jedná se o víceletý projekt na 
podporu kreativity mladých evropských umělců prostřednictvím spolupráce v oblasti 
vizuálního umění za účasti 13 evropských měst. Projekt je plánován na období 5 let (2012 – 
2017) a jeho oficiální název je Network of Cities for Artistic Creation (Síť měst pro uměleckou 
tvorbu). Projekt byl schválen ZmP dne 20.9.2010. V roce 2015 se v Pardubicích uskutečnili 
vzdělávací programy, Evropský den umělecké tvořivosti a Evropská putovní výstava s 
tematickým názvem „City and Me“. 

C D namo Pardubice – atba d e a cioná s  sm ou               K  1 2 0  tis  
Dle dodatku č. 1, bodu 2, odst. 3.10. Akcionářské smlouvy uzavřeného mezi statutárním 
městem Pardubice a Romanem Šmidberským ze dne 22.6.2011 se město Pardubice zavázalo, 
že po dobu trvání nájemní smlouvy na nájem Tipsport arény bude hokejovému klubu 
poskytována finanční podpora mládeže v minimální výši jako v sezoně 2010/2011. Protože 
dotace z Programu podpory sportu v roce 2015 dle kritérií bylo o Kč 1 240,9 tis. nižší než 
průměr dotací na mládež hokejovému klubu v letech 2010 a 2011, byla právě o tuto částku 
navýšena dotace, která byla smluvně poskytnuta na pořízení hokejové výstroje ve výši 
Kč 240,9 tis. a stravu a ubytování hráčů ve výši Kč 1 000,0 tis. 

Ve e n  C  Mac o o ě asá i                  K  200 0 tis  
Finanční prostředky na obstarání provozu, údržby a úklidu veřejných WC v Machoňově pasáži 
(1. PP budovy na Třídě Míru v Pardubicích) na základě Příkazní smlouvy o obstarání provozu 
veřejných WC uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a Rozvojovým fondem Pardubice 
a.s. 

í ení ís ě o c  or ani ací                         K   tis  
Finanční prostředky na  náklady spojené s konáním konkurzních řízení na pozice ředitelů 
příspěvkových organizací a projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací. 

Ser isní sm ou a ro Pardubic ou artu                                K   tis  
Servisní smlouva na údržbu zařízení a programů v základních školách, které byly vybaveny 
v souvislosti s projektem Pardubická karta do škol. 

Pardubic á a s á o oto ost – dotace         K  1 1 1 tis  
Finanční prostředky určené pro Pardubickou lékařskou pohotovost, E. Košťála 1014, Pardubice 
na zdravotnické vybavení a pořízení výpočetní techniky.  

P  – Kra s á nemocnice Pardubice a s  – ís ě e  na in estice             K  3 00 0 tis  
Finanční prostředky poskytnuté KÚ Pardubického kraje pro Pardubickou krajskou nemocnici 
a.s. na modernizaci přístrojového vybavení urologického oddělení a porodnicko-gynekologické 
kliniky.  

Pro ram od or  u tur                      K  6 1 1 tis  
Finanční prostředky z programu podpory kultury byly poskytnuty jednotlivým subjektům na 
podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí. Mezi největší příjemce 
dotací patří: Divadlo EXIL ve výši Kč 250,0 tis., Východočeská galerie v Pardubicích ve výši 
Kč 220,0 tis., Občanské sdružení – USKUPENÍ TESLA ve výši Kč 377,0 tis., DFS Perníček, z.s. ve 
výši Kč 162,5 tis., Kulturní sdružení Ryengle ve výši Kč 170,0 tis. 
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Pro ram od or  s ortu                 K  55 1  tis  
Z Programu podpory sportu se v roce 2015 poskytovaly dotace žadatelům na spolkovou 
sportovní činnost dětí a mládeže, dotace na činnost dobrovolným trenérům mládeže, 
výkonnostní sport – individuální sporty, výkonnostní sport – kolektivní sporty, tradiční a 
významné sportovní akce a významné akce sportu pro všechny, provoz sportovních zařízení, 
drobná údržba a opravy sportovních zařízení, provoz hřišť otevřených pro veřejnost u 
základních škol nebo TJ, Sk, částečná úhrada mezd správců městských sportovních zařízení, 
částečná úhrada energií a nájemného sportovních zařízení a mimořádné dotace. Mezi 
největšími příjemci dotací byly organizace Hockey Club Dynamo Pardubice, a.s. ve výši 
Kč 11 815,1 tis., FK JUNIOR Pardubice, z.s. ve výši Kč 3 723,7 tis., Basketbalový klub Pardubice, 
z. s. ve výši Kč 3 486,7 tis., Hvězda Pardubice, z.s. ve výši Kč 2 881,7 tis.  

Z Programu podpory sportu byly vyčleněny i prostředky na investiční akce. Mezi 
nejvýznamnější investiční akce podpořené z PPS bylo vybudování streetworkoutového hřiště 
na Dukle vedle městské basketbalové haly ve výši Kč 787,0 tis. (Ing. Ladislav Mazuch – 
dokončení v I. pololetí 2016) a druhá etapa výstavby tréninkového hřiště pro mládež v areálu 
SK Pardubičky, z.s. ve výši Kč 500,0 tis. 

PPS – rámco á re amní sm ou a                 K   0 0 tis  
Dle smlouvy o poskytování reklamních služeb s Hockey Club Dynamo Parubice, a.s. byla v roce 
2015 z Programu podpory sportu vyplacena částka ve výši Kč 4 840,0 tis.  

PPS – á ení ne s ě ně íc  s orto c  201     K  2 tis  

PPS – Děts  maraton 201     K  0 0 tis  

PPS – dotace T  BM  – o m i s á a i i ace  K  2 0 0 tis  

Pro ram od or  e dra otní ob asti  K  2 2 tis  
V roce 2015 bylo z programu podpořeno celkem 15 projektů. Největším příjemcem finančních 
prostředků bylo Rodinné integrační centrum, o. s. a Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky. 

Pro ram od or  cesto ní o ruc u                 K  1 0 0 tis  
Z PPCR byly hrazeny dotace na 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, rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu. Největšími příjemci 
dotací byli: X-Land, s.r.o. ve výši Kč 320,0 tis., MOTOR AG s.r.o. ve výši Kč 250,0 tis., Šumák 
o.s. ve výši Kč 137,0 tis. a Dostihový spolek a.s. ve výši Kč 120,0 tis.  

Pro ram od or  be bari ro osti                      K  573 0 tis  
Z PPB jsou poskytovány dotace na zajištění pomoci a podpory hendikepovaným osobám 
s cílem odstranění bariér, ke zpřístupnění staveb a veřejného prostranství, které jsou na území 
města a ve kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města, a na služby ve veřejném zájmu 
s ohledem na bezbariérovost. V roce 2015 bylo z programu podpořeno celkem 6 projektů. 
Mezi největší příjemce dotací patří Pardubická krajská nemocnice, a.s. ve výši Kč 139,0 tis. a 
Česká abilympijská asociace, o.s. ve výši Kč 200,0 tis.
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Pro ram od or  o n o asu                   K  1 0 tis  
Z PPVČ jsou hrazeny příspěvky na pořádání společenských a vzdělávacích akcí pro širokou 
veřejnost, na úhradu nákladů spojených s celoroční činností spolků a organizací podporujících 
výchovu a vzdělávání a příspěvky na letní i zimní tábory pardubických dětí. Mezi největšími 
příjemci dotací byly v roce 2015 organizace  DDM Alfa ve výši Kč 150,0 tis, POST BELLUM, 
o.p.s. ve výši Kč 120,0 tis. DDM Beta ve výši Kč 73,0 tis., Elipsa – Montessori centrum 
Pardubice o.p.s. ve výši Kč 50,0 tis., Perníček o.s. ve výši Kč 50,0 tis., Rodinné centrum 
Kulihrášek ve výši Kč 50,0 tis., Rodinné centrum Kašpárek ve výši Kč 50,0 tis., Rodinné 
Integrační Centrum ve výši Kč 50,0 tis., Sluníčko–Centrum pro rodinu ve výši Kč 50,0 tis.  

Prost ed  na ná emn  i Pro ramu od or  o n o asu                                      K  0 6 tis  
Z prostředků na nájemné nebytových prostor při PPVČ byly hrazeny dotace na úhradu 
nájemného žadatelům, kteří mají uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor ve vlastnictví 
města Pardubic a jejichž činnost má volnočasový, vzdělávací nebo spolkový charakter. 
Největším příjemcem dotace na nájemné nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic 
bylo Ekocentrum PALETA ve výši Kč 100 tis., Goethe Zentrum Pardubice ve výši Kč 36,0 tis., 
Perníček o.s. ve výši Kč 33,0 tis., Rodinné centrum Kašpárek ve výši Kč 30,0 tis., Junák – svaz 
skautů a skautek ve výši Kč 23,0 tis. Celkem bylo podpořeno 12 žadatelů o poskytnutí dotací.  

S rá ce ro o to c  rost ed  1 1  – Odbor in orma níc  tec no o ií 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  1 1  – Odbor 
in orma níc  tec no o ií ini  K  2  10 0 tis  u ra en  ro o et ini  K  2   tis  
S ute n  da e b  er án   ce o  i 22 22 0  K  co  edsta u e 1  
u ra en o ro o tu   

V o etní tec ni a                  K  18  tis  
Běžné výdaje v celkové výši Kč 12 676,4 tis. zahrnují: náklady na nákup „drobné“ výpočetní 
techniky do 40 tis. Kč včetně technického zhodnocení (nákup PC, monitorů, tiskáren, kopírek 
aj.) – Kč 2 432,8 tis, spotřební materiál pro výpočetní techniku (tonery, diskety, CD aj.) – Kč 
2 445,0 tis., služby radiokomunikací a telekomunikací (domény) – Kč 26,4 tis., služby pošt – Kč 
122,0 tis., pronájem optického kabelu – Kč 516,5 tis., technická podpora, servisní činnost, 
roční udržovací poplatky a ostatní služby – Kč 6 432,9 tis., opravy a udržování výpočetní 
techniky – Kč 352,9 tis., náklady na nákup software do 60 tis. Kč včetně technického 
zhodnocení činily Kč 347,8 tis.  

Investiční výdaje v celkové výši Kč : investice do software nad 60 tis. Kč ve výši Kč 1 976,5 tis., 
investice do výpočetní techniky nad 40 tis. Kč (stroje a zařízení) ve výši Kč 4 061,0 tis., pořízení 
HDPE chráničky ve výši Kč 160,9 tis.  

E idence  Centrá ním re istru o ide  – dotace                     K   tis  
Na základě rozhodnutí MD ČR byla městu Pardubice poskytnuta účelová neinvestiční dotace 
ve výši K   tis  určená pro obce s rozšířenou působností na zabezpečení skenování a 
ukládání dokumentů v aplikaci Centrálního registru vozidel. Bylo pořízeno 5 skenerů, které 
jsou umístěny na Oddělení registru vozidel MmP v Černé za Bory.  
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S rá a MO                       K  1 1 tis  
Finanční prostředky na správu IT zařízení na městských obvodech (MO II, IV, V, VI, VII), což 
zahrnuje technickou podporu, nákup spotřebního materiálu, servis a opravy zařízení a 
poplatky za internetové připojení. 

Konso idace IT a no  s u b  TC ORP – a  22               K  2  tis  
Finanční prostředky na pořízení aplikačního softwaru pro správu usnesení na jednání rady a 
zastupitelstva včetně formulářového řešení a na pořízení digitalizačních linek pro potřeby 
Živnostenského úřadu.  

S rá ce ro o to c  rost ed  1 1 – Odbor sociá níc  ěcí 

Sc á en  ro o et na ro  2015 s rá ce ro o to c  rost ed  1 1 – Odbor sociá níc  
ěcí ini  K  101  tis  u ra en  ro o et ini  K  0 2 0 tis  S ute n  da e b  
er án   ce o  i 86 1  2 0 K  co  edsta u e 1  u ra en o ro o tu   

P ís ě e  Sociá ním s u bám města Pardubic na ro o     K  2  000 0 tis  
Příspěvek zřizovatele na provoz organizace ve výši Kč 25 000,0 tis. 

P ís ě e  Sociá ním s u bám města Pardubic na ro o  – dotace P           K  37 2 0 tis  
Neinvestiční účelová dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky byly 
pro příspěvkovou organizaci města Pardubic SSmP schváleny usneseními Zastupitelstva 
Pardubického kraje Z/269/15 ze dne 26.2.2015 a Z/353/15 ze dne 17.9.2015 a poskytnuty na 
provoz domova se zvláštním režimem ve výši Kč 13 511,0 tis., provoz domovů pro seniory 
v celkové výši Kč 16 586,0 tis., provoz denního stacionáře ve výši Kč 5 293,0 tis. a pečovatelské 
služby ve výši Kč 2 533,0 tis.   

Státní ís ě e  na on ěstouns  e                   K  1  tis  
Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na 
každou uzavřenou dohodu získává MmP Kč 48,0 tis. každoročně po celou dobu platnosti této 
dohody. Nevyčerpané finanční prostředky jsou převáděny do dalšího účetního období. 
Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny tábory, hlídání, školení a kurzy pro pěstouny. 

Odměna SKP a ro o o ání ADM  K   tis  
Odměna SKP a ro o o ání AD   K   tis  
Finanční prostředky za odměnu SKP za provozování azylového domu pro muže a ženy. 

Ub to na Če o a – ro o  a dr ba                K  3 110  tis  
Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v ul. Češkova čp. 1240. Jedná se o provoz, 
úhrady energií, úklidové a bezpečnostní služby v objektu. 

Mu ti u turní centrum – ro o          K  1  tis  
Finanční prostředky na provoz Multikulturního centra, které realizuje volnočasové zájmové a 
vzdělávací aktivity v oblasti hudební, taneční, společenské, sportovní pro děti a mládež 
zejména pro cílové skupiny národnostních menšin. 

Ná tě  dětí  sta níc  a í eníc     K  2 0 tis  
Finanční prostředky na nákup drobných věcných darů pro děti v ústavních zařízeních. 
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Obecní o b            K  111 1 tis  
Finanční prostředky na zajištění a vystavení pohřbů osamoceným lidem nebo lidem bez 
příbuzných. 

Komunitní áno ání sociá níc  s u eb – dotace    K   tis  
Komunitní áno ání sociá níc  s u eb – astní dro e    K  2 2 tis  
Finanční prostředky z MPSV ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na 
víceletý projekt „Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích“ 
CZ.1.04/3.1.03/97.00048. Jedná se o závěrečné náklady projektu, který byl realizován v letech 
2013-2015. Finanční prostředky – vlastní zdroje byly použity na setkání poskytovatelů služeb, 
výrobu roll-up a reklamní předměty a čerpání dotace bylo závislé na plnění indikátorů 
projektu (veletrh sociálních služeb a konzultační činnost). 

inan ní o ádání minu c  et – sociá ní dá     K  0  tis  
Vymožené sociální dávky z minulých let. Finanční prostředky byly převedeny na KÚ Pk. 

Pro ram od or   sociá ní ob asti               K  1  0  tis  
Finanční prostředky ve výši Kč 7 707,4 tis. poskytované formou dotací prostřednictvím Programu 
v sociální oblasti neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb. Jedná se o financování 
celé sítě registrovaných a neregistrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 (zákon o 
sociálních službách) na území města Pardubic. Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální 
oblasti byly vyplaceny ve výši Kč 3 200,0 tis. organizacím poskytujících sociální služby v nebytových 
prostorách města. Prostřednictvím programu podpory služeb sociální prevence byly poskytnuty 
finanční prostředky ve výši Kč 5 899,1 tis. subjektům poskytujících služby sociální prevence na 
dofinancování významných sociálních služeb Individuálního projektu Pardubického kraje z důvodu 
snížení finančních prostředků jednotlivým krajům. 

Pro ram re ence rimina it  a ení be e nosti PPK               K  1 000 0 tis  
Finanční prostředky poskytované formou dotací v rámci dotačního titulu Programu prevence 
kriminality neziskovým organizacím a poskytovatelům sociálních služeb, které realizují a zajišťují služby 
prevence sociálních patologických jevů v Pardubicích.  

PPK – Komunitní ub  u  Če o a           K  2 tis  
Finanční prostředky byly použity na nákup materiálu, vybavení klubu a uspořádání různých 
akcí pro děti.  
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inanco ání ro o tu města Pardubic be  MO  -  K  0 0 0 tis  

Financování rozpočtu města dosáhlo v roce 2015 celkové výše (-) K  0 0 0 tis  V této částce 
je zahrnuto finanční vypořádání s MO ve výši (-) K  2 2 1  tis , financování rozpočtu MmP ve 
výši (-) K  2 02  tis  a financování sociálního fondu ve výši (-) K  5 9 tis   

1  inanco ání – rát odob  
Krátkodobé financování – změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech v celkové 
výši (-) K  35 202  tis  zahrnuje nevyčerpané prostředky z minulých let ve výši (-) 
Kč 27 452,0 tis., příděl do sociálního fondu ve výši (-) Kč 5 867,1 tis., finanční vypořádání s MO 
za rok 2014 ve výši (-) Kč 2 261,7 tis. a finanční vypořádání se státním rozpočtem ve výši (+) 
Kč 378,3 tis. 

2  inanco ání – d ou odob  s át  
Dlouhodobé financování z tuzemska činilo v roce 2015 (-) K  36 2 1 tis  a zahrnovalo splátky 
dlouhodobé bankovní půjčky na rekonstrukci Aquacentra Pardubice od ČSOB, a.s.  

 O ra n  o o   eně ním o eracím 
Opravné položky k peněžním operacím činily v roce 2015 (+) K  31  tis  a zahrnovaly 
opravné položky příjmů a výdajů ve výši (+) Kč 31 972,9 tis. a nerealizované kurzové rozdíly 
pohybu na devizových účtech (-) Kč 177,2 tis. 

5. T orba a ou ití e o c  ond

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to 
pro konkrétní účely nebo bez účelového určení.  

Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic: 

Sociální fond 
Tvorba a použití Sociálního fondu vychází z čl. 4 – čl. 7 Kolektivní smlouvy uzavřené 

mezi Statutárním městem Pardubice a Odborovým svazem státních orgánů a organizací dne 
04. 12.2015 a nabývající účinnosti dnem 01. 01.2016 a řídí se „Pravidly hospodaření sociálního
fondu“ v aktuálním znění nabývající účinnosti dnem 1. 1.2016. 

6. inan ní o ádání a ro  2015

Finanční vypořádání řeší operace, které se týkají hospodaření roku 2015. 

Finanční vypořádání vztahů obcí se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 
Národním fondem za rok 2015, se řídí vyhláškou č. 52/2008 Sb., v platném znění, kterou se 
stanoví zásady a termíny finančního vypřádání vztahů mezi rozpočty.  

Předmětem finančního vypořádání je také vyúčtování vztahu rozpočtu města a 
rozpočtů jednotlivých městských obvodů. 
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6.1 V to ání ta  se státním ro o tem  ro o tem ra e a ro o t  ednot i c  
ministerste  

Finanční vypořádání vztahů obcí za rok 2015 se řídí vyhláškou Ministerstva financí č. 
367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy a Národním fondem. Povinnost zpracovat finanční vypořádání 
dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu vyplývá z §14, odst. 11 a §75 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Podle téhož zákona nelze nevyčerpané 
finanční prostředky dotací převádět k využití do dalšího roku, ale v rámci finančního 
vypořádání se vrací zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání se státním rozpočtem se 
provádí prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje.   

Statutární město Pardubice, jakožto příjemce dotací ze státního rozpočtu, předložilo 
údaje o finančním vypořádání Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to: 

Na základě č.j. KrÚ 1024/2016 OF ze dne 13. ledna 2016  – Finanční vypořádání za rok 
2015 s ostatními ministerstvy a s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa bylo 
ve stanoveném termínu do 5. února do 15. února 2016 bylo prostřednictvím KÚ Pardubického 
kraje předloženo vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2015. 

Dne 27. ledna 2016 č.j. MmP 7472/2016 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje 
předloženo vyúčtování účelových neinvestičních dotací na projekty: Centrální registr vozidel, 
veřejné informační služby knihoven, dotace na úhradu nákladů podle §24 a §26 lesního 
zákona, činnost odborného lesního hospodáře, na kulturní aktivity Kulturního centra 
Pardubice, program státní podpory profesionálních divadel (VČD) a program státní podpory 
profesionálních orchestrů (KF). 

 Dne 27. ledna 2016 č.j. MmP 7488/2016 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje 
předloženo vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku na výkon sociální práce. 

Dne 27. ledna 2016 č.j. MmP 7483/2016 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje 
předloženo vyúčtování účelové neinvestiční dotace na projekt Komunitní plánování sociálních 
služeb. Zároveň s vyúčtováním byla na základě pokynu z MPSV ČR byla zaslána vratka 
nevyčerpané dotace ve výši 122 2 K  

Dne 27. ledna 2016 č.j. MmP 7494/2016 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje 
předloženo vyúčtování účelové neinvestiční dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně právní 
ochrany dětí. Zároveň s vyúčtováním byla zaslána žádost o dokrytí dotace na výkon činnosti 
v oblasti sociálně právní ochrany dětí za rok 2015 ve výši 699 0  tis  

Dne 27. ledna 2016 č.j. MmP 7444/2016 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje 
předloženo vyúčtování účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do 
zastupitelstva v obci Lány na Důlku. Zároveň s vyúčtováním byla zaslána na účet KÚ Pk vratka 
nevyčerpané dotace ve výši 18 0 - K  

Dne 27. ledna 2016 č.j. MmP 7466/2016 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje 
předloženo vyúčtování účelové neinvestiční dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních 
míst. Zároveň s vyúčtováním byla zaslána na účet KÚ Pk vratka nevyčerpané dotace ve výši 

0 1 20 K  
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Dne 28. ledna 2016 č.j. MmP 7966/2016 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje 
předloženo vyúčtování účelové neinvestiční dotace na projekt Projektové řízení a strategické 
plánování, který probíhal v letech 2013-2015. 

Dne 29. ledna 2016 č.j. MmP 7976/2016 bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje 
předloženo vyúčtování účelové neinvestiční dotace na projekt Asistent prevence kriminality II, 
který probíhal v letech 2014-2015. 

Dne 22. ledna 2016 byla na účet KÚ Pk odeslána vratka ve výši 633 250,- Kč. Jednalo se 
o vratku nevyčerpané dotace na podporu sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
která byla poskytnuta Sociálním službám města Pardubic na zajištění pečovatelské služby, 
domovů pro seniory, denního stacionáře a domova se zvláštním režimem.  

2 V to ání inan ní o ta u ro o tu města a ro o t  městs c  ob od  

Městské obvody předložily výkazy hospodaření za rok 2015 a byly stanoveny výše 
transferů mezi rozpočty MO a MmP. Jedná se o vypořádání 25 % podílu na vybraném 
nájemném z pozemků za rok 2015, vypořádání pojistných plnění za škodní události v roce 
2015 a finanční vypořádání transferů na investiční akci a na následnou údržbu po dokončení 
dotačních projektů.   

Do rozpočtů městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem 1 2  22  K : 
Vyrovnání podílu MO na dani z přidané hodnoty za prosinec 2015 v celkové výši 1 0 K . 
MO I – Střed: Vyúčtování pojistných plnění za škodní události v celkové výši 18 2 0 K  
(poškození vozidla a poškození herního prvku v Bubeníkových sadech), finanční vypořádání 
následné údržby parku Na Špici a Tyršových sadů po dokončení dotačních projektů v celkové 
výši 335 02 0  K , vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 
1  2  K  a finanční vypořádání nákladů na energie za rok 2015 v budově U Divadla 828 
ve výši -1 0 2  K  
MO II – Polabiny: Vyúčtování investiční dotace na rozšíření chodníku v ulici Studentská ve výši 
–171 2 22 K . Realizace byla provedena souběžně s dotačním projektem Regenerace
panelového sídliště Pardubice, Polabiny – pravý břeh Labe – ul. Studentská, vypořádání 25 % 
podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 2  011  K  a vyúčtování pojistných 
plnění za škodní události v celkové výši 57 1 - K  (poškození herních prvků, obrubníků v ul. 
K Cihelně, živého plotu v ul. Bělehradská, litinového stojanu na kola, střechy kontejnerových 
stání v ul. Ohrazenická). 
MO III – Studánka: Vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 
151 22  K . 
MO IV – Pardubičky: Vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 

  K . 
MO V – Dukla: Vyúčtování pojistných plnění za škodní události v celkové výši 1  01 0 K  a 
vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 2 0 0 K . 
MO VI – Svítkov: Vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 
2  2 2  K . 
MO VII – Rosice nad Labem: Vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném z pozemků ve 
výši  1  K . 
MO VIII – Hostovice: Vypořádání 25 % podílu na vybraném nájemném z pozemků ve výši 
2  K . 
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7. P e ed os oda ení ís ě o c  or ani ací i o an c  městem
Pardubice a obc odníc  s o e ností s ma et o ou astí města

7.1 os oda ení ís ě o c  or ani ací i o an c  městem 

Statutární město Pardubice zřizuje celkem 56 příspěvkových organizací ve školství, 
kultuře, zdravotnictví a sociální oblasti. Hospodaření deseti příspěvkových organizací skončilo 
vyrovnaným hospodářským výsledkem.  Ostatní příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem 
je město Pardubice, skončily hospodaření za rok 2015 s kladným hospodářským výsledkem, 
který byl, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, rozdělen dle návrhu jednotlivých organizací do jejich rezervních fondů a fondů 
odměn.  

Tabulka č. 9: Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací – sumarizace  

Od ět í Po et is o c  Ce o  is  Po et tráto c  Ce o á tráta 

Školství 50 8 532 392,30 0 0,00 

Kultura 3 1 060 794,76 0 0,00 

Zdravotnictví 2 121 708,53 0 0,00 

Sociální 1 82 492,55 0 0,00 

Ce em 56   1  0 0 00 

2 os oda ení obc odníc  s o e ností s ma et o ou astí města 

Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města byl zpracován 
na základě výročních zpráv jednotlivých organizací za rok 2015.  

8. Monitorin  os oda ení města

Na základě usnesení vlády České republiky č. 1395/2008, o monitoringu hospodaření 
obcí ze dne 12. 11. 2008, vstoupila v platnost pravidla sledování zadluženosti obcí. Od 1. 1. 
2009 MF ČR provádí monitoring hospodaření obcí pomoci soustavy šestnácti informativních a 
dvou monitorujících ukazatelů.  

Monitoring hospodaření statutárního města Pardubic vychází z údajů k 31. 12. 2015 za 
statutární město Pardubice včetně městských obvodů a jím zřizované příspěvkové organizace. 
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   Tabulka č. 10: Monitoring hospodaření města Pardubic s příspěvkovými organizacemi 

Počet obyvatel
Příjmy celkem po 

konsolidaci
Úroky

Uhrazené splátky 
dluhopisů a 
půjčených 
prostředků

Dluhová 
služba 
celkem

U a ate  
d u o  s u b  

 

1 2 3 4 5 6
89 693 2 071 599,94 3 913,85 36 923,08 40 836,93 1

Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na BÚ
Úvěry a komunální 

dluhopisy
Přijaté NFV a 
ostatní dluhy

Zadluženost 
celkem

Podí  CZ a 
PN V  

ce o m 
a ti m  

%
7 8 9 10 11 12 13

16 627 216,19 779 393,35 1 010 692,78 350 769,23 0,00 350 769,23

Podíl 
zadluženosti na 
CZ a PNFV v %

8 leté saldo Oběžná aktiva
Krátkodobé 

závazky

Ce o á 
i idita 
Current 
ratio

14 15 16 17 18
45,01 125 243,00 1 376 406,38 378 967,12

9. Ro o to á o at ení a ro  2015

Přehled rozpočtových opatření3 schválených v roce 2015 Zastupitelstvem města 
Pardubic případně Radou města Pardubic v rozsahu: Sc á ení měn  ro o tu e d e  

 odst  2 ísm  c  á ona 12 2000 Sb  o obcíc   atn m nění  e  om etenci 
Zastu ite st a města  Sc á ení ně ter c  ro o to c  o at ení e d e usnesení ZmP 
ZM 1 0 201  e dne 17. 12 201  s od a em na  102 odst  2 a  á ona 12 2000 Sb  o 
obcíc   atn m nění   om etenci Rad  města   

10 Z rá a o s ed u e oumání os oda ení statutární o města
Pardubic a ro  2015 

Přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic za období od 1. 1.2015 do 
31. 12.2015 provedl, ve smyslu ustanovení §42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
Krajský úřad Pardubického kraje v termínu 4. 4. – 14. 4.2015 a navazovalo na dílčí 
přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic vykonané v termínu 30. 11. – 
11. 12.2015.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic za rok 2015 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního 
města Pardubic za rok 2015 a Zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření městských obvodů 
za rok 2015 je součástí Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2015.  

3 Přehled rozpočtových opatření MmP je obsahem přílohy č. 1 Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2015 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 85 



11. Ú etní á ěr a statutární o města Pardubic a ro  2015 etně
městs c  ob od  sesta ená  ro a o mu dni 1  12 2015 

Dne 1. 9.2012 nabyl účinnosti zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona byla 
zavedena povinnost pro vybrané účetní jednotky dle § 4 odst. 8 písmeno w) schvalovat účetní 
závěrku. Zároveň byl novelizován § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že v pravomoci zastupitelstva je: „schvalovat 
rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni“. 
Rozvahovým dnem se rozumí 31. 12. kalendářního roku. 

Účetní závěrka statutárního města Pardubic včetně městských obvodů za rok 2015 
sestavená k rozvahovému dni 31. 12.2015 obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o 
změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, je předkládána ke schválení 
Zastupitelstvu města Pardubic na jeho jednání dne 27. 6.2015. 
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P í m v len   ro poče  měna měna měna  a rok  měna úprava měna měna ktu lní ro počet věrečn  účet
údaje jsou v tis  Kč na rok ro počtu ro počtu ro počtu vč  ostatní  úprav ro počtu ro počtu ro počtu ro počtu na rok a rok 

1

2 1 P í m  bě n   da o  1 1 000 0 1  000 0 0 0  0 2 1 0  0 1 1 0 2 0 0 2 1 111 1  1 0
3 11 Daně  í m  0 0 0 0 0 0 0  2 0 0 0 0 0 0 0 0  2 2   0 2
4 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 216 406,0 216 406,0 187 439 740,33
5 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) 24 610,0 24 610,0 26 602 427,41
6 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 740,0 1 740,0 4 414 223,44
7 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti  (30% dle trv. bydl.) 14 268,0 14 268,0 17 543 137,41
8 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 21 612,0 21 612,0 25 453 561,98
9 daň z příjmů právnických osob 211 118,0 211 118,0 236 293 382,67

10 da   í m  rá nic c  osob a obce 0 0 0 0 0 0 0 0  2 0 0 0 0 0 0 0 0  2   2 0 00
11 12. Daň z přidané hodnoty - celkem 381 766,5 381 766,5 467 132 361,97

12 12 Da   idan  odnot   sní ená o trans er  na MO 2  1 1 000 0 1  000 0 0 0 1 00 0 1 0  0 1 1 0 2 0 0 22  21 2  1  1
13 transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3 -164 988,3 -164 988,3 0,00
14 transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO 33 793,7 33 793,7 0,00
15 transfer z a na MO I 0,0 -3 717,0 -1 000,0 -5 400,0 -10 117,0 -34 471 987,00
16 transfer z a na MO II 3 000,0 1 000,0 -2 369,0 -99,0 1 532,0 -20 731 157,00
17 transfer z a na MO III 0,0 -1 985,0 -700,0 -51,5 -2 736,5 -19 980 915,00
18 transfer z a na MO IV 0,0 -1 670,0 -1 670,0 -20 220 661,00
19 transfer z a na MO V 0,0 -2 441,0 -1 218,9 -3 659,9 -26 974 663,00
20 transfer z a na MO VI 0,0 -1 809,0 162,0 66,9 -1 580,1 -21 599 069,00
21 transfer z a na MO VII 0,0 -1 776,0 -700,0 -9,7 -2 485,7 -22 007 329,00
22 transfer z a na MO VIII 0,0 -233,0 -233,0 -2 961 229,00
23 1 Daně a o at   bran c  inností a s u eb  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 10   10 22
24 1 Po at  a od od   ob asti i otní o rost edí 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0  1 00
25 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,0 50,0 26 688,00
26 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 50,0 50,0 21 508,00
27 1 Místní o at   bran c  inností a s u eb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
28 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0,0 0,0 0,00
29 1 Ostatní od od   bran c  inností a s u eb 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 2 0 0 2
30 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 1 000,0 1 000,0 3 994 016,70
31 1355 Odvod z VHP 50 000,0 50 000,0 75 932 063,82
32 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr. 1 250,0 1 250,0 1 368 000,00
33 poplatky na podporu sběru, využití a odstranění autovraků 0,0 0,0 -52 000,00
34 1 S rá ní o at 2  00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  00 0 2   1 0
35 za provozování živností 3 500,0 3 500,0 1 627 172,50
36 ostatní (především odbor dopravy) 20 000,0 20 000,0 25 971 961,20
37 1 Ma et o  daně 1 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 000 0 1   2
38 daň z nemovitosti 130 000,0 130 000,0 138 634 673,62

39 2 P í m  bě n   neda o 21 0 1  20 0 0 0 1  1 2 0 0 0 1 1  102 2  2  0  21
40 21 P í m   astní innosti a  od od  eb t  or ani ací 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1  1 1
41 211 P í m   astní innosti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 1   0
42 OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů 1 400,0 -60,0 400,0 85,0 1 825,0 2 014 462,00
43 OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 2 900,0 2 900,0 1 318 384,63
44 OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města 1 200,0 1 200,0 1 213 793,24
45 OMI - úplaty z věcných břemen 1 000,0 1 000,0 4 449 170,00
46 OSV - ubytovna Češkova 1 300,0 1 300,0 1 964 243,00
47 KT - ostatní příjmy 0,0 0,0 187 457,16
48 OŠKS - příjmy z Britského centra 900,0 900,0 764 223,00
49 OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Jaro 200,0 138,6 338,6 338 550,00
50 OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Podzim 200,0 287,5 487,5 539 031,00
51 KP - příjmy z reklamy - časopis To jsou Pardubice 265,0 265,0 60 500,00
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P í m v len   ro poče  měna měna měna  a rok  měna úprava měna měna ktu lní ro počet věrečn  účet
údaje jsou v tis  Kč na rok ro počtu ro počtu ro počtu vč  ostatní  úprav ro počtu ro počtu ro počtu ro počtu na rok a rok 
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52 OD - příjmy z parkovacích automatů 20 000,0 20 000,0 19 773 448,00
53 OD - příjmy z parkovného službou SMS 500,0 500,0 861 120,00
54 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 200,0 200,0 2 239,74
55 MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova 0,0 77,0 4,0 81,0 79 420,00
56 OŽP - příjmy za pronájem kompostérů (BRKO) 500,0 500,0 667 800,00
57 OŽP - příjmy z těžby dřeva 1 800,0 1 800,0 2 614 072,00
58 příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,0 0,0 97 467,00
59 212  Od od  eb t  or ani ací s ím m ta em ís  or 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 00
60 Odvod - ZŠ Benešovo náměstí 0,0 200,0 200,0 200 000,00
61 Odvod - ZŠ Ohrazenice 0,0 300,0 300,0 300 000,00
62 Odvod - ZŠ Prodloužená 0,0 250,0 250,0 250 000,00
63 21  P í m   roná mu ma et u 1  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1  21 0 1 1  0 0
64 OŽP - příjmy z kompostárny 120,0 120,0 145 200,00
65 OŽP - příjmy z pronájmu VaK 0,0 0,0 3 872,00
66 KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu 100,0 100,0 43 050,00
67 OMI - příjmy z pronájmu pozemků 5 000,0 5 000,0 6 206 787,43
68 OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst 600,0 500,0 1 100,0 869 190,00
69 OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů 8 500,0 8 500,0 7 959 158,00
70 OMI - správa sportovišť - - - - - - - - - -
71 příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště 1 900,0 1 900,0 1 894 316,00
72 příjmy z pronájmu areálu Skateparku 900,0 900,0 865 982,00
73 příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum 18 292,0 18 292,0 18 294 260,00
74 příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna 20,0 20,0 76 536,00
75 příjmy z pronájmu areálů sportovišť 3 200,0 3 200,0 3 219 398,00
76 OMI - správa nebytových prostor - - - - - - - - - -
77 příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka 1 000,0 1 000,0 920 031,00
78 příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha 5 000,0 5 000,0 3 288 609,00
79 příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní 13 000,0 13 000,0 13 051 224,47
80 příjmy z pronájmu movitých věcí 2 171,0 2 171,0 2 170 740,00
81 OMI - správa bytů a nebytových prostor (RFP) - - - - - - - - -
82 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty 91 784,0 91 784,0 87 364 785,00
83 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory 4 334,0 4 334,0 5 259 959,00
84 21 P í m   ro  a rea i ace inan ní o ma et u 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0  2
85 z úroků 2 000,0 2 000,0 665 272,84
86 z podílu na zisku a dividend 0,0 0,0 0,00
87 kursové rozdíly 0,0 0,0 -2 005,20
88 22 P i at  san ní atb  o ut 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1   1
89 221  P i at  san ní atb 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 12 02  1
90 222  P i at  rat  trans er  a í m   V edc o íc  et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 1
91 FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi 0,0 0,0 413 364,00
92 FV minulých let - vratka investiční dotace TJ Paramo 0,0 368,0 368,0 480 340,00
93 FV minulých let - doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv 0,0 164,0 164,0 164 000,00
94 FV minulých let - doplatek dotace na volby 2014 0,0 401,8 401,8 401 816,18
95 FV minulých let - RFP a.s. 0,0 0,0 2 000 000,00
96 FV minulých let - ZŠ Waldorfská - dotace 0,0 1,5 1,5 1 479,00
97 2 P í m   rode e ne a  ma et u a ostatní neda  í m 20  1  20 0 0 0 1  2 0 0  1  1 0 0 0  21  0
98 přijaté pojistné náhrady 1 500,0 3,5 1 503,5 3 598 616,00
99 OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s. 8 000,0 8 000,0 9 620 901,00

100 OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní 0,0 0,0 523 352,36
101 OŠKS - příjmy z kurzů v Seniorcentru 0,0 0,0 61 210,00
102 OŠKS - přijaté neinvestiční dary Městské slavnosti - PODZIM 0,0 25,0 25,0 25 000,00
103 MP - přijaté neinvestiční dary - Willing Bohemia 0,0 50,0 50,0 50 000,00
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104 MP - ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 0,0 69,4 2,0 4,2 75,6 87 679,10
105 příjmy z prodeje neinvestičního majetku 0,0 0,0 97 302,00
106 OMI - příjmy z prodeje hrobového příslušenství 0,0 60,0 60,0 100 500,00
107 OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 2 500,0 2 500,0 1 817 930,00
109 OMI - náhrady za energie v bytech na nebytových prostorách 38 000,0 38 000,0 45 514 706,70
108 OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách 10 000,0 10 000,0 5 131 232,86
110 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ostatní činnosti 0,0 0,0 1 577 186,41
111 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sportovní zařízení 0,0 0,0 1 416 195,00
112 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - školská a kulturní zařízení 0,0 0,0 868 604,00
113 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - komunální služby 0,0 0,0 19 983,00
114 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - areály 0,0 0,0 2 550 390,65
115 předpokládaná dotace - Sociální služby mP na provoz 50 000,0 -50 000,0 0,0 0,00
116 předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí 5 600,0 -5 600,0 0,0 0,00
117 předpokládaná dotace - Výkon činnosti JKM 600,0 -600,0 0,0 0,00
118 předpokládaná dotace - životní prostředí (lesní hospodář,osnovy) 850,0 -188,9 -184,7 -186,7 -289,7 0,0 0,00
119 předpokládaná dotace - Projektové řízení a strategické plánování 610,4 -316,7 293,7 0,00
120 předpokládaná dotace - CreArt 1 636,0 -1 622,8 -13,2 0,0 0,00
121 předpokládaná dotace - Komunitní plánování 196,0 -196,0 0,0 0,00
122 předpokládaná dotace - Revitalizace Tyršových sadů 7 000,0 -113,9 -6 886,1 0,0 0,00
123 předpokládaná dotace - Labská cyklostezka Pce - Kojice (studie proved 200,0 -200,0 0,0 0,00
124 předpokládaná dotace - Asistent prevence kriminality 0,0 369,6 -73,5 -161,1 -135,0 0,0 0,00
125 předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské p 2 000,0 -2 000,0 0,0 0,00
126 předpokládaná dotace - ADŽ Na Spravedlnosti 803 - odstranění vlhkos  0,0 8 000,0 -8 000,0 0,0 0,00
127 ostatní nedaňové příjmy 76 863,5 -76 863,5 0,0 154 308,29
128 2  P i at  s át  en c  rost ed 1  01 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  200 0 0 0 20 0 20 111 00
129 RFP, a. s. (Kč 80.000 tis. do 31.12.2020) 2 000,0 2 000,0 2 000 000,00
130 RFP, a. s. (Kč 10.000 tis. do 30.6.2015) 10 000,0 10 000,0 10 000 000,00
131 Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000 tis. do 31.12.2014) 0,0 0,0 0,00
132 Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis. do 30.6.2018) 1 864,5 1 864,5 1 864 442,00
133 TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis. do 31.12.2014) 0,0 0,0 0,00
134 Basketbalový klub (Kč. 2 200,0 tis. do 30.6.2015) 0,0 0,0 0,00
135 HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis. do 31.7.2015) 1 636,6 -1 636,5 0,1 0,00
136 TJ Sokol Pardubice I - přípravné práce (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014) 0,0 0,0 0,00
137 TJ Sokol Pardubice I - PD (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014) 0,0 0,0 0,00
138 TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 15 000,0 tis. do 31.12.2014) 0,0 0,0 0,00
139 TJ Synthesia Pardubice (Kč 2 500,0 tis. do 31.12.2014) 0,0 0,0 0,00
140 TJ Synthesia Pardubice (Kč 400,0 tis. do 31.10.2015) 0,0 400,0 400,0 400 000,00
141 TJ Synthesia Pardubice (Kč 7 000,0 tis. do 31.10.2015) 0,0 5 800,0 5 800,0 5 800 000,00
142 splátky půjček FOMB 0,0 0,0 47 145,00

143 P í m  a itá o 2  1  2 2  0 0 0 21  0 0 0 0 12 0  1  000  2 2 0 1
144 11 P í m   rode e d ou odob o ma et u a ostatní a itá o  í m 1  000 0 0 0 2  000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  000 0  2 2 0 1
145 příjmy z prodeje pozemků 3 000,0 6 000,0 9 000,0 9 664 081,00
146 příjmy z prodeje bytů 10 000,0 11 000,0 21 000,0 31 193 883,00
147 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 5 000,0 8 500,0 13 500,0 13 944 236,40
148 příjmy z prodeje zbytného majetku 0,0 26 000,0 -26 000,0 0,0 0,00
149 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0 500,0 500,0 489 876,77
150 12 Ostatní a itá o  í m 2  1  2 2 22 0 0 0 21  0 0 0 0 12 0  1 0 0 00
151 předpokládaná dotace - Revitalizace Tyršových sadů 68 000,0 -7 683,0 -60 317,0 0,0 0,00
152 předpokládáná dotace - Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského 30 000,0 50 835,2 -27 109,3 -53 725,9 0,0 0,00
153 předpokládaná dotace - Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) 16 170,0 -16 170,0 0,0 0,00
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Zá ěre n  et města Pardubic a ro  201

154 předpokládaná dotace - Rozšíření výukových kapacit ZŠ a MŠ Svítkov 29 750,0 -29 750,0 0,0 0,00
155 předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Ž.pluku, Devotyho, Rokycano 6 006,9 -3 598,2 -2 408,7 0,0 0,00
156 předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Ž.pluku, Svobody, K Blahobyt 3 900,0 -3 900,0 0,0 0,00
157 předpokládaná dotace - IPRM prostor před KD Dukla - ul. Gorkého 19 800,0 2 390,0 -22 190,0 0,0 0,00
158 předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova 10 600,0 -10 600,0 0,0 0,00
159 předpokládaná dotace - IPRM ul. Devotyho 0,0 2 599,9 -2 599,9 0,0 0,00
160 předpokládaná dotace - IPRM ul. K Blahobytu (J. Palacha - Ž.pluku) 0,0 2 351,7 -2 351,7 0,0 0,00
161 předpokládaná dotace - IPRM ul. K Višňovce (J. Palacha - Ž.pluku) 0,0 2 960,5 -2 960,5 0,0 0,00
162 předpokládaná dotace - IPRM Hřiště Sokolovská 0,0 2 096,7 -2 096,7 0,0 0,00
163 předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Brožíkova 1 492,5 -1 492,5 0,0 0,00
164 předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Gebauerova 1 691,3 -1 691,3 0,0 0,00
165 předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Zvoneček 0,0 1 800,0 -1 800,0 0,0 0,00
166 předpokládaná dotace - Aquacentrum - SEN (využití solární energie) 10 864,1 -10 864,1 0,0 0,00
167 předpokládaná dotace - MŠ Na Třísle - RÚE 3 596,7 -3 596,7 0,0 0,00
168 předpokládaná dotace - ZŠ Družstevní - RÚE 12 619,5 -8 024,1 -4 595,4 0,0 0,00
169 předpokládaná dotace - ZŠ Ohrazenice - RÚE 13 957,3 -4 314,2 -9 643,1 0,0 0,00
170 předpokládaná dotace - Lesopark na Dukle 17 000,0 -3 549,3 -13 450,7 0,0 0,00
171 předpokládaná dotace - RPS Polabiny - ul. Studentská 4 000,0 -4 000,0 4 000,0 -4 000,0 0,0 0,00
172 předpokládaná dotace - RPS Závodu míru - IV. etapa 0,0 4 000,0 -4 000,0 0,0 0,00
173 předpokládaný transfer MO I - RPS Závodu míru - IV. etapa 0,0 4 000,0 -4 000,0 0,0 0,00
174 předpokládaná dotace - Areál MAS Dukla - tartanový ovál 0,0 7 000,0 -7 000,0 0,0 0,00
175 předpokládaná dotace - SA Ohrazenice - rekonstrukce umělé trávy 0,0 6 580,0 -6 580,0 0,0 0,00
176 předpokládaná dotace - Areál DZ - rekonstrukce kolbiště 0,0 5 082,0 -5 082,0 0,0 0,00
177 předpokládaná dotace - ZS malá hala - rekonstrukce střechy 0,0 7 828,9 -7 828,0 0,9 0,00
178 předpokládaná dotace - MUVD "Přednádraží" 0,0 90 000,0 -90 000,0 0,0 0,00
179 předpokládaná dotace - DDM Alfa - zateplení stropu/střechy 0,0 10 000,0 -3 600,0 -6 400,0 0,0 0,00
180 předpokládaná dotace - DDM Beta - výměna výplní otvorů 0,0 10 000,0 -2 400,0 -7 600,0 0,0 0,00
181 předpokládaná dotace - Labská hotelová škola - zateplení objektu, vým 0,0 15 000,0 -15 000,0 0,0 0,00
182 předpokládaná dotace - BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objekt 0,0 13 000,0 -13 000,0 0,0 0,00
183 předpokládaná dotace - revitalizace Pospíšilova nám. 0,0 400,0 -400,0 0,0 0,00
184 předpokládaný transfer MO I - revitalizace Pospíšilova nám. 0,0 403,0 -403,0 0,0 0,00
185 předpokládaná dotace Pk - kostka do Tipsport arény - RFP a.s. 0,0 4 000,0 -4 000,0 0,0 0,00
186 ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace 0,0 0,0 0,00
187 20 P í m   rode e a cií a ma et o c  odí 0 0 0 0 0 00

188 P i at  trans er 1 0 0 0 200 0 1 0  0  2  2 0 0 0 0 00 2
189 1 P i at  nein esti ní trans er 1 0 0  200 0  1  20 0 10 2  0 1 1 2 2 1 2 2 
190 11 Nein esti ní i at  trans er  od e e n c  ro o t  st ední ro ně 1 0 0 2 2 200 0 11 0 1  00 0 0  1  00  00 2 0
191 souhrnný dotační vztah 61 897,5 8,5 61 906,0 61 906 049,00
192 dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře 0,0 188,9 184,7 186,7 188,8 749,1 749 068,00
193 dotace MZe - výsadba melioračních dřevin 0,0 11,0 38,5 49,5 49 400,00
194 dotace Mze - Lesní hospodářský plán 0,0 123,0 123,0 122 957,00
195 dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí 0,0 7 860,4 7 860,4 7 860 400,00
196 dotace MPSV - výkon sociální práce 0,0 1 963,0 1 963,0 1 963 000,00
197 dotace MPO - Výkon činnosti jednotných kontaktních míst 0,0 600,0 600,0 600 000,00
198 dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování 0,0 316,7 316,7 316 681,81
199 dotace MV - asistent prevence kriminality 0,0 140,9 161,1 135,0 24,4 461,4 461 313,00
200 dotace MPSV - Komunitní plánování sociálních služeb 0,0 413,4 -122,7 122,7 413,4 413 362,26
201 dotace MK - Východočeské divadlo 0,0 1 535,0 1 535,0 1 535 000,00
202 dotace MK - Komorní filharmonie 0,0 1 150,0 1 150,0 1 150 000,00
203 dotace MK - obnova MPR a kulturních památek 0,0 200,0 200,0 200 000,00
204 dotace MK - KC Pardubice - Jazzconnexion 0,0 130,0 130,0 130 000,00
205 dotace MK - KC Pardubice - Elektroconnexion 0,0 100,0 100,0 100 000,00
206 dotace MK - KC Pardubice - Divadlo 29 - LAB 0,0 50,0 50,0 50 000,00
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207 dotace MK - knihovnický systém Verbis - knihovna MO II 0,0 79,0 -19,6 59,4 59 400,00
208 dotace MK - knihovnický systém Verbis - knihovna MO II - MO II 0,0 -79,0 19,6 -59,4 -59 400,00
209 Dotace MD - evidence v centrálním registru vozidel 0,0 36,3 36,3 36 300,00
210 Dotace MF - volby do zastupitelstva - Lány u Dašic 0,0 25,0 25,0 25 000,00
211 Dotace MŠMT - ZUŠ Lonkova - soutěž žáků ZUŠ - taneční obor 0,0 240,0 240,0 240 000,00
212 Dotace MŠMT - MŠ Závodu míru - prevence rizikového chování 0,0 52,5 52,5 52 500,00
213 ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,0 1 632,0 96,0 -28,0 1 700,0 1 700 000,00
214 dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 988,7 204,1 1 192,8 1 192 800,00
215 dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 458,1 229,2 687,3 687 322,00
216 dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 821,5 529,4 1 350,9 1 350 927,00
217 dotace MŠMT - ZŠ Studánka - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 990,1 607,3 1 597,4 1 597 420,00
218 dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 989,3 989,3 989 252,00
219 dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 959,3 959,3 959 345,00
220 dotace MŠMT - ZŠ Waldorfská - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 965,6 325,3 1 290,9 1 290 833,00
221 dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 971,3 149,6 1 120,9 1 120 881,00
222 dotace MŠMT - ZŠ Štefánikova - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 971,3 204,1 1 175,4 1 175 413,00
223 dotace MŠMT - ZŠ Benešovo nám. - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 991,5 204,1 1 195,6 1 195 646,00
224 dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 308,7 212,5 521,2 521 179,00
225 dotace MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 517,4 517,4 517 410,00
226 dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 921,3 921,3 921 308,00
227 dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 254,1 254,1 254 076,00
228 dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverků - zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 976,9 288,5 1 265,4 1 265 453,00
229 12 Nein esti ní i at  trans er  od e e n c  ro o t  emní ro ně 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 20 0 0   1 2  102 2  102 1
230 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0,0 1 550,0 20,0 2,0 90,9 1 662,9 1 662 920,00
231 dotace z rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na provoz 0,0 33 975,0 3 948,0 37 923,0 37 923 000,00
232 dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic 0,0 100,0 100,0 100 000,00
233 dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V) 0,0 -50,0 -50,0 -50 000,00
234 dotace z rozpočtu Pk - KF - dotace na provoz 0,0 3 250,0 3 250,0 3 250 000,00
235 dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na provoz 0,0 3 250,0 3 250,0 3 250 000,00
236 dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na Grand festival smíchu 0,0 70,0 70,0 70 000,00
237 dotace z rozpočtu Pk - KC - Divadlo 29 Elektoconnexion 0,0 10,0 10,0 10 000,00
238 dotace z rozpočtu Pk - KC - Divadlo 29 Jazzconnexion 0,0 15,0 15,0 15 000,00
239 dotace z rozpočtu Pk - KC - Pernštýnská noc 0,0 20,0 20,0 20 000,00
240 dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích 0,0 217,7 217,7 217 703,00
241 dotace z rozpočtu Pk - MŠ Na Třísle - projekt 0,0 29,0 29,0 29 000,00
242 dotace z rozpočtu Pk - DDM Alfa - Sportovní hry MŠ 0,0 6,0 6,0 6 000,00
243 dotace z rozpočtu Pk - KC - Informační centrum 0,0 70,0 89,9 159,9 159 838,00
244 dotace RR - revitalizace Tyršových sadů 0,0 113,9 5 526,3 5 640,2 5 640 238,45
245 dotace RR - revitalizace parku Na Špici 0,0 310,3 1 488,2 1 798,5 1 798 474,29
246 1 P e od   astníc  ond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
247 z ostatních fondů a rozpočtových účtů města 0,0 0,0 0,00
248 1 Nein esti ní i at  trans er  e a rani í 0 0 0 0 2 1 0 0 1 22 0 0 0 0 1 2 0 0  0 1  0 01 0
249 dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike 0,0 742,1 1 509,8 2 251,9 2 251 810,56
250 příjem od mezinárodních institucí - EURO EQUUES (Evropský den koní 0,0 55,4 55,4 55 400,00
251 dotace od mezinárodních institucí - projekt CreArt 0,0 1 622,8 1 622,8 1 622 804,50
252 2 P i at  in esti ní trans er 0 0 0 0 2  10 0 0 1  2  0 0  10 2 22  22   20
253 21  In esti ní i at  trans er  od e e n c  ro o t  st ední ro ně 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  0 0  12 20 2 0 2 0 2  0 2 1
254 dotace SFŽP - Dětšké hřiště a zahrada - MŠ Višňovka 0,0 65,3 65,3 65 339,92
255 dotace SFŽP - Dětšké hřiště a zahrada - MŠ Grusova 0,0 118,1 118,1 118 103,05
256 dotace SFŽP - Dětšké hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova 0,0 1 627,8 1 627,8 1 627 785,00
257 dotace SFŽP - Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožíkova 0,0 1 345,1 1 345,1 1 345 053,26
258 dotace SFŽP - Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček 0,0 1 840,5 1 840,5 1 840 506,99
259 dotace SFŽP - zateplení Domova pro seniory Dubina 0,0 8 202,1 8 202,1 8 202 064,68
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260 dotace OPŽP - RÚE - ZŠ Ohrazenice 0,0 4 314,2 8 320,2 12 634,4 12 634 374,31
261 dotace OPŽP - RÚE - ZŠ Družstevní 0,0 8 024,1 3 638,2 11 662,3 11 662 199,98
262 dotace OPŽP - RÚE - MŠ Na Třísle 0,0 3 554,4 3 554,4 3 554 400,14
263 dotace IPRM - vnitroblok Ž.pluku, Svobody, K Blahobytu 0,0 3 809,4 3 809,4 3 809 397,23
264 dotace IPRM - vnitroblok Ž.pluku, Devotyho, Rokycanova 0,0 3 450,8 3 450,8 3 450 732,83
265 dotace IPRM - vnitroblok Lexova, Ressla a Jiránkova 0,0 10 611,0 10 611,0 10 611 042,71
266 dotace IPRM - Hřiště Sokolovská 0,0 2 017,0 2 017,0 2 017 027,05
267 dotace MMR - RPS Polabiny - ul. Studentská 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000 000,00
268 dotace MŽP - Aquacentrum - SEN (využití solární energie) 0,0 6 760,4 -1 173,3 5 587,1 5 587 055,36
269 22  In esti ní i at  trans er  od e e n c  ro o t  emní ro ně 0 0 0 0 2  10 0 0 1  0 0 0 0  21 0 1 1  2 2 1  2 2 
270 dotace RR - pěší zóna tř. Míru - Sladkovského 0,0 27 109,3 43 021,7 70 131,0 70 130 910,50
271 dotace RR - Revitalizace Tyršových sadů 0,0 7 683,0 60 146,6 67 829,6 67 829 552,28
272 dotace RR - Revitalizace parku Na Špici 0,0 8 471,9 6 600,1 15 072,0 15 071 975,56
273 dotace z rozpočtu Pk - Labská cyklostezka (studie proveditelnosti) 0,0 200,0 200,0 200 000,00
274 dotace z rozpočtu Pk - Kostka do Tipsport arény - RFP 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000 000,00
275 2  In esti ní i at  trans er  e státníc  inan níc  a ti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
276 0,0 0,0 0,00

277 P M  CE KEM 1  1  0  1 200 0 1  1 0  1  02 1 21  2 1  1 1 01 1 1   

279 INANCOVÁN 2  1 0 0 1   2 0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  2 1 1 0 2  1
280 1 inanco ání  tu ems a 2  1 0 0 1   2 0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  2 1 1 2 12  
281 11 Krát odob  inanco ání  0 1 1   2 0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 2  202 0
282 změna stavu na bankovních účtech 334 083,1 17 668,6 66 657,2 0,0 233 805,3 0,0 0,0 0,0 0,0 652 214,2 -27 452 053,51
283 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2014) - položky 238 983,1 17 668,6 66 279,2 237 033,8 559 964,7 0,00
284 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2014) - 0,0 0,0 0,00
285 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2014) - kontokorent 100 000,0 100 000,0 0,00
286              FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 0,0 378,0 0,3 378,3 378 249,71
287              PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU -4 900,0 -967,1 -5 867,1 -5 867 076,80
288              FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 0,0 -2 261,7 -2 261,7 -2 261 726,17
289 12 D ou odob  inanco ání   a ěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
290 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní 0,0 0,0 0,00
291 12 D ou odob  inanco ání  s át  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 1  2  0 2
292 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,0 0,0 0,00
293 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP -36 923,1 -36 923,1 -36 923 076,92
294 2 inanco ání e a rani í 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
295 22 D ou odob  inanco ání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
296 dlouhodobé přijaté půjčky 0,0 0,0 0,00
297 O ra n  o o   eně ním o eracím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1
298 8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge apod.) 0,0 31 972 903,88
299 8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech 0,0 -177 212,13

300 ZDRO E  CE KEM 1  02 20  1 1  0 200 0 21  0  1  02 1 21  2 1  1 2 1  22 1 0   

P M  CE KEM 1  1  0  1 200 0 1  1 0  1  02 1 21  2 1  1 1 01 1 1   
INANCOVÁN 2  1 0 0 1   2 0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  2 1 1 0 2  1

ZDRO E  CE KEM 1  02 20  1 1  0 200 0 21  0  1  02 1 21  2 1  1 2 1  22 1 0   

VÝDA E  CE KEM 1  2 0 0 2 2 1 0 1 1 200 0 21  2  1  02 1 21  2 1  1 2 1  22 1 0   
100 1   10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00ROZD   CE KEM sa do
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1 21   Městs á o icie 77 680,0 419,6 5,0 0,0 1 871,3 199,0 0,0 -36,7 24,4 80 162,6 70 436 926,31
2 Provoz MP vč. DDH 9 190,0 50,0 5,0 453,9 369,0 -25,7 10 042,2 10 028 750,71
3 Provoz MP - kapitálové životní pojištění 900,0 -120,0 20,0 800,0 794 290,00
4 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) 40 500,0 1 000,0 41 500,0 40 677 610,00
5 Mzdy - asistent prevence kriminality 0,0 369,6 67,4 24,4 461,4 427 715,00
6 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH) 14 140,0 14 140,0 13 777 376,00
7 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem 200,0 -30,0 -44,0 126,0 125 439,00
8 Stavební investice 100,0 100,0 100,0 300,0 298 940,90
9 Strojní investice 1 000,0 200,0 -120,0 13,0 1 093,0 1 090 952,40

10 Prevence kriminality 100,0 100,0 99 739,30
11 Náklady soudních řízení 0,0 50,0 50,0 0,00
12 Digitalizace kamerového systému 11 550,0 11 550,0 3 116 113,00
13 1   Kance á  rimátora 17 079,2 0,0 30,0 2 253,0 1 358,1 95,2 0,0 -349,6 0,0 20 465,9 17 960 506,78
14 Provoz a údržba zařízení staveb CO 270,0 270,0 158 973,90
15 Výstavba, provoz a údržba JSVV 2 034,0 150,0 2 184,0 1 888 573,10
16 Požární ochrana 150,0 150,0 101 466,30
17 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 776,0 -1 709,0 58,2 2 125,2 2 125 279,69
18 Dotace HZS Pardubického kraje na investice 0,0 1 709,0 -58,2 1 650,8 1 650 720,31
19 Činnost orgánů krizového řízení 110,0 110,0 16 940,00
20 Pohoštění 1 000,0 250,0 75,0 1 325,0 1 254 217,70
21 Dary 600,0 30,0 630,0 613 022,80
22 Náklady související s Velkou pardubickou 650,0 650,0 428 055,00
23 Zahraniční služební cesty 550,0 150,0 700,0 593 603,24
24 Komunikace s veřejností 1 648,0 280,0 100,0 2 028,0 1 511 388,34
25 Monitoring tisku 150,0 150,0 148 104,00
26 Image časopis "To jsou Pardubice" 530,0 -4,0 526,0 410 276,00
27 Pronájem prostor v ČEZ Aréně 545,0 545,0 544 500,00
28 Poskytování služeb v prostoru areálu Dostihového závodiště 1 500,0 920,0 2 420,0 2 420 000,00
29 Dostihový spolek - rámcová reklamní smlouva 0,0 1 210,0 1 210,0 1 210 000,00
30 Partnerská města v Evropě 550,0 -155,0 395,0 265 457,09
31 Prezentace města 2 100,0 -60,0 389,7 -419,6 2 010,1 1 356 290,51
32 Slavnostní akce města 350,0 29,4 -1,8 377,6 346 935,20
33 Elektronická encyklopedie města 50,0 50,0 0,00
34 Humanitární pomoc 0,0 250,0 250,0 250 000,00
35 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 175,0 175,0 170 977,60
36 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl. 90,0 90,0 89 432,00
37 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací 30,0 30,0 30 000,00
38 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 92,0 92,0 89 693,00
39 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 3,0 3,0 0,00
40 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 45,0 60,0 105,0 74 901,00
41 Příspěvek svazku obcí "Hradubická - labská" 50,0 50,0 50 000,00
42 Příspěvek svazku obcí "Pardubická - labská" 0,0 1,0 1,0 1 000,00
43 Příspěvek Českému institutu interních auditorů 10,0 10,0 10 000,00
44 Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty 15,0 15,0 15 000,00
45 Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování 0,7 0,7 700,00
46 Příspěvek Platforma městských architektů 0,5 0,5 0,00
47 Příspěvek Sdružení DTMmP 0,0 123,0 9,0 132,0 132 000,00
48 Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu 5,0 5,0 3 000,00
49   Odbor e onomic 90 932,3 -16 870,0 21 885,6 -5 684,0 149 061,2 -19 059,5 -2 485,0 6 631,0 -147,6 224 264,0 127 805 401,61
50 Platba daně z převodu nemovitostí 5 000,0 5 000,0 1 756 312,00
51 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města 40,0 40,0 34 423,00
52 Platba daně z příjmů právnických osob za obce 0,0 67 738,2 67 738,2 67 738 230,00

Zá ěre n  et města Pardubic a ro  201
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53 Platba silniční daně 0,0 3,3 3,3 3 260,00
54 Platba DPH 12 000,0 12 000,0 38 846 059,01
55 Platba daní do zahraničí 0,0 0,0 0,00
56 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček 8 600,0 8 600,0 3 913 924,73
57 Finanční operace - služby peněžních ústavů, úhrada poplatků a provizí 500,0 58,0 558,0 548 099,16
58 RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu 6 000,0 -6 000,0 0,0 0,00
59 půjčka TJ Sokol - III. etapa modernizace sportovního areálu 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000 000,00
60 Hvězda SKP - zápůjčka na provoz 0,0 250,0 250,0 250 000,00
61 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 3 000,0 3 000,0 2 865 627,00
62 Audit, ekonomické poradenství 900,0 900,0 468 270,00
63 Náklady na soudní exekutory 100,0 -20,0 -24,3 -18,5 -21,2 16,0 0,00
64 Náklady soudních řízení 100,0 -50,0 -39,9 10,1 0,00
65 Sankční platby, platební výměry a náklady řízení 0,0 50,0 50,0 43 436,00
66 Ostatní neinvestiční výdaje - vratky minulých období 0,0 20,0 21,0 18,5 3,1 62,6 60 745,00
67 Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2014 0,0 378,0 0,3 1,5 379,8 379 728,71
68 HC ČSOB - závazky vyplývající z akcionářské smlouvy 0,0 315,0 315,0 315 000,00
69 Rezery - - - - - - - - - - -
70 Rezerva Rady města Pardubic 1 000,0 -300,0 -8,0 692,0 405 461,00
71 Rezerva primátora Charváta 0,0 100,0 -12,5 87,5 49 500,00
72 Rezerva náměstka Rozinka 0,0 50,0 -5,0 45,0 42 826,00
73 Rezerva náměstkyně Dvořáčkové 0,0 50,0 -5,0 45,0 18 000,00
74 Rezerva náměstka Rychteckého 0,0 50,0 -7,5 -5,0 -3,0 34,5 33 500,00
75 Rezerva náměstka Řehounka 0,0 50,0 -5,0 45,0 33 000,00
76 Rezerva rozpočtu - obecná 35 794,9 3 750,6 -5 679,0 -3 789,9 -10 401,5 -2 485,0 5 631,0 -149,1 22 672,0 0,00
77 Rezerva rozpočtu - havarijní 17 797,4 -16 870,0 17 800,0 81 112,6 -9 220,0 90 620,0 0,00
78 Rezerva rozpočtu - krizová 100,0 100,0 0,00
79 Rezerva rozpočtu - investiční akce 2016 0,0 1 000,0 1 000,0 0,00
80 11  Odbor ma et u a in estic 741 074,0 276 796,0 168 711,3 -704,0 35 043,3 4 496,2 -3 933,1 -232 806,1 -18 627,5 970 050,1 637 136 471,39
81 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize 500,0 -154,0 -21,0 325,0 180 056,00
82 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene 300,0 5,5 305,5 288 753,00
83 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci 300,0 50,0 350,0 261 100,00
84 Pojištění veškerého majetku města 6 400,0 6 400,0 6 142 044,00
85 Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených 1 815,0 1 815,0 1 750 462,00
86 Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy) 2 000,0 500,0 400,0 85,0 2 985,0 2 984 152,00
87 Oprava jižní hřbitovní zdi v Lánech na Důlku 1 089,0 -200,0 889,0 545 890,00
88 Oprava kolumbária hřbitov Pardubičky 0,0 300,0 300,0 185 319,97
89 Oprava hřbitovní zdi hřbitov Pardubičky 0,0 1 000,0 200,0 1 200,0 1 190 658,00
90 Ořezání lip hřbitov Pardubičky 121,0 121,0 119 790,00
91 Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost) 32 053,0 32 053,0 28 553 000,00
92 Dotace RFP - provoz multifunkční arény 18 980,0 18 980,0 18 980 000,00
93 Opravy a provoz památek 500,0 382,2 152,0 1 034,2 843 943,80
94 Památník Zámeček (provoz-smlouva) 400,0 400,0 309 690,00
95 Zelená brána - provoz 100,0 130,0 230,0 99 510,63
96 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace 500,0 500,0 -53,0 -30,0 917,0 498 933,58
97 Projektové dokumentace 0,0 10 000,0 -7 073,5 -1 750,0 1 176,5 0,00
98 Technická pomoc 500,0 -59,0 -1,0 440,0 188 307,25
99 Informační systém veřejných zakázek 5,0 5,0 1 016,40

100 Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic 0,0 0,0 0,00
101 Finanční podíl města k očekávaným dotacím 0,0 23 987,6 -15 659,9 -239,4 -7 624,5 463,8 0,00
102 Zádržné 0,0 97,6 97,6 97 348,40
103 Pozemky - - - - - - - - - - -
104 Údržba neveřejných pozemků 500,0 500,0 279 360,93
105 Cenová mapa stavebních pozemků 0,0 1 000,0 1 000,0 0,00
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106 Nájemné - Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pce 320,0 154,0 474,0 472 789,19
107 Nájemné - ul. Palackého - odstavná plocha pro parkování 1 350,0 1 350,0 1 306 800,00
108 Nájemné - ul. U Bylanky (Povodí Labe) - vč. věcného břemene 7,6 7,6 1 171,00
109 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání 5 000,0 5 000,0 1 339 016,00
110 Výkupy pozemků - ul. Palackého - SK EKO 1 667,0 1 667,0 1 666 392,20
111 Výkupy pozemků - ul. Kostnická a Hradčanská vč.chodníku 31,6 31,6 22 500,00
112 Výkupy pozemků - ul. K Potoku v kú Ohrazenice 35,0 35,0 25 000,00
113 Výkupy pozemků - pod komunikací v kú Trnová 3,1 3,1 0,00
114 Výkupy pozemků - pod chodníkem podél parku ul. Motoristů 5,6 5,6 5 018,00
115 Výkupy pozemků - BD Bělehradská 513 - ÚZSVM 373,0 373,0 372 500,00
116 Výkupy pozemků - průmyslová zóna Vápenka 0,0 19,7 19,7 0,00
117 Výkupy pozemků - ul. V Chaloupkách - transfer MO VI 0,0 162,0 162,0 0,00
118 Výkupy pozemků - komunikace v Lánech na Důlku - transfer MO VI 0,0 66,9 66,9 0,00
119 Výkupy pozemků a staveb 0,0 2 000,0 2 000,0 0,00
120 Demolice - - - - - - - - - - -
121 Demolice areálů ve vlastnictví města 30 000,0 -2 500,0 -5 000,0 -400,0 22 100,0 0,00
122 Letní stadion - demolice brány borců 0,0 2 500,0 2 500,0 2 904,00
123 Areál Štrossova 239 - úpravy areálu 0,0 400,0 400,0 0,00
124 Náklady spojené s nálezem munice na území města 0,0 5 000,0 -100,0 4 900,0 0,00
125 Energetika - - - - - - - - - - -
126 Energetické audity a průkazy objektů města 1 700,0 -1 023,7 676,3 676 269,00
127 Externí energetické služby 350,0 -50,0 -203,8 96,2 96 196,97
128 Provoz energetického dispečinku 86,0 50,0 -100,1 35,9 35 858,00
129 Energeticky úsporné projekty v objektech města 500,0 -500,0 0,0 0,00
130 Společná energetická koncepce Pce - HK 583,9 -583,9 0,0 0,00
131 Energetické služby se zárukou - EPC 0,0 400,0 -400,0 0,0 0,00
132 Nucené větrání s rekuperací tepla - modulární přístavby MŠ 0,0 3 000,0 3 000,0 58 806,00
133 Nucené větrání s rekuperací tepla - budovy MŠ 0,0 2 500,0 2 500,0 0,00
134 Areály sportovišť - - - - - - - - - - -
135 Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby) 3 000,0 370,0 3 370,0 2 998 231,88
136 Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně 2 000,0 -950,0 1 050,0 1 047 056,32
137 Areál Dostihového závodiště - úprava stájí a zázemí pro koně MP 0,0 1 000,0 1 000,0 58 927,00
138 Areál Dostihového závodiště - přístavba objektu sociálního zařízení 0,0 1 200,0 1 200,0 1 117 794,18
139 Areál Dostihového závodiště - psí útulek - PD 0,0 820,0 820,0 0,00
140 Areál Skateparku (opravy, údržba, služby) 150,0 150,0 300,0 292 465,85
141 Areál Skateparku - rozšíření zázemí 7 000,0 -60,0 6 940,0 6 015 807,82
142 Areál Skateparku - rozšíření kamerového systému pro nové zázemí 0,0 60,0 60,0 0,00
143 Areál Skateparku - koncesní řízení 0,0 200,0 200,0 0,00
144 Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 3 483,0 -435,0 152,0 3 200,0 3 047 079,00
145 Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize) 100,0 -40,0 435,0 -152,0 343,0 159 087,00
146 Areál koupaliště Cihelna - koncesní řízení 350,0 -200,0 150,0 254,10
147 Areál koupaliště Cihelna - posudek pro pojišťovnu 0,0 74,0 74,0 73 927,00
148 Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce whirpoolů 0,0 1 500,0 40,0 1 540,0 1 535 359,32
149 Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce zpevněné plochy před bufetem 0,0 560,0 140,0 700,0 680 680,66
150 Areál koupaliště Cihelna - přístupová komunikace - PD 0,0 200,0 200,0 0,00
151 Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby) 400,0 -120,0 280,0 207 785,07
152 Areál MAS Dukla - PD ve vazbě na stávající studii 1 300,0 1 300,0 147 015,00
153 Areál MAS Dukla - workoutové hřiště 0,0 787,0 -787,0 0,0 0,00
154 Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) 200,0 660,0 100,0 960,0 910 871,53
155 Basketbalová hala - rekonstrukce sprch 0,0 147,0 60,0 120,0 327,0 0,00
156 Basketbalová hala - rekonstrukce 3. část - II. etapa 0,0 0,0 0,00
157 SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) 500,0 500,0 338 712,88
158 SA Ohrazenice - studie využití areálu + nové šatny (PD) 150,0 200,0 350,0 0,00
159 Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) 500,0 -200,0 300,0 226 527,78
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160 Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby) 500,0 -140,0 360,0 357 818,01
161 Krtkova aréna - elektrická energie 30,0 30,0 0,00
162 SK Nemošice - výstavba venkovního sportovního hřiště 3 205,0 98,3 -2 100,0 2 100,0 3 303,3 0,00
163 Aquacentrum - název budovy 0,0 193,5 -78,0 115,5 114 950,00
164 Aquacentrum - zavlažovací systém pro letní pláž 0,0 681,8 78,0 759,8 687 506,61
165 Aquacentrum - stavební úpravy NP A204 0,0 1 550,0 1 550,0 83 187,50
166 Aquacentrum - oprava vstupního objektu letní pláže - PD 0,0 80,0 80,0 0,00
167 DDH - dětské hřiště pro nejmenší - PD a ostatní náklady 0,0 60,0 60,0 19 989,00
168 DDH - dětské hřiště pro nejmenší - vlastní zdroje 0,0 1 000,0 1 000,0 0,00
169 Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby) 0,0 0,0 0,00
170 Údržba a investice budov v majetku města - - - - - - - - - - -
171 Velká údržba azylových domů 400,0 400,0 181 306,66
172 Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení 700,0 700,0 447 132,73
173 Údržba ubytovny Češkova č.p. 1240 800,0 400,0 -30,0 1 170,0 629 766,32
174 Ubytovna Češkova - oprava dláždění dvorku 0,0 221,0 30,0 251,0 234 721,85
175 Ubytovna Češkova - stavební úpravy 0,0 1 500,0 1 500,0 1 424 761,69
176 Ubytovna Češkova - havarijní stav koupelen a stropních konstrukcí 0,0 3 500,0 3 500,0 0,00
177 Budova radnice (WN) - odstranění HS trámových konstrukcí PD + sondy 0,0 600,0 600,0 835 063,35
178 Budova radnice (WN) - odstranění HS trámových konstrukcí realizace 0,0 6 000,0 6 000,0 3 484 167,98
179 Budova radnice (Pernštýnské nám.1) - stavební úpravy sekretariátu primáto 0,0 350,0 350,0 18 150,00
180 VČD - generální oprava jevištních tahů 0,0 860,0 860,0 392 149,00
181 VČD - bezbariérový vstup do hlediště 0,0 427,0 427,0 394 823,00
182 KD Hronovická - oprava lamp a omítek - PD 0,0 200,0 200,0 68 032,15
183 J. Palacha 324 - lékařská ordinace (Nízkoprahové centrum) 0,0 300,0 300,0 0,00
184 U Divadla 49 - NP - oprava elektroinstalace 0,0 500,0 500,0 399 800,95
185 U Divadla 828 - stavební úpravy - PD 800,0 800,0 275 880,00
186 U Divadla 828 - stavební úpravy - zateplení obvod. pláště - vlastní zdroje 0,0 9 500,0 4 500,0 14 000,0 0,00
187 U Divadla 828 - stavební úpravy - zateplení obvod. pláště - ostatní náklady 0,0 100,0 100,0 0,00
188 Údržba a investice budov v majetku města - ZŠ a MŠ - - - - - - - - - - -
189 Velká údržba a investice školských zařízení 10 500,0 -682,0 1 870,0 500,4 12 188,4 11 813 784,56
177 Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení 3 500,0 3 500,0 2 824 754,00
190 ZŠ Studánka - zřízení úklidových prostor a WC ve ŠD 200,0 -200,0 0,0 0,00
191 ZŠ Studánka - oprava fasády ŠD 1 732,0 -1 732,0 0,0 0,00
192 ZŠ Studánka - oprava fasády, úklidových prostor a WC ve ŠD 0,0 1 932,0 6,0 1 938,0 1 932 138,89
193 ZŠ Studánka - oprava střech - PD a realizace - havarijní stav 2 000,0 580,0 2 580,0 2 435 983,08
194 ZŠ Studánka - výměna oken pavilon E 0,0 450,0 415,0 550,0 1 415,0 44 770,00
195 ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště-PD 556,0 212,0 768,0 228 690,00
196 ZŠ Ohrazenice - rekontrukce osvětlení 3 900,0 3 900,0 2 182 087,67
197 ZŠ Ohrazenice - rozvody vody 440,0 440,0 0,00
198 ZŠ Ohrazenice - ZTI kuchyň - PD a realizace 250,0 250,0 0,00
199 ZŠ Ohrazenice - výměna PVC - BOZP 250,0 250,0 0,00
200 ZŠ Ohrazenice - oprava elektroinstalací - realizace 3 800,0 -3 800,0 0,0 0,00
201 ZŠ Ohrazenice - výměna ZTI 0,0 3 800,0 3 800,0 2 111 384,65
202 ZŠ Ohrazenice - ovládání venkovních žaluzií 0,0 400,0 400,0 73 810,00
203 ZŠ Štefánikova - oprava fasády 4 400,0 2 300,0 6 700,0 5 049 018,92
204 ZŠ Štefánikova - oprava fasády - II. etapa - PD 0,0 200,0 200,0 0,00
205 ZŠ Štefánikova - pamětní deska básníka Pištory 0,0 0,0 0,00
206 ZŠ Závodu Míru - rekonstrukce sociálních zařízení 250,0 2 000,0 1 000,0 500,0 3 750,0 59 290,00
207 ZŠ Závodu Míru - PD kanalizace - havarijní stav 300,0 -300,0 0,0 0,00
208 ZŠ Závodu Míru - odstranění havárie kanalizačního a vodovodního potrubí 0,0 3 210,0 150,0 3 360,0 3 348 361,30
209 ZŠ Závodu Míru - úprava školního hřiště - PD 0,0 250,0 250,0 0,00
210 ZŠ Br.Veverků - odstranění vlhkosti u vchodových dveří 350,0 -70,0 280,0 278 295,16
211 ZŠ Br.Veverků - instalace kovových mříží v šatnách 0,0 380,0 150,0 530,0 476 033,36
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212 ZŠ Br.Veverků - oprava elektronického zabezpečení budovy 0,0 150,0 150,0 144 118,26
213 ZŠ Gorkého - dělení budovy - realizace 1 200,0 300,0 1 500,0 1 487 341,44
214 ZŠ Gorkého - výměna oken 0,0 8 200,0 8 200,0 17 351,40
215 ZŠ Gorkého - rekonstrukce oplocení školní družiny 0,0 200,0 200,0 138 853,55
216 ZŠ Spořilov - dětské hřiště - realizace 0,0 0,0 0,00
217 ZŠ Prodloužená - rekonstrukce hřiště na hokejbal 900,0 -80,0 820,0 816 308,35
218 ZŠ Prodloužená - hokejbalové hřiště - statická úprava mantinelů 0,0 0,0 0,0 0,00
219 ZŠ Prodloužená - VZT v učebně výpočetní techniky 600,0 400,0 1 000,0 994 189,54
220 ZŠ Prodloužená - venkovní žaluzie v učebnách 0,0 300,0 300,0 0,00
221 ZŠ Npor. Eliáše - osvětlení učeben - BOZP 0,0 500,0 500,0 229 779,00
222 ZŠ Npor. Eliáše - oprava objektů ve dvoře (sklad, kuchyň, WC) 0,0 400,0 400,0 0,00
223 ZŠ E. Košťála - rekonstrukce kuchyně - PD 0,0 300,0 300,0 0,00
224 ZŠ Benešovo nám. - podlahy v tělocvičně 0,0 144,0 144,0 143 549,26
225 ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů - PD 0,0 100,0 100,0 0,00
226 ZŠ Benešovo nám. - oprava tartanových povrchů venkovního hřiště 0,0 200,0 200,0 49 200,00
227 ZŠ Benešovo nám. - sociální zařízení pro hřiště a tělocvičnu - PD 0,0 209,0 209,0 59 774,00
228 ZŠ J. Ressla - rekonstrukce elektro 0,0 2 250,0 2 250,0 2 198 995,30
229 ZŠ A. Krause - výměna plotu 0,0 400,0 400,0 227 594,95
230 ZŠ Svítkov - výmněna dlažeb - II. etapa 0,0 1 100,0 1 100,0 1 063 237,89
231 MŠ J. Ressla - oprava podlahových desek - BOZP 200,0 200,0 193 890,40
232 MŠ Družstevní - výměna podlahových krytin ve třídách 0,0 450,0 30,0 480,0 450 580,00
233 MŠ Popkovice - oprava objektu - PD a realizace 4 220,0 -4 220,0 0,0 0,00
234 MŠ Popkovice - rekonstrukce kuchyně - PD a realizace 4 220,0 4 220,0 3 385 326,56
235 MŠ Popkovice - celková rekonstrukce objektu - PD 0,0 600,0 600,0 265 790,00
236 MŠ Popkovice - oprava výtahu - havarijní stav 120,0 120,0 0,00
237 MŠ Rosice - oprava povrchu hřiště - BOZP 100,0 -50,0 50,0 0,00
238 MŠ Rosice - oprava oplocení objektu - BOZP 100,0 -71,0 29,0 22 990,00
239 MŠ Rosice - plocha - BOZP 100,0 121,0 221,0 211 698,00
240 MŠ Ohrazenice - oprava kanalizace a venkovních svodů 300,0 300,0 240 923,00
241 MŠ Ohrazenice - oprava plotu - BOZP 400,0 -220,0 180,0 170 032,00
242 MŠ Sluneční - výměna podlahových krytin ve třídách - BOZP 400,0 80,0 480,0 447 352,00
243 MŠ Brožíkova - rekonstrukce kuchyně 1 900,0 200,0 730,0 2 830,0 2 394 309,47
244 MŠ Brožíkova - oprava sociálního zařízení v pavilonech jeslí 1 500,0 1 500,0 1 421 236,00
245 MŠ Brožíkova - oprava chodníků ve spojovacím krčku - BOZP 150,0 60,0 210,0 180 992,00
246 MŠ Gebauerova - oprava sociálního zařízení.v hl.bud. a vým.sp.rozv. 5 000,0 -1 866,0 3 134,0 3 054 770,00
247 MŠ K Polabinám - oprava zahradních teras - havarijní stav - BOZP 550,0 10,0 560,0 552 467,00
248 MŠ E. Košťála - výměna oken a dveří 0,0 5 050,0 1 200,0 6 250,0 6 050,00
249 MŠ E. Košťála - rekonstrukce sociálního zařízení 0,0 500,0 500,0 452 209,49
250 MŠ Dražkovice - výměna oken 0,0 600,0 600,0 437 870,74
251 MŠ Rumunská - rekonstrukce sociálního zařízení 0,0 600,0 600,0 492 969,00
252 MŠ Češkova - rekonstrukce ZTI včetně výměny obkladů a dlažby 0,0 300,0 -100,0 200,0 172 605,00
253 MŠ Gorkého - výměna PVC ve třídách a ložnicích 0,0 300,0 -0,1 299,9 195 168,00
254 MŠ Lány na Důlku - oprava plotu 0,0 600,0 600,0 21 110,00
255 MŠ Nemošice - demolice sklepa a oprava dlažby 0,0 230,0 230,0 218 931,00
256 MŠ Pospíšilovo nám. - školní zahrada - PD 0,0 0,0 0,00
257 MŠ Závodu míru - oprava teras 0,0 400,0 -200,0 200,0 198 865,92
258 MŠ Závodu míru - nové podlahy tříd 0,0 400,0 100,0 500,0 473 811,80
259 OA Štefánikova - výměna termostatických hlavic PD a realizace 250,0 250,0 0,00
260 DDM Alfa - rekonstrukce dvora - PD a realizace - havarijní stav 1 200,0 682,0 1 882,0 1 656 677,00
261 DRC Prodloužená - výměna venkovních rozvodů TUV 0,0 1 862,0 1 862,0 1 761 701,92
262 DRC Prodloužená - oprava střechy pavilonů B,C,D 0,0 2 800,0 2 800,0 2 425 805,58
263 DRC Prodloužená - oprava oken pavilonu A 0,0 1 000,0 1 400,0 2 400,0 53 240,00
264 Svítání Stavbařů - výměna prosklené stěny - nové dveře do zahrady - havar  400,0 -400,0 0,0 0,00
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265 Ratolest - výměna oken 0,0 600,0 600,0 541 694,00
266 Labská hotelová škola U Josefa 118 - výměna oken - havarijní stav 0,0 10 300,0 10 300,0 36 808,20
267 Labská hotelová škola U Josefa 118 - stropní světla - havarijní stav 300,0 1 500,0 1 800,0 1 755 540,60
268 Bytové hospodářství - - - - - - - - - - -
269 Bytové domy - opravy a udržování 27 000,0 -101,0 -13,0 8 800,0 815,0 36 501,0 34 268 891,35
270 Bytové domy - revize a ostatní služby 8 500,0 -2 700,0 -815,0 4 985,0 4 899 408,00
271 Bytové domy - platby za energie BJ a NP 38 500,0 -3 000,0 1 500,0 37 000,0 34 225 242,00
272 Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů 200,0 200,0 34 888,00
273 Bytové domy - fond oprav BD a NP 2 400,0 -2 400,0 0,0 0,00
274 Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie BD a NP 0,0 5 400,0 5 400,0 4 732 047,00
275 Bytové domy - vratky z přeplatků energií 4 500,0 1 200,0 5 700,0 5 521 013,00
276 Bytové domy - zabezpečení požární ochrany 120,0 120,0 83 169,00
277 Bytové domy - opravy volných BJ - PD 1 100,0 1 100,0 747 696,00
278 Bytové domy - opravy volných BJ - realizace 12 100,0 13 300,0 25 400,0 12 893 764,88
279 Bytové domy - rekonstrukce el. instalace a společných prostor - PD 450,0 450,0 0,00
280 Bytové domy - výměna výplní otvorů PD 1 500,0 1 500,0 0,00
281 Náklady na veřejné dražby BP a NP 500,0 500,0 93 496,00
282 Soudní poplatky za BJ a NP 100,0 21,0 121,0 110 986,00
283 Vratky přeplatků z kupních cen bytů 0,0 0,0 0,00
284 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek 4 000,0 4 000,0 1 956 316,00
285 BD Brožíkova 430-432 - oprava výtahů 4 000,0 41,0 4 041,0 4 040 985,00
286 BD Ohrazenická 159-163 - výměna oken a sanace KZS 13 100,0 13 100,0 13 091 594,90
287 BD K Rozvodně 97 - zateplení - PD 250,0 250,0 54 450,00
288 BD Chemiků 124-129 - výměna oken a sanace obvodového pláště - PD 250,0 250,0 0,00
289 BD Na Záboří 223 - vytápění a ohřev TUV 910,0 910,0 160 083,00
290 BD Staňkova 2244-2245 - odstranění vlhkosti 100,0 100,0 0,00
291 BD Lexova 2338-2345 - ÚT, rozvody SV a TUV, 350,0 350,0 0,00
292 BD Bělehradská 379 - oprava střechy a střešní nástavby 0,0 1 280,0 60,0 1 340,0 1 305 786,60
293 BD Bělehradská 513 - úprava výtahu pro osoby ZTP 0,0 1 400,0 1 400,0 0,00
294 BD Gagarinova 380 - 383 - oprava výtahů 0,0 1 000,0 13,0 1 013,0 1 011 494,00
295 BD Gagarinova 380 - 383 - výměna motorů výtahů vč. nosných lan 0,0 1 100,0 1 100,0 0,00
281 Nebytové prostory - - - - - - - - - - -
282 NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby) 400,0 400,0 360 280,92
283 NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby) 2 000,0 -50,6 1 949,4 1 234 646,41
284 NP - areál J. Palacha - elektronická spisovna (objekt 21 a 30) 0,0 6 820,0 3 593,0 10 413,0 14 516,40
285 NP - areál letiště (opravy, údržba, služby) 200,0 200,0 63 781,00
286 NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby) 1 000,0 1 000,0 783 661,80
287 NP - areál Masarykova kasárna (opravy, údržba, služby) 1 000,0 350,0 1 350,0 1 213 050,50
288 NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby) 4 000,0 1 400,0 5 400,0 2 328 023,09
289 NP - platby za energie 11 500,0 11 500,0 7 662 867,00
290 NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor 1 000,0 50,6 50,6 1 101,2 1 033 038,00
291 NP - Bělehradská 513 - nutné úpravy 1 500,0 1 500,0 0,00
292 Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby) 2 700,0 -50,6 2 649,4 2 192 825,55
293 Místní komunikace - - - - - - - - - - -
294 Rekonstrukce účelové komunikace Rosice - Svítkov (stezka podél Labe) 1 000,0 300,0 1 300,0 48 400,00
295 Rekonstrukce MK Hostovice 400,0 -49,0 351,0 350 555,00
296 Rekonstrukce ul. Macanova 12 000,0 -200,0 11 800,0 2 707 443,40
297 Rekonstrukce ul. Polní - Nemošice - realizace 6 500,0 6 500,0 2 945 098,00
298 Rekonstrukce ul. Staňkova - PD 200,0 200,0 0,00
299 Stavební úpravy ul. Rožkova 0,0 6 700,0 -430,0 6 270,0 6 267 337,72
300 Rekonstrukce UK za BD ul. Na Hrádku 2574-2578 - PD 150,0 1,0 53,0 204,0 0,00
301 Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Ostřešanská a 28. května - PD 120,0 23,0 143,0 0,00
302 Účelová komunikace za VČD Hronovická - PD 0,0 150,0 150,0 0,00
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303 Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu - PD 0,0 90,0 90,0 0,00
304 Rekonstrukce ul. Na Drážce u autobazaru - PD 0,0 0,0 0,00
305 Zklidnění dopravy v ulici Jiráskova - PD 180,0 10,0 190,0 0,00
306 Revitalizace veřejných prostor u Sokolovny - PD 0,0 200,0 200,0 0,00
307 Rozšíření křižovatky ul. Pražská a Teplého 2 000,0 500,0 2 500,0 2 297 281,20
308 Úprava křižovatky Karla IV. a A. z Pardubic 0,0 750,0 130,0 880,0 865 149,93
309 Úprava křižovatky Kostnická - Školní, Svítkov - PD a realizace 0,0 59,0 59,0 58 685,00
310 Křižovatka nám. Republiky - Karla IV. - PD 150,0 150,0 102 850,00
311 Náměstí Republiky - realizace zastávky MHD 15,0 15,0 0,00
312 Náměstí Republiky - PD 350,0 350,0 10 000,00
313 Bezpečný přechod u ul. Na Drážce (MHD směr Hůrka) - PD 80,0 80,0 36 300,00
314 Bezpečný přechod u ul. Bělehradská (směr Rosice) u Kauflandu - PD 65,0 65,0 24 200,00
315 Bezpečný přechod u ul. Dašická (u sport. gymnázia) - PD 90,0 20,0 110,0 64 130,00
316 Přechod pro chodce u zastávky MHD Lidická 0,0 250,0 250,0 0,00
317 SSZ a nasvícení přechodu pro chodce Dašická (žel. přejezd) - PD 0,0 100,0 100,0 0,00
318 Zřízení světelné signalizace - přechod v ul. Dašická (Hramat) - PD 0,0 150,0 150,0 0,00
319 Zastávka MHD Gorkého směr Dražkovice (ul. J. Palacha) - PD 150,0 150,0 0,00
320 Zastávka MHD Polabiny směr Nádraží (ul. J. Potůčka) - PD 200,0 200,0 0,00
321 Zastávka MHD Conex ul. Hradecká směr centrum - PD 200,0 200,0 0,00
322 Zastávka MHD Conex ul. 17.listopadu směr centrum - PD 160,0 160,0 0,00
323 Zastávka MHD Semtín hlavní brána vč. nasvícení - PD 0,0 150,0 20,0 170,0 1 000,00
324 Rekonstrukce zastávky MHD Na Návsi - Staré Čivice 760,0 760,0 725 320,29
325 Záliv MHD - autobusové nádraží směr město - PD 0,0 150,0 150,0 0,00
326 Záliv MHD - autobusové nádraží směr z města - PD 0,0 150,0 150,0 0,00
327 Záliv MHD - Palackého, směr město - PD 0,0 150,0 150,0 0,00
328 Rekonstrukce zálivů MHD ul. Bělehradská 0,0 250,0 250,0 0,00
329 Rekonstrukce chodníků ul. 17.listopadu - PD 250,0 250,0 0,00
330 Rekonstrukce chodníků Na Drážce 345-358 a 1535-1564 - PD a realizace 0,0 40,0 40,0 18 150,00
331 Prostor mezi Sukovu tř., ČEZ arénou a malou arénou - PD 160,0 -30,0 130,0 0,00
332 Odstavná plocha pro parkování v ul. U Stadionu - PD a realizace 0,0 1 000,0 1 000,0 0,00
333 Parkování za Domem hudby - PD 150,0 50,0 200,0 112 530,00
334 Zkapacitnění komunikace - Semtín průmyslová zóna - PD 0,0 450,0 450,0 0,00
335 Křižovatka ul. Průmyslová a Kyjevská vč. archeologického průzkumu - PD 0,0 500,0 500,0 0,00
336 Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD 0,0 400,0 400,0 0,00
337 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD 0,0 500,0 500,0 1 000,0 87 130,60
338 Propojka u Trojice - nadjezd Svítkov 0,0 500,0 -500,0 0,0 0,00
339 Propojka U Trojice - průmyslová zóna St. Čívice - PD 0,0 500,0 500,0 60 393,52
340 Cyklistické stezky - - - - - - - - - - -
341 Cyklistická stezka - napojení na Štolbovu ul. u Environmentálního centra 510,0 320,0 100,0 930,0 866 199,00
342 Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD 431,0 30,0 461,0 33 033,00
343 Cyklistická stezka Pce - Chrudim - výkupy pozemků a zahájení I. et. 3 900,0 3 900,0 0,00
344 Cyklistická stezka Dašická - PD 150,0 150,0 0,00
345 Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD 0,0 500,0 500,0 0,00
346 Cyklistická stezka Pražská - Branecká - PD a výkupy pozemků 0,0 300,0 300,0 0,00
347 Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - PD a výkupy pozemků 440,0 600,0 1 040,0 183 438,00
348 Ostatní investiční akce a opravy - - - - - - - - - - -
349 Matiční jezero - odbahnění - PD 670,0 670,0 86 794,00
350 Náhrdelník na Chrudimce - PD 300,0 300,0 1 156,76
351 Náhrdelník na Chrudimce - výkupy pozemků 300,0 320,0 600,0 1 220,0 5 808,00
352 Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích - PD (VaK) 0,0 500,0 500,0 0,00
353 Automatické mlýny - stavebně technický průzkum 0,0 250,0 250,0 129 779,00
354 Dostavba výjezdové základny - signalizační zařízení na výjezd ZS 0,0 510,0 510,0 0,00
355 Podzemní kontejnery 0,0 134,0 30,0 164,0 108 900,00
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356 Vodovod a kanalizace Hostovice - ostatní náklady 0,0 50,0 50,0 4 235,00
357 Masarykovo náměstí - oprava dlažeb - PD 0,0 200,0 200,0 0,00
358 Zdymadlo - pravý břeh Labe - schodiště - PD 0,0 80,0 80,0 0,00
359 Propojka v ul. Labská (od lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů - PD 0,0 100,0 100,0 0,00
360 Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD a realizace 670,0 670,0 669 935,33
361 Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD 0,0 800,0 800,0 0,00
362 Sanace narušeného svahu na pp.č.204/6 v kú Pardubičky 687,0 2 100,0 2 787,0 2 774 985,80
363 Studánecký les - PD všech stupňů 0,0 600,0 600,0 0,00
364 Dotační akce - - - - - - - - - - -
365 Revitalizace Tyršových sadů - dotace 75 000,0 -1 530,2 73 469,8 73 469 790,73
366 Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje 5 000,0 3 000,0 1 500,0 -1 500,0 295,6 8 295,6 8 295 550,16
367 Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP (biotop + kavárna) 15 000,0 15 000,0 14 831 894,86
368 Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady 4 000,0 440,0 1 500,0 -295,6 5 644,4 5 600 146,25
369 Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady 5 300,0 100,0 -5 400,0 0,0 0,00
370 Revitalizace parku Na Špici - ostatní náklady 300,0 100,0 400,0 348 435,64
371 Multimodální uzel veřejné dopravy "Přednádraží" - PD a ostatní náklady 2 000,0 1 200,0 3 400,0 6 600,0 267 567,30
372 Multimodální uzel veřejné dopravy "Přednádraží" - výkupy pozemků 8 500,0 8 500,0 0,00
373 Multimodální uzel veřejné dopravy "Přednádraží" - dotace 0,0 90 000,0 -90 000,0 0,0 0,00
374 Multimodální uzel veřejné dopravy "Přednádraží" - vlastní zdroje 0,0 20 000,0 20 000,0 0,00
375 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace 30 000,0 50 835,2 -10 704,2 70 131,0 43 021 652,09
376 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje 9 000,0 8 000,0 17 000,0 14 297 432,03
377 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP 2 000,0 56,9 390,0 2 446,9 2 335 096,20
378 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vodovod doplnění (mimo DP) 1 000,0 -400,0 600,0 -273 480,83
379 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - přípojný bod elektro 0,0 200,0 200,0 56 867,00
380 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úprava hydrantu 0,0 200,0 200,0 101 811,00
381 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace na kanalizační přípojky 4 000,0 -1 059,0 2 941,0 2 940 774,77
382 tř. Míru - napojení na náměstí Republiky 3 500,0 2 500,0 -51,0 -120,0 5 829,0 5 809 585,63
383 tř. Míru - napojení na 17. listopadu 0,0 1 200,0 -390,0 810,0 802 560,00
384 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - dotace 1 691,3 -63,5 1 627,8 1 627 785,00
385 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - vlastní zdroje 220,4 220,4 212 933,37
386 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - ostatní náklady 24,0 24,0 7 260,00
387 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - dotace 0,0 65,6 -0,3 65,3 46 609,19
388 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - vlastní zdroje 0,0 52,0 -46,8 5,2 5 178,82
389 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - ostatní náklady 0,0 22,0 -6,2 15,8 15 730,00
390 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Grusova - dotace 0,0 118,1 118,1 118 103,05
391 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Grusova - vlastní zdroje 0,0 191,0 -118,1 72,9 72 163,40
392 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Grusova - ostatní náklady 0,0 72,0 72,0 65 340,00
393 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožíkova - dotace 1 492,5 -147,4 1 345,1 1 345 053,26
394 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožíkova - vlastní zdroje 429,6 429,6 370 644,44
395 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožíkova - ostatní náklady 25,0 25,0 23 498,20
396 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček - dotace 0,0 1 800,0 40,5 1 840,5 1 840 506,99
397 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček - ostatní náklady 0,0 25,0 25,0 762,30
398 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček - vlastní zdroje 0,0 200,0 500,0 300,0 1 000,0 910 150,35
399 Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče 440,0 -100,0 340,0 339 836,00
400 Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - vlastní zdroje 42,0 42,0 22 587,00
401 Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - následná péče 53,0 100,0 153,0 109 652,00
402 IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - dotace 3 900,0 -90,6 3 809,4 3 809 397,23
403 IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - vlastní zdroje 1 000,0 -711,0 289,0 288 125,79
404 IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - úpravy nesouvisející s D 9,0 9,0 0,00
405 IPRM Prostor před KD Dukla - ul. Gorkého - dotace 19 800,0 2 390,0 -22 190,0 0,0 0,00
406 IPRM Prostor před KD Dukla - ul. Gorkého - vlastní zdroje 2 000,0 2 656,1 14 240,6 18 896,7 18 896 624,52
407 IPRM Prostor před KD Dukla - ul. Gorkého - úpravy nesouvisející s DP 500,0 500,0 318 340,88
408 IPRM Vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova - dotace 10 600,0 11,0 10 611,0 10 611 042,71
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409 IPRM Vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova - vlastní zdroje 1 500,0 700,0 2 200,0 2 089 608,29
410 IPRM Vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova - úpravy nesouvisející s DP 450,0 450,0 189 645,00
411 IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - dotace 6 006,9 -147,4 -2 408,7 3 450,8 3 450 732,83
412 IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - vlastní zdroje 1 060,0 1 060,0 911 316,17
413 IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - úpravy nesouvisející s D 540,0 -300,0 240,0 13 068,00
414 IPRM stavební úpravy ul. Devotyho - dotace 0,0 2 599,9 -2 599,9 0,0 0,00
415 IPRM Stavební úpravy ul. Devotyho - vlastní zdroje 0,0 3 035,5 -3 035,5 0,0 0,00
416 IPRM Stavební úpravy ul. K Blahobytu (J. Palacha - Ž. pluku) - dotace 0,0 2 351,7 -2 351,7 0,0 0,00
417 IPRM Stavební úpravy ul. K Blahobytu (J. Palacha - Ž. pluku) - vlastní zdroje 0,0 1 087,3 -1 087,3 0,0 0,00
418 IPRM Stavební úpravy ul. K Višňovce (J. Palacha - Ž. pluku) - dotace 0,0 2 960,5 -2 960,5 0,0 0,00
419 IPRM Stavební úpravy ul. K Višňovce (J. Palacha - Ž. pluku) - vlastní zdroje 0,0 1 710,4 -1 710,4 0,0 0,00
420 IPRM Hřiště Sokolovská - dotace 0,0 2 096,7 -79,7 2 017,0 2 017 027,05
421 IPRM Hřiště Sokolovská - vlastní zdroje 0,0 370,0 22,0 392,0 391 035,95
422 IPRM Hřiště Sokolovská - ostatní náklady 0,0 100,0 -22,0 78,0 762,30
423 ZŠ Družstevní - RÚE - dotace 12 619,5 -957,2 11 662,3 11 662 199,98
424 ZŠ Družstevní - RÚE - vlastní zdroje 17 536,5 -1 173,3 16 363,2 12 025 165,36
425 ZŠ Družstevní - RÚE - ostatní náklady 95,0 95,0 64 735,00
426 ZŠ Ohrazenice - RÚE - dotace 13 957,3 -1 322,9 12 634,4 12 634 374,31
427 ZŠ Ohrazenice - RÚE - vlastní zdroje 8 690,7 8 690,7 5 048 038,44
428 ZŠ Ohrazenice - RÚE - ostatní náklady 95,0 95,0 75 141,00
429 MŠ Na Třísle - RÚE - dotace 3 596,7 -42,3 3 554,4 3 554 400,14
430 MŠ Na Třísle - RÚE - vlastní zdroje 1 881,3 1 881,3 920 784,23
431 MŠ Na Třísle - RÚE - ostatní náklady 95,0 95,0 28 556,00
432 BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - dotace 0,0 13 000,0 -13 000,0 0,0 0,00
433 BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - vlastní zdroje 0,0 3 500,0 3 500,0 0,00
434 DDM Alfa - zateplení stropu/střechy - dotace 0,0 10 000,0 -3 600,0 -6 400,0 0,0 0,00
435 DDM Alfa - zateplení stropu/střechy - vlastní zdroje 0,0 3 200,0 6 400,0 9 600,0 0,00
436 DDM Alfa - zateplení stropu/střechy - ostatní náklady 0,0 100,0 15,0 115,0 0,00
437 DDM Beta - výměna výplní otvorů - dotace 0,0 10 000,0 -2 400,0 -7 600,0 0,0 0,00
438 DDM Beta - výměna výplní otvorů - vlastní zdroje 0,0 2 500,0 8 900,0 11 400,0 0,00
439 DDM Beta - výměna výplní otvorů - ostatní náklady 0,0 100,0 15,0 115,0 0,00
440 Labská hotelová škola U Josefa 118 - dotace - zateplení objektu, výměna ok 0,0 15 000,0 -15 000,0 0,0 0,00
441 Labská hotelová škola U Josefa 118 - vlastní zdroje - zateplení objektu 0,0 0,0 0,00
442 ADŽ Na Spravedlnosti 803 - odstranění vlhkosti suterénu - dotace 0,0 8 000,0 -8 000,0 0,0 0,00
443 ADŽ Na Spravedlnosti 803 - odstranění vlhkosti suterénu - vlastní zdroje 0,0 1 000,0 -1 000,0 0,0 0,00
444 Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - dotace 10 864,1 -4 103,7 -1 173,3 5 587,1 5 587 055,36
445 Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - předfinancování dotace 0,0 4 831,6 -4 831,6 0,0 0,00
446 Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - vlastní zdroje 3 690,4 71,0 1 173,3 4 934,7 4 934 332,28
447 Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - ostatní náklady 10,0 65,0 75,0 60 754,10
448 Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - dotace 16 170,0 -7 967,9 8 202,1 8 202 064,68
449 Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - vlastní zdroje 5 714,0 5 714,0 4 969 592,97
450 Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - ostatní náklady 95,0 95,0 22 699,60
451 Zateplení domova pro seniory Dubina - II. etapa 0,0 2 000,0 2 000,0 78 052,00
452 Rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov - dotace 29 750,0 -29 750,0 0,0 0,00
453 Rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov - vlastní zdroje 5 250,0 -150,0 -5 100,0 0,0 0,00
454 Rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov - PD 3 000,0 -23,0 -1 980,0 997,0 60 754,10
455 Lesopark na Dukle - dotace 17 000,0 -3 549,3 -13 450,7 0,0 0,00
456 Lesopark na Dukle - vlastní zdroje 3 000,0 246,0 12 724,5 15 970,5 15 951 429,25
457 Lesopark na Dukle - výkup pozemků 0,0 246,0 -246,0 0,0 0,00
458 Lesopark na Dukle - PD a ostatní náklady 0,0 653,5 200,0 200,0 1 053,5 907 883,40
459 Areál MAS Dukla - tartanový ovál - PD 0,0 100,0 100,0 61 020,30
460 Areál MAS Dukla - tartanový ovál - dotace 0,0 7 000,0 -7 000,0 0,0 0,00
461 Areál MAS Dukla - tartanový ovál - vlastní zdroje 0,0 3 000,0 2 000,0 5 000,0 0,00
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462 SA Ohrazenice - rekonstrukce umělé trávy - dotace 0,0 6 580,0 -6 580,0 0,0 0,00
463 SA Ohrazenice - rekonstrukce umělé trávy - vlastní zdroje 0,0 2 820,0 2 820,0 0,00
464 Zimní stadion malá hala - rekonstrukce střechy - dotace 0,0 7 828,9 -7 828,0 0,9 0,00
465 Zimní stadion malá hala - rekonstrukce střechy - vlastní zdroje 0,0 3 355,2 3 355,2 0,00
466 Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - dotace 0,0 5 082,0 -5 082,0 0,0 0,00
467 Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - vlastní zdroje 0,0 2 178,0 2 178,0 0,00
468 RPS Závodu míru - IV. Etapa - dotace 0,0 4 000,0 -4 000,0 0,0 0,00
469 RPS Závodu míru - IV. Etapa - vlastní zdroje - transfer MO I 0,0 4 000,0 -4 000,0 0,0 0,00
470 RPS Závodu míru - IV. Etapa - vlastní zdroje 0,0 5 000,0 -5 000,0 0,0 0,00
471 RPS Polabiny - ul. Studentská - dotace 4 000,0 -4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000 000,00
472 RPS Polabiny - ul. Studentská - vlastní zdroje 0,0 3 725,0 4 000,0 -1 300,0 -5 912,9 512,1 0,00
473 RPS Polabiny - ul. Studentská - výkupy pozemků 0,0 10,0 10,0 1 880,00
474 RPS Polabiny - ul. Studentská - ostatní náklady 0,0 25,0 100,0 125,0 98 046,30
475 RPS Polabiny - ul. Studentská - vlastní zdroje - transfer MO II 3 000,0 1 000,0 -99,0 3 901,0 3 587 635,00
476 Rozšíření chodníku v ul. Studentská 0,0 700,0 -700,0 0,0 0,00
477 Revitalizace Pospíšilova náměstí - dotace 0,0 400,0 -400,0 0,0 0,00
478 Revitalizace Pospíšilova náměstí - vlastní zdroje - transfer MO I 0,0 403,0 -403,0 0,0 0,00
479 11  Odbor a ní o arc ite ta 9 011,0 -100,0 -1 450,0 -123,0 1 467,5 803,8 0,0 1 150,0 0,0 10 759,3 3 733 960,93
480 Průzkumné a projektové práce 4 000,0 -225,0 -1 450,0 190,0 20,0 2 535,0 1 112 436,90
481 Územní plán 3 700,0 3 700,0 871 131,03
482 Náklady související s DTMmP 351,0 -123,0 14,0 242,0 0,00
483 Labská CS Pce - Kojice - studie proveditelnosti - Pk dotace 200,0 200,0 169 830,00
484 Labská CS Pce - Kojice - studie proveditelnosti - obce 100,0 -100,0 0,0 0,00
485 Multimodální uzel veřejné dopravy "Přednádraží" - územní studie 660,0 225,0 885,0 883 300,00
486 MUVD "Přednádraží" - návrh stavby Terminál B 0,0 840,0 840,0 0,00
487 Letní stadion - studie využití areálu 0,0 423,5 423,5 423 500,00
488 Odborný posudek a konzultační činnost 0,0 453,8 453,8 273 763,00
489 ParduBIKE 2018 0,0 100,0 100,0 0,00
490 Nábřeží Labe - studie koncepčního řešení 0,0 700,0 700,0 0,00
491 Archeopark - PD (studie, návrh stavby + soutěž) 0,0 300,0 300,0 0,00
492 ZŠ Svítkov - rozšíření (přístavba) - návrh stavby 0,0 150,0 150,0 0,00
493 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 0,0 230,0 230,0 0,00
494 1   Kance á  ta emní a 218 758,5 1 225,4 -6 468,4 0,0 5 500,3 996,3 385,0 -176,3 122,7 220 343,5 205 739 419,93
495 Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON 113 000,0 1 104,3 1 249,0 287,4 14,7 115 655,4 115 513 744,00
496 Mzdy - Komunitní plánování sociálních služeb 0,0 273,0 -122,7 122,7 273,0 202 919,00
502 Mzdy - Sociální projekty - udržitelnost 600,0 600,0 310 665,00
497 Mzdy - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,0 350,0 350,0 100,0 800,0 760 641,00
498 Mzdy - Komunitní klub v ul. Češkova 0,0 602,4 602,4 489 708,00
499 Mzdy - projekt CreArt - dotace 0,0 103,0 0,8 29,5 133,3 133 234,50
500 Mzdy - projekt CreArt - vlastní zdroje 0,0 103,0 0,8 29,5 133,3 133 234,50
501 Mzdy - realizace projektů 0,0 300,0 300,0 0,00
502 Mzdy - výkon sociální práce - dotace 0,0 1 963,0 1 963,0 1 963 000,00
503 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem 750,0 -250,0 500,0 353 997,00
504 Členové zastupitelstva - odměny 6 500,0 120,6 65,0 6 685,6 5 058 732,30
505 Odměny a dary za práci v komisích a výborech 630,0 630,0 179 500,00
506 Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů 40 930,0 357,0 97,6 41 384,6 40 879 108,26
507 Implementace systémů řízení kvality 100,0 100,0 64 069,50
508 Náklady soudních řízení 1 000,0 1 000,0 297 395,00
509 Výkon činnosti JKM - dotace 600,0 600,0 559 685,80
510 Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí 5 600,0 2 260,4 7 860,4 8 559 496,58
511 Školení a vzdělávání 2 000,0 2 000,0 1 772 549,01
512 Stavební investice na budovách MmP 7 000,0 -2 813,0 25,0 4 212,0 1 738 601,67
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513 Budova radnice (WN) - odstranění HS trámových konstrukcí PD 0,0 0,0 0,0 0,00
514 Budova U Divadla 828 - klimatizace 0,0 1 185,0 1 185,0 1 183 682,20
515 Stavební investice na cizích budovách 100,0 100,0 0,00
516 Strojní investice 2 700,0 1 888,0 -869,0 -316,0 3 403,0 931 578,00
517 Provoz MmP 27 350,0 -220,0 1 182,0 -1 244,0 27 068,0 22 516 674,70
518 Nákup cenin - kolků 50,0 50,0 29 880,00
519 Provozní náklady budovy na nám. Republiky 1 700,0 51,0 1 751,0 1 750 572,32
520 Elektronická spisovna 6 820,0 -6 820,0 0,0 0,00
521 Volby do zastupitelstva - Lány u Dašic - dotace 0,0 25,0 25,0 6 110,00
522 Projektové řízení a strategické plánování - dotace 610,4 610,4 298 045,37
523 Projektové řízení a strategické plánování - vlastní zdroje 107,7 107,7 52 596,22
524 Projektové řízení a strategické plánování - předfinancování dotace 610,4 610,4 0,00
525 101   Odbor i otní o rost edí 82 938,1 0,0 50,0 0,0 500,0 451,0 0,0 256,2 22,1 84 217,4 79 065 659,50
526 Údržba veřejné zeleně 500,0 200,0 700,0 478 297,00
527 Ekologická výchova a osvěta 100,0 100,0 30 051,00
528 Ekocentrum Paleta - dotace na provoz 100,0 100,0 100 000,00
529 Ekocentrum Pasíčka - dotace na provoz 40,0 40,0 40 000,00
530 Deratizace veřejného prostranství 80,0 80,0 41 926,50
531 Omezení populace holubů 100,0 15,0 115,0 114 708,00
532 Veterinární činnost 1 700,0 1 700,0 1 233 976,00
533 Svoz komunálních odpadů 40 900,0 212,0 41 112,0 41 107 560,00
534 Separovaný sběr 16 000,0 -212,0 15 788,0 14 984 805,00
535 Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO 1 900,0 1 900,0 1 771 816,00
536 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů 1 800,0 -15,0 1 785,0 1 473 694,00
537 Provoz separačních dvorů 11 900,0 11 900,0 10 637 858,00
538 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek 130,0 130,0 24 892,00
539 Sběr BRKO od občanů 2 350,0 200,0 440,0 2 990,0 2 769 766,00
540 Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic 330,0 330,0 173 631,00
542 Provoz dokončených vodohospodářských děl 500,0 500,0 411 082,00
543 Měření ukazatelů znečištění životního prostředí 100,0 100,0 0,00
544 Činnost okresního mysliveckého spolku 30,0 30,0 30 000,00
545 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP 100,0 100,0 0,00
546 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz 60,0 60,0 36 000,00
547 Odkup vodohospodářské infrastruktury 10,0 10,0 0,00
548 Lesní hospodářský plán 100,0 100,0 200,0 0,00
549 Lesní hospodářský plán - dotace 0,0 123,0 123,0 119 133,00
550 Činnost odborného lesního hospodáře - dotace 750,0 -0,9 749,1 749 068,00
551 Lesní hospodářské osnovy - dotace 100,0 -100,0 0,0 0,00
541 Městské lesy Pardubice 2 500,0 2 500,0 1 896 282,00
552 Hospodaření v lesích - dotace Pk 0,0 217,7 217,7 217 703,00
553 Výsadba melioračních dřevin - dotace 0,0 11,0 38,5 49,5 49 400,00
554 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší 400,0 400,0 183 551,00
555 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - dotace 0,0 100,0 100,0 50 000,00
556 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - dotace (MO V) 0,0 -50,0 -50,0 0,00
557 Pro ram od or - - - - - - - - - - -
558 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 358,1 358,1 340 460,00
559 1211  Sta ební ad 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 24 049,00
560 Činnost stavebního úřadu 1 000,0 1 000,0 24 049,00
561 1 2   Odbor do ra 263 268,0 -1 000,0 -2 156,9 0,0 3 084,0 -1 050,0 0,0 0,0 0,0 262 145,1 246 590 465,64
562 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby 149 000,0 149 000,0 149 000 000,00
563 Finanční spoluúčast na investicích DPmP, a.s. 0,0 0,0 0,00
564 Finanční kompenzace  DPmP, a. s. - přeprava hendikepovaných 700,0 700,0 700 000,00
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565 DPmP, a.s. - dotace na provoz (Arnošt) 300,0 300,0 300 000,00
566 DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání 5 300,0 5 300,0 5 044 577,00
567 Opravy parkovacích automatů 200,0 -100,0 100,0 0,00
568 Parkovací automaty 0,0 1 000,0 1 000,0 890 742,00
569 Informační systém - opravy, údržba 50,0 250,0 300,0 31 460,00
570 Služby, projekty, znalecké posudky 1 600,0 -906,9 -261,0 432,1 308 646,80
571 Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s. 300,0 300,0 300 000,00
572 Čištění komunikací včetně zimní údržby 27 000,0 27 000,0 25 379 719,00
573 Správa a údržba komunikací 20 000,0 1 234,0 4 500,0 200,0 25 934,0 24 931 677,60
574 Světelná a signalizační zařízení 1 800,0 1 800,0 1 568 342,00
575 Úpravy SSZ nad rámec údržby 1 860,0 -1 360,0 -100,0 400,0 141 562,84
576 Provoz a údržba veřejného osvětlení 35 000,0 35 000,0 34 999 992,00
577 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení 189,0 189,0 188 760,00
578 Odtahy motorových vozidel 120,0 120,0 71 058,00
579 Rekonstrukce zálivů zastávek MHD 2 000,0 -2 000,0 0,0 0,00
580 Opravy cyklostezek 600,0 2 000,0 2 600,0 2 552 910,00
581 Odstraňování bariér na komunikacích 300,0 300,0 0,00
582 Osvětlení přechodů pro chodce 250,0 -250,0 0,0 0,00
583 Odkup komunikací a veřejného osvětlení 10,0 40,0 50,0 0,00
584 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty 50,0 -1,0 49,0 12 674,00
585 Cyklostezka Nemošice - Ostřešany - transfer obci Ostřešany 679,0 679,0 0,00
586 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD 500,0 -500,0 0,0 0,00
587 Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD 400,0 -400,0 0,0 0,00
588 Propojka U Trojice - nadjezd Svítkov 500,0 -500,0 0,0 0,00
589 Autobusové zastávky v ul. Staňkova před ZŠ - PD 0,0 61,0 61,0 60 500,00
590 Ul. Pražská, úprava prostoru před vstupem na letiště - studie 0,0 50,0 50,0 47 950,00
591 Odborná způsobilost pro moto 0,0 1,0 1,0 0,00
592 Křižovatka K19 Kpt. Bartoše - výměna řadiče 0,0 420,0 420,0 0,00
593 Pro ram od or - - - - - - - - - - -
594 Program podpory dopravy 14 500,0 -1 000,0 -3 500,0 10 000,0 0,00
595 Program BESIP 60,0 60,0 59 894,40
596 1 11  Odbor ro o e a strate ie 4 250,0 137,6 0,0 200,0 15 900,0 2 561,5 0,0 -50,0 0,0 22 999,1 13 492 645,60
597 Příspěvky na obnovu MPR - vlastní zdroje 300,0 -42,7 -257,3 0,0 0,00
598 Program regenerace MPR - dotace 0,0 0,0 0,0 0,00
599 MPR - Římskokatolická farnost - kostel Zvěstování Panny Marie 0,0 62,3 62,3 62 300,00
600 MPR - Římskokatolická farnost - kostel sv. Bartoloměje 0,0 27,6 27,6 27 574,00
601 MPR - RFP - Kostelní 108 0,0 15,4 15,4 15 402,00
602 MPR - RFP - Kostelní 104 0,0 51,4 51,4 51 400,00
603 MPR - p. Součková - Pernštýnské nám. 61 0,0 86,0 86,0 85 973,00
604 RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu 0,0 12 000,0 12 000,0 12 000 000,00
605 Dotace Pk - multifunkční kostka do Tipsport arény - RFP a.s. 0,0 4 000,0 4 000,0 0,00
606 Předprojektová příprava - areál MAS Dukla a areál Tesla 0,0 250,0 250,0 0,00
607 Strategie a koncepce 800,0 -100,0 -300,0 400,0 95 832,00
608 Příprava a administrace projektů 1 500,0 1 500,0 181 012,60
609 Administrace projektů IPRM 250,0 -100,0 150,0 4 840,00
610 ITI - příprava a zpracování dokumentů ITI 600,0 600,0 183 012,00
611 ITI - Hradecko- pardubická metropolitní oblast 0,0 137,6 137,6 137 610,00
612 Analytické a metodické práce 400,0 -100,0 300,0 30 250,00
613 Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích 0,0 128,6 128,6 0,00
614 Startovací bydlení pro mladé 0,0 128,7 128,7 0,00
615 Koncepce "brownfields" 200,0 200,0 0,00
616 Koncepce školství 200,0 200,0 0,00
617 Energetika - - - - - - - - - - -
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618 Energetické audity a průkazy objektů města 0,0 1 023,7 1 023,7 0,00
619 Externí energetické služby 0,0 203,8 203,8 12 100,00
620 Provoz energetického dispečinku 0,0 100,1 100,1 21 515,00
621 Energeticky úsporné projekty v objektech města 0,0 500,0 -50,0 450,0 0,00
622 Společná energetická koncepce Pce - HK 0,0 583,9 583,9 583 825,00
623 Energetické služby se zárukou - EPC 0,0 400,0 400,0 0,00
624 1   Odbor o st í  u tur  a s ortu 259 862,7 426,0 22,8 4 258,0 15 221,1 15 098,4 6,0 4 954,3 -13,2 299 836,1 294 871 218,75
625 VČD - příspěvek na provoz 37 784,0 7,8 37 791,8 37 791 800,00
626 VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu 600,0 600,0 600 000,00
627 VČD - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0,0 3 250,0 3 250,0 3 250 000,00
628 VČD - příspěvek na provoz (dotace MK ČR) 0,0 1 535,0 1 535,0 1 535 000,00
629 VČD - příspěvek na investice 0,0 0,0 0,00
630 VČD - dotace (MK) - Grand festival smíchu 0,0 0,0 0,00
631 VČD - dotace (Pk) - Grand festival smíchu 0,0 70,0 70,0 70 000,00
632 KF - příspěvek na provoz 17 240,0 17 240,0 17 240 000,00
633 KF - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0,0 3 250,0 3 250,0 3 250 000,00
634 KF - příspěvek na provoz (dotace MK ČR) 0,0 1 150,0 1 150,0 1 150 000,00
635 KF - příspěvek na investice 0,0 777,0 777,0 777 000,00
636 KC Pardubice - příspěvek na provoz 3 500,0 403,6 5,0 3 908,6 3 908 600,00
637 KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace SR) 0,0 0,0 0,00
638 KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0,0 0,0 0,00
639 KC Pardubice - příspěvek na investice 0,0 0,0 0,00
640 KC Pardubice - příspěvek na provoz (KD Dubina) 1 500,0 1 500,0 1 500 000,00
641 KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická) 1 100,0 7,0 1 107,0 1 107 000,00
642 KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29) 2 100,0 2 100,0 2 100 000,00
643 KC Pardubice - příspěvek na provoz (Galerie GAMPA) 2 200,0 2 200,0 2 200 000,00
644 KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum) 1 898,5 1 898,5 1 898 500,00
645 KC Pardubice - příspěvek na provoz (IC - Europe Direct) 637,5 637,5 637 500,00
646 KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum) 3 200,0 3 200,0 3 200 000,00
647 KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum) - dotace Pk 0,0 70,0 89,9 159,9 159 838,00
648 KC Pardubice - příspěvek na provoz (kulturní akce) 1 210,0 585,9 110,0 1 905,9 1 905 900,00
649 KC Pardubice - příspěvek na provoz - Pernštýnská noc 250,0 250,0 250 000,00
650 KC Pardubice - příspěvek na provoz - výstavní prostor Mázhaus 250,0 250,0 250 000,00
651 KC Pardubice - příspěvek na provoz - projekt CreArt 0,0 32,0 32,0 31 961,30
652 KC Pardubice - dotace MK - Elektroconnexion 0,0 100,0 100,0 100 000,00
653 KC Pardubice - dotace MK - Jazzconnexion 0,0 130,0 130,0 130 000,00
654 KC Pardubice - Divadlo 29 - dotace Pk - Electroconnexion 0,0 10,0 10,0 10 000,00
655 KC Pardubice - Divadlo 29 - dotace Pk - Jazzconnexion 0,0 15,0 15,0 15 000,00
656 KC Pardubice - Divadlo 29 - dotace Pk - Ani/LAB 0,0 50,0 50,0 50 000,00
657 KC Pardubice - dotace Pk - Pernštýnská noc 0,0 20,0 20,0 20 000,00
658 KC Pardubice - dotace Pk - kulturní aktivity 0,0 0,0 0,00
659 Evropský spolkový dům - provoz 156,0 156,0 77 696,44
660 Britské centrum - provoz 900,0 900,0 770 087,91
661 Městské slavnosti - Jaro 400,0 -181,4 -160,4 58,2 58 080,00
662 Městské slavnosti - Podzim 400,0 361,0 -12,2 -1,5 747,3 701 460,00
663 Rok Jana Pernera 150,0 -56,0 -3,2 90,8 60 755,90
664 Ostatní kultura 205,0 80,0 -10,0 275,0 213 842,81
665 Provoz interaktivního webu Pardubické podhoubí 200,0 200,0 0,00
666 Rezerva příspěvkových organizací 6 500,0 -6 500,0 0,0 0,00
667 Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu 0,0 6 500,0 6 500,0 6 500 000,00
668 Senioři Pardubice 500,0 -63,0 -110,0 327,0 315 514,00
669 Koncepce cestovního ruchu 0,0 400,0 400,0 192 000,00
670 Ostatní dotace na ednot i  a ce e městě - - - - - - - - - - -
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671 Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku 860,0 346,0 1 206,0 1 194 089,00
672 Dotace SAP - Aviatická pouť 200,0 150,0 350,0 350 000,00
673 Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda 100,0 100,0 100 000,00
674 Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění 440,0 440,0 440 000,00
675 Dotace PROZRAK - Centrum integrované péče - následná péče 200,0 58,0 258,0 258 000,00
676 Dotace Barocco sempre giovane - Pardubické hudební jaro 400,0 400,0 400 000,00
677 M   ís ě e  na ro o - - - - - - - - - - -
678 MŠ - nábřeží Závodu míru 1 005,0 127,0 72,0 1 204,0 1 204 000,00
679 MŠ - Ohrazenice 826,0 50,0 5,0 881,0 881 000,00
680 MŠ - K Polabinám 1 240,0 188,0 7,0 1 435,0 1 435 000,00
681 MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) 462,0 -14,0 32,0 480,0 480 000,00
682 MŠ - Pospíšilovo náměstí 1 139,0 113,0 76,0 1 328,0 1 328 000,00
683 MŠ - Wintrova 490,0 -42,0 50,0 498,0 498 000,00
684 MŠ - E.Košťála 1 475,0 175,0 86,0 1 736,0 1 736 000,00
685 MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova 1 180,0 57,0 11,0 1 248,0 1 248 000,00
686 MŠ - Na Třísle 719,0 118,0 30,0 10,0 877,0 877 000,00
687 MŠ - Srdíčko (Luďka Matury) 948,0 114,0 15,0 1 077,0 1 077 000,00
688 MŠ - Odborářů 1 514,0 106,0 10,0 1 630,0 1 630 000,00
689 MŠ - Korálek (Rumunská) 1 140,0 131,0 30,0 1 301,0 1 301 000,00
690 MŠ - Klubíčko (Grusova) 1 152,0 121,0 70,0 1 343,0 1 343 000,00
691 MŠ - Motýlek (J. Ressla) 774,0 29,0 57,0 860,0 860 000,00
692 MŠ - Pastelka (Družstevní) 816,0 71,0 10,0 897,0 897 000,00
693 MŠ - Koníček (Bulharská) 661,0 17,0 10,0 688,0 688 000,00
694 MŠ - Rosice nad Labem 446,0 -5,0 441,0 441 000,00
695 MŠ - Kamarád (Teplého) 801,0 36,0 7,0 844,0 844 000,00
696 MŠ - Mladých 970,0 73,0 12,0 1 055,0 1 055 000,00
697 MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice 815,0 -54,0 6,0 767,0 767 000,00
698 MŠ - Gebauerova 1 431,0 -65,0 80,0 14,0 1 460,0 1 460 000,00
699 MŠ - Brožíkova 1 380,0 158,0 12,0 1 550,0 1 550 000,00
700 MŠ - Sluníčko (Gorkého) 801,0 42,0 3,0 846,0 846 000,00
701 MŠ - Jesničánky (Raisova) 598,0 28,0 6,0 632,0 632 000,00
702 MŠ - Dražkovice 421,0 28,0 10,0 459,0 459 000,00
703 MŠ - Zvoneček (Sluneční) 1 144,0 53,0 72,0 52,0 1 321,0 1 321 000,00
704 MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice) 1 088,0 5,0 250,0 1 343,0 1 343 000,00
705 MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) 765,0 12,0 777,0 777 000,00
706 MŠ - Hostovice 298,0 298,0 298 000,00
707 Z   ís ě e  na ro o - - - - - - - - - - -
708 ZŠ - J.Ressla 2 660,0 167,5 237,0 50,0 4,0 3 118,5 3 118 500,00
709 ZŠ - Štefánikova 3 607,0 189,3 430,0 20,0 4 246,3 4 246 300,00
710 ZŠ - Spořilov 2 582,0 165,5 35,0 13,0 2 795,5 2 795 500,00
711 ZŠ - Studánka 5 079,0 165,5 694,0 31,0 5 969,5 5 969 500,00
712 ZŠ - Svítkov 2 588,0 179,7 3,0 2 770,7 2 770 700,00
713 ZŠ - Družstevní 5 038,0 172,4 577,0 57,0 5 844,4 5 844 400,00
714 ZŠ - Npor. Eliáše 3 800,0 201,0 158,0 112,0 4 271,0 4 271 000,00
715 ZŠ - nábřeží Závodu míru 3 681,0 -251,0 3,0 3 433,0 3 433 000,00
716 ZŠ - Dubina, Erno Košťála 2 997,0 167,5 255,0 401,0 3 820,5 3 820 500,00
717 ZŠ - Staňkova 3 239,0 167,5 170,0 25,0 3 601,5 3 601 500,00
718 ZŠ - Bratranců Veverků 3 434,0 179,7 343,0 16,0 3 972,7 3 972 700,00
719 ZŠ - Benešovo náměstí 3 358,0 179,7 376,0 200,0 4 113,7 4 113 700,00
720 ZŠ - Prodloužená 3 535,0 175,5 176,0 280,0 4 166,5 4 166 500,00
721 ZŠ - Waldorfská 1 879,0 82,7 -27,0 550,0 2 484,7 2 484 700,00
722 ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory 1 180,0 86,2 26,0 1 292,2 1 292 200,00
723 ZŠ - Ohrazenice 3 266,0 137,9 304,0 450,0 350,0 4 507,9 4 507 900,00
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724 ZŠ - A. Krause 1 039,0 523,1 79,4 1 641,5 1 641 500,00
725 ZŠ - činnost školního psychologa 3 100,0 -2 932,7 400,0 -79,4 487,9 0,00
726 Ostatní ís ě   o st í - - - - - - - - - - -
727 Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací 0,0 0,0 0,00
728 Záležitosti předškolní a školní výchovy 984,0 54,0 -100,0 938,0 761 973,00
729 ZPaŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla 0,0 0,0 0,0 0,00
730 Strojní investice (všechny školní zařízení) 1 000,0 -75,0 -535,0 -150,0 -96,0 144,0 0,00
731 MŠ Gebauerova - příspěvek na investice 0,0 75,0 75,0 75 000,00
732 ZŠ Staňkova - příspěvek na investice 0,0 120,0 120,0 120 000,00
733 ZŠ Družstevní - příspěvek na investice 0,0 70,0 70,0 70 000,00
734 ZŠ Závodu míru - příspěvek na investice 0,0 130,0 130,0 130 000,00
735 ZŠ Waldorfská - příspěvek na investice 0,0 45,0 45,0 45 000,00
736 ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice 0,0 70,0 70,0 70 000,00
737 ZŠ Studánka - příspěvek na investice 0,0 25,0 -25,0 0,0 0,00
738 ZŠ Prodloužená - příspěvek na investice 0,0 75,0 75,0 75 000,00
739 DDM Alfa a DDM Delta - příspěvek na provoz 2 310,0 2 310,0 2 310 000,00
740 DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz 403,0 403,0 403 000,00
741 ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz 218,0 218,0 218 000,00
742 ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz 138,0 138,0 138 000,00
743 ZUŠ Lonkova - soutěž žáků ZUŠ - taneční obor - dotace 0,0 240,0 240,0 240 000,00
744 ZŠ Štefánikova - PP - kulturní akce 0,0 4,0 4,0 4 000,00
745 MŠ K Polabinám - PP - kulturní akce 0,0 1,5 1,5 1 500,00
746 MŠ Na Třísle - projekt - dotace Pk 0,0 29,0 29,0 29 000,00
747 MŠ Závodu míru - prevence rizikového chování - dotace MŠMT 0,0 52,5 52,5 52 500,00
748 ZŠ Družstevní - Zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 988,7 204,1 1 192,8 1 192 800,00
749 ZŠ E. Ohrazenice - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 458,1 229,2 687,3 687 322,00
750 ZŠ E. Košťála - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 821,5 529,4 1 350,9 1 350 927,00
751 ZŠ Studánka - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 990,1 607,3 1 597,4 1 597 420,00
752 ZŠ Prodloužená - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 989,3 989,3 989 252,00
753 ZŠ Závodu míru - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 959,3 959,3 959 345,00
754 ZŠ Waldorfská - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 965,6 325,3 1 290,9 1 290 833,00
755 ZŠ Staňkova - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 971,3 149,6 1 120,9 1 120 881,00
756 ZŠ Štefánikova - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 971,3 204,1 1 175,4 1 175 413,00
757 ZŠ Benešovo nám. - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 991,5 204,1 1 195,6 1 195 646,00
758 ZŠ Spořilov - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 308,7 212,5 521,2 521 179,00
759 ZŠ Npor. Eliáše - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 517,4 517,4 517 410,00
760 ZŠ J. Ressla - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 921,3 921,3 921 308,00
761 ZŠ Pardubičky - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 254,1 254,1 254 076,00
762 ZŠ Br. Veverků - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace MŠMT 0,0 976,9 288,5 1 265,4 1 265 453,00
763 DDM Alfa - Sportovní hry MŠ - dotace Pk 0,0 6,0 6,0 6 000,00
764 Lentilka - Dětské rehabilitační centrum (DRC) - příspěvek na provoz 5 956,0 5 956,0 5 956 000,00
765 Ratolest - příspěvek na provoz 2 556,0 2 556,0 2 556 000,00
766 Logopedická péče 400,0 -400,0 0,0 0,00
767 Řízení příspěvkových organizací 20,0 20,0 6 760,00
768 Servisní smlouva pro Pardubickou kartu 110,0 110,0 99 594,00
769 Veřejné WC v Machoňově pasáži 200,0 200,0 200 000,00
770 Projekt CreArt - dotace 1 636,0 -103,0 -0,8 -16,0 -29,5 -13,2 1 473,5 1 193 468,22
771 Projekt CreArt - předfinancování dotace 1 636,0 1 636,0 0,00
772 Projekt CreArt - vlastní zdroje 1 636,0 -103,0 -0,8 -16,0 -29,5 1 486,7 1 192 395,17
773 HD Dynamo - platba dle akcionářské smlouvy 0,0 1 240,9 1 240,9 1 240 900,00
774 Dotace do zdravotnických zařízení na území města (Pk) 0,0 0,0 0,0 0,00
775 Nemocnice Pardubického kraje - dotace na obnovu přístrojového vybavení 0,0 3 700,0 3 700,0 3 700 000,00
776 Pardubická lékařská pohotovost - dotace na zdravotnické vybavení a IT 0,0 153,0 153,0 141 108,30
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777 Pro ram  od or - - - - - - - - - - -
778 Program podpory sportu (PPS) 48 116,4 -692,0 -566,0 -453,9 46 404,5 45 971 940,00
779 PPS - rámcová reklamní smlouva 4 840,0 4 840,0 4 840 000,00
780 PPS - vazba na VHP zvýšení o 19 % 9 500,0 9 500,0 9 500 000,00
781 PPS - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 2014 0,0 80,0 80,0 78 245,00
782 PPS - Dětský maraton 2015 0,0 55,0 -15,0 40,0 39 972,00
783 PPS - Síň slávy pardubického sportu 0,0 250,0 250,0 0,00
784 PPS - Sportovní část městských slavností 0,0 200,0 -200,0 0,0 0,00
785 PPS - rezerva 0,0 100,0 100,0 0,00
786 PPS - dotace TJ BMX - olympijská kvalifikace 250,0 250,0 250 000,00
787 Program podpory kultury 5 997,7 -5,5 400,0 -43,0 6 349,2 6 179 100,70
788 Program podpory ve zdravotní oblasti 268,6 268,6 263 228,00
789 Program podpory cestovního ruchu 1 113,7 1 113,7 1 063 000,00
790 Program podpory bezbariérovosti 1 000,0 -427,0 573,0 573 000,00
791 Program podpory volného času 1 611,3 5,0 144,0 1 760,3 1 636 944,00
792 Prostředky na nájemné při programu podpory volného času 320,0 -14,0 306,0 305 600,00
793 1 1   Odbor in orma níc  tec no o ií 29 103,0 0,0 36,3 0,0 33,0 625,0 0,0 50,0 0,0 29 847,3 22 422 449,05
794 Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) 22 743,0 33,0 625,0 50,0 23 451,0 18 874 768,79
795 Správa MO 845,0 845,0 716 065,76
796 TC ORP a spisové služby - TP 215,0 215,0 0,00
797 Evidence v Centrálním registru vozidel - dotace 0,0 36,3 36,3 36 300,00
798 Konsolidace IT a nové služby TC ORP - vlastní zdroje + předfinancování 5 300,0 5 300,0 2 795 314,50
799 1 1  Odbor sociá níc  ěcí 101 396,5 -952,4 -150,6 0,0 -13 751,5 -28,0 0,0 3 878,0 240,0 90 632,0 86 174 273,50
800 SSmP - příspěvek na provoz 25 000,0 25 000,0 25 000 000,00
801 SSmP - příspěvek na provoz - dotace Pk 50 000,0 -16 025,0 3 948,0 37 923,0 37 923 000,00
802 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 000,0 -350,0 -368,0 2 273,5 -28,0 -100,0 3 427,5 416 755,00
803 SKP - odměna za provozování ADM 855,0 855,0 666 865,00
804 SKP - odměna za provozování ADŽ 980,0 980,0 783 406,00
805 Ubytovna Češkova - provoz a údržba 3 000,0 240,0 3 240,0 3 110 385,00
806 Multikulturní centrum - provoz 200,0 200,0 154 780,00
807 Návštěvy dětí v ústavních zařízeních 25,0 25,0 24 995,00
808 Náklady spojené s lékařským vyšetřením 2,0 2,0 0,00
809 Obecní pohřby 100,0 30,0 130,0 111 052,00
810 Komunitní plánování - dotace 196,0 217,4 413,4 48 784,00
811 Komunitní plánování - vlastní zdroje 35,0 35,0 32 169,10
812 Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 0,0 100,0 100,0 0,00
813 Okamžitá pomoc 0,0 20,0 20,0 0,00
814 Finanční vypořádání minulých let - sociální dávky 0,0 0,0 377,40
815 Pro ram  od or - - - - - - - - - - -
816 Program podpory v sociální oblasti 17 303,5 -20,0 -100,0 17 183,5 16 806 500,00
817 Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti (PPK) 1 000,0 1 000,0 1 000 000,00
818 PPK - Komunitní klub v ul. Češkova 700,0 -602,4 97,6 95 205,00

819 VÝDAJE   CELKEM                                                   1 896 353,3 260 082,2 180 515,1 200,0 215 288,3 5 188,9 -6 027,1 -216 499,2 -18 379,1 2 316 722,4 1 805 453 447,99
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skutečnost k 31.12.2015
město e  o vod údaje v Kč

Po áte ní sta   1 1 201  1 1 0

Zálohový příděl 2015 a finanční vypořádání 2014 5 867 076,80
Úroky z účtu 117,60

Zdro e ce em   0

V da e ce em   10

Pojištění zaměstnanců MmP 2 271 060,00
Příspěvek na stravování zaměstnanců 1 822 392,00
Příspěvek na reprezentaci 54 500,00
Činnost důchodců 19 998,00
Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici 40 000,00
Poplatky z účtu 328,60
Komplexní ozdravný program 1 081 490,50
Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám 7 000,00
Odměna při odchodu do důchodu 159 195,00
Sociální výpomoc 10 000,00
Z state  sociá ní o ondu  1 12 201  01 0

os oda ení s inan ními rost ed

sociá ní o ondu
a ro  201
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MmP MmP MO MO Vratka dotací
Poskytovatel Typ dotace Po o a UZ Ú e  dotace P í emce Ro o et Poskytnuto Čer áno Poskytnuto Čer áno za rok 2015

15 480,40 15 420 800,26 15 919 462,82 59 400,00 59 400,00 163 012,02

MV ČR neinvestiční 4116 14023 Program prevence kriminality - asistent prevence kriminality II7 víceletý projekt 461,40 461 313,00 427 715,00 0,00 0,00 33 598,00
MPO neinvestiční 4116 22005 Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 600,00 600 000,00 559 685,80 0,00 0,00 40 314,20
MZe ČR neinvestiční 4116 29004 § 24 lesního zákona - meliorační dřeviny 49,40 49 400,00 49 400,00 0,00 0,00 0,00
MZe ČR neinvestiční 4116 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 749,10 749 068,00 749 068,00 0,00 0,00 0,00
MK ČR neinvestiční 4116 34070 Projekt Jazzconnexion KC Pardubice 130,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00
MK ČR neinvestiční 4116 34070 Projekt Electroconnexion KC Pardubice 100,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
MK ČR neinvestiční 4116 34070 Ani LAB/Laboratoř animovaného filmu KC - Divadlo 29 50,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
MK ČR neinvestiční 4116 34352 Program státní podpory profesionálních divadel VČD Pardubice 1 535,00 1 535 000,00 1 535 000,00 0,00 0,00 0,00
MK ČR neinvestiční 4116 34352 Program státní podpory profesionálních hudebních těles KF Pardubice 1 150,00 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00
MK ČR neinvestiční 4116 34053 Veřejné informační služby knihoven MO II 59,40 0,00 0,00 59 400,00 59 400,00 0,00
MD ČR neinvestiční 4116 27003 Centrální registr vozidel 36,30 36 300,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00
MK ČR neinvestiční 4116 34054 Program regenerace městských památkových rezervací 200,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
MPSV ČR neinvestiční 4116 13233 Komunitní plánování sociálních služeb5 víceletý projekt 413,40 413 362,26 290 664,44 0,00 0,00 122 697,82
MŠMT ČR neinvestiční 4116 29017 Lesní hospodářský plán 123,00 122 957,00 119 133,00 0,00 0,00 3 824,00
MPSV ČR neinvestiční 4116 13015 Příspěvek na výkon sociální práce 1 963,00 1 963 000,00 1 963 000,00 0,00 0,00 0,00
MPSV ČR neinvestiční 4116 13011 Činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 7 860,40 7 860 400,00 8 559 496,58 0,00 0,00 -699 096,58

20 803,11 17 348 446,81 16 755 292,97 2 977 783,00 3 041 265,00 0,00
ÚP neinvestiční 4116 13234 Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ MO V 1 519,60 0,00 0,00 1 519 618,00 1 442 618,00 77 000,00
ÚP neinvestiční 4116 13234 Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ MO I 573,91 0,00 0,00 573 900,00 529 900,00 44 000,00
ÚP neinvestiční 4116 13234 Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ MO III 487,00 0,00 0,00 430 573,00 419 573,00 11 000,00
ÚP neinvestiční 4116 13234 Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ MO VI 156,51 0,00 0,00 156 500,00 180 982,00 -24 482,00
ÚP neinvestiční 4116 13234 Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ MO VII 177,47 0,00 0,00 177 472,00 177 472,00 0,00
ÚP neinvestiční 4116 13013 Operační program zaměstnanost MO I 41,72 0,00 0,00 41 720,00 93 720,00 -52 000,00
ÚP neinvestiční 4116 13013 Operační program zaměstnanost MO III 13,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 -13 000,00
ÚP neinvestiční 4116 13013 Operační program zaměstnanost MO V 119,00 0,00 0,00 0,00 119 000,00 -119 000,00
ÚP neinvestiční 4116 13013 Operační program zaměstnanost MO VII 13,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00
ÚP neinvestiční 4116 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OU a obce MO V 65,00 0,00 0,00 65 000,00 52 000,00 13 000,00
ÚP neinvestiční 4116 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče4 1 700,00 1 700 000,00 1 177 396,00 0,00 0,00 522 604,00
MV ČR neinvestiční 4116 14013 Projektové řízení a strategické plánování6 víceletý projekt 316,70 316 681,81 246 131,97 0,00 0,00 70 549,84
MŠMT ČR neinvestiční 4116 33166 Soutěž žáků ZUŠ - taneční odbor ZUŠ Lonkova 240,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00
MŠMT ČR neinvestiční 4116 33163 Program na podpopru aktivit v oblasti prevence rizikového chování MŠ Závodu míru 52,50 52 500,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00
MŠMT ČR neinvestiční 4116 33058 Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ 12 373,60 12 085 086,00 12 085 086,00 0,00 0,00 0,00
MŠMT ČR neinvestiční 4116 33058 Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 57) ZŠ 2 954,10 2 954 179,00 2 954 179,00 0,00 0,00 0,00

25,00 25 000,00 6 110,00 0,00 0,00 18 890,00
MF ČR neinvestiční 4111 98074 Výdaje související s konáním voleb do zastupitelstev - Dašice MmP 25,00 25 000,00 6 110,00 0,00 0,00 18 890,00

1 662,90 1 662 920,00 1 662 920,00 0,00 0,00 0,00
obec neinvestiční 4121 00000 Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 1 662,90 1 662 920,00 1 662 920,00 0,00 0,00 0,00

45 050,60 45 000 541,00 44 367 291,00 50 000,00 50 000,00 633 250,00
Pk neinvestiční 4122 00000 Provoz monitorovací stanice MmP + MO V 100,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 KC - činnost a provoz TIC KC Pardubice 89,90 89 838,00 89 838,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 Činnost a provoz organizací cestovního ruchu KC Pardubice 70,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 KC - Elektroconnexion KC Pardubice 10,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 KC - Jazzconnexion KC Pardubice 15,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 KC - Pernštýnská noc KC Pardubice 20,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

P e ed i at c  dotací e SR a ro o tu KÚ P  a inan ní o ádání e o c  dotací a ro  201

V nein esti níc  trans er  os tnut c  obcím rost ednict ím ra e  ostatníc  ministerste

V nein esti níc  dotací os tnut c  obcím  a ito  V eobecná o adní s rá a státní o ro o tu

Nein esti ní trans er  i at  od obcí  e e no rá ní sm ou

V ostatníc  nein esti níc  trans er  os tnut c  e státní o ro o tu

Nein esti ní trans er  i at  od KÚ Pardubic o ra e
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Pk neinvestiční 4122 00000 VČD - Grand festival smíchu VČD Pardubice 70,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 Sportovní hry MŠ DDM Alfa 6,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 Program podpory profesionálních divadel VČD Pardubice 3 250,00 3 250 000,00 3 250 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 Program podpory profesionálních hudebních těles KF Pardubice 3 250,00 3 250 000,00 3 250 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 MŠ Na Třísle - projekt MŠ Na Třísle 29,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 00000 Hospodaření v lesích 217,70 217 703,00 217 703,00 0,00 0,00 0,00
Pk neinvestiční 4122 13305 Dotace na podporu sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. SSmP 37 923,00 37 923 000,00 37 289 750,00 0,00 0,00 633 250,00

7 438,65 7 438 712,74 5 640 238,45 0,00 0,00 0,00
RR neinvestiční 4123 85005 Revitalizace parku Tyršovy sady 5 640,20 5 640 238,45 5 640 238,45 0,00 0,00 0,00
RR neinvestiční 4123 85005 Revitalizace parku Na Špici 1 798,45 1 798 474,29 1 798 474,29 0,00 0,00 0,00

3 930,10 3 930 015,06 2 739 693,69 0,00 0,00 0,00

EU neinvestiční 4152 00000 Dotace program Central Europe - Central MeetBike3 víceletý projekt 2 251,90 2 251 810,56 0,00 0,00 0,00 2 251 810,56
EU neinvestiční 4152 00000 Asociace EURO EQUUS 55,40 55 400,00 55 400,00 0,00 0,00 0,00
EU neinvestiční 4152 00000 Projekt CreArt2 víceletý projekt 1 622,80 1 622 804,50 2 684 293,69 0,00 0,00 -1 061 489,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obce investiční 4221 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk investiční 4222 00000 Labská cyklostezka Pardubice - Kojice 200,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Pk investiční 4222 00000 Tipsport aréna - multifunkční kostka1 4 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

6 722,35 1 805 479,93 1 805 479,93 0,00 0,00 0,00
SFŽP investiční 4213 90877 ZŠ Družstevní - Realizace úspor energií 648,00 647 899,99 647 899,99 0,00 0,00 0,00
SFŽP investiční 4213 90877 ZŠ Ohrazenice - Realizace úspor energií 701,90 701 909,68 701 909,68 0,00 0,00 0,00
SFŽP investiční 4213 90877 Domov pro seniory Dubina - Realizace úspor energií 455,70 455 670,26 455 670,26 0,00 0,00 0,00
SFŽP investiční 4213 90877 MŠ Na Třísle - Realizace úspor energií 197,50 197 466,45 197 466,45 0,00 0,00 0,00
SFŽP investiční 4216 15829 Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka - Benešovo náměstí 61,70 61 709,93 61 709,93 0,00 0,00 0,00
SFŽP investiční 4216 15829 Dětské hřiště a zahrada MŠ Brožíkova 1 270,40 1 270 328,09 1 270 328,09 0,00 0,00 0,00
SFŽP investiční 4216 15829 Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček 1 738,25 1 738 257,00 1 738 257,00 0,00 0,00 0,00
SFŽP investiční 4216 15829 Dětské hřiště a zahrada MŠ Grusova 111,50 111 541,77 111 541,77 0,00 0,00 0,00
SFŽP investiční 4216 15829 Dětské hřiště a zahrada MŠ Gebauerova 1 537,40 1 537 352,50 1 537 352,50 0,00 0,00 0,00

153 032,65 153 032 438,34 153 032 438,34 0,00 0,00 0,00
RR investiční 4223 85505 Revitalizace parku Na Špici 15 072,05 15 071 975,56 15 071 975,56 0,00 0,00 0,00
RR investiční 4223 85505 Revitalizace parku Tyršovy sady 67 829,60 67 829 552,28 67 829 552,28 0,00 0,00 0,00
RR investiční 4223 85505 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského 70 131,00 70 130 910,50 70 130 910,50 0,00 0,00 0,00

63 802,95 63 802 946,84 63 802 946,84 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15828 Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka - Benešovo náměstí 3,60 3 629,99 3 629,99 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15828 Dětské hřiště a zahrada MŠ Brožíkova 74,70 74 725,17 74 725,17 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15828 Dětské hřiště a zahrada MŠ Grusova 6,60 6 561,28 6 561,28 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15828 Dětské hřiště a zahrada MŠ Gebauerova 90,40 90 432,50 90 432,50 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15828 Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček 102,25 102 249,99 102 249,99 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15835 Aquacentrum Pardubice - snížení energetické náročnosti 5 587,10 5 587 055,36 5 587 055,36 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15835 Domov pro seniory Dubina - Realizace úspor energií 7 746,40 7 746 394,42 7 746 394,42 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15835 ZŠ Družstevní - Realizace úspor energií 11 014,30 11 014 299,99 11 014 299,99 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15835 ZŠ Ohrazenice - Realizace úspor energií 11 932,50 11 932 464,63 11 932 464,63 0,00 0,00 0,00
MŽP ČR investiční 4216 15835 MŠ Na Třísle - Realizace úspor energií 3 356,90 3 356 933,69 3 356 933,69 0,00 0,00 0,00
MMR ČR investiční 4216 17880 RPS Polabiny - ul. Studentská 4 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00
MMR ČR investiční 4216 17871 IPRM - Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu 3 809,40 3 809 397,23 3 809 397,23 0,00 0,00 0,00
MMR ČR investiční 4216 17871 IPRM - vnitroblok Lexova, J. Ressla, Jiránkova 10 611,00 10 611 042,71 10 611 042,71 0,00 0,00 0,00
MMR ČR investiční 4216 17871 IPRM - hřiště Sokolovská 2 017,00 2 017 027,05 2 017 027,05 0,00 0,00 0,00
MMR ČR investiční 4216 17871 IPRM - vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova 3 450,80 3 450 732,83 3 450 732,83 0,00 0,00 0,00

Nein esti ní trans er  i at  od re ioná níc  rad

Nein esti ní trans er  i at  od me inárodníc  institucí

Ostatní in esti ní trans er  os tnut  e státníc  ond

Investiční transfery přijaté od obcí

In esti ní trans er  i at  od KÚ Pardubic o ra e

In esti ní trans er  i at  od re ioná níc  rad

Ostatní in esti ní trans er  os tnut  e státní o ro o tu
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61 906,05 61 906 049,00 61 906 049,00 0,00 0,00 0,00
SR neinvestiční 4112 00000 Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy 61 906,05 61 906 049,00 61 906 049,00 0,00 0,00 0,00

181 902,02
633 250,00

-699 096,58
-208 482,00

1 Multifunkční kostka do Tipsport arény prodlouženo čerpání dotace do 30.6.2016
2 Projekt Cre Art, jedná se o víceletý projekt s průběžným financováním - ukončení projektu v roce 2017
3 Projekt Central MeetBike, jedná se o závěrečné finanční vyúčtování 3 letého projektu
4 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - dotace se nevyúčtovává, zůstatek se zapojuje do dalšího období
5 Komunitní plánování sociálních služeb - závěrečné finanční vyúčtování víceletého projektu
6 Projektové řízení a strategické plánování - závěrečné vyúčtování víceletého projektu
7 Asistent prevence kriminality II - závěrečné vyúčtování víceletého projektu

Celkem odvedeno na účet Pardubického kraje - SSmP

Sou rnn  dota ní ta

Celkem požádáno o dokrytí finančních prostředků
Celkem požádáno o dokrytí finančních prostředků MO - OP LZZ

Celkem odvedeno na účet Pardubického kraje
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údaje jsou v Kč

Městs  ob od I   St ed inan ní o ádání
daň z přidané hodnoty -3,00
pojistné plnění za rok 2015 18 244,00
finanční vypořádání údržby parku Na Špici za rok 2015 109 947,54
finanční vypořádání údržby Tyršových sadů za roky 2014 a 2015 225 081,49
25 % z nájemného pozemků za rok 2015 147 799,24

CE KEM 01 0 2

Městs  ob od II  Po abin inan ní o ádání
daň z přidané hodnoty 4,00
Finanční vypořádání dotace na rekonstrukci chodníků v ul. Studentská -171 237,22
pojistné plnění za rok 2015 57 197,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2015 257 011,56

CE KEM 1 2 

Městs  ob od III  Studán a inan ní o ádání
daň z přidané hodnoty -2,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2015 151 223,67

0,00
CE KEM 1 1 221

Městs  ob od IV  Pardubi inan ní o ádání
daň z přidané hodnoty -1,00

0,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2015 448 659,93

CE KEM  

Městs  ob od V  Du a inan ní o ádání
daň z přidané hodnoty 6,00
pojistné plnění za rok 2015 14 701,00

0,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2015 240 393,00

CE KEM 2  100 00

Městs  ob od VI  S ít o inan ní o ádání
daň z přidané hodnoty -1,00

0,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2014 248 392,29

CE KEM 2  1 2

Městs  ob od VII  Rosice nad abem inan ní o ádání
daň z přidané hodnoty 1,00

0,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2015 34 198,66

CE KEM  1

Městs  ob od VIII  osto ice inan ní o ádání
daň z přidané hodnoty -3,00

25 % z nájemného pozemků za rok 2015 2 338,77
CE KEM 2 

CE KEM V S MĚSTSKÝMI OBVOD 1  1

INANČN  V PO ÁDÁN  S MĚSTSKÝMI OBVOD  ZA ROK 201
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ezerv  mP  rimátora a náměstk 1 000 000 633 287 633 376 55 000

oz očet na rok 2015 700 000 700 000
Za o en  z statku z roku 201

Schválená er aná
dotace dotace

 eský svaz P P P  okresn  k ub Pardubice 50 44265999  ce oročn  činnost k ubu P P P Pardubice 6 000 6 000 555/2015 dar
 adačn  ond audeamus eb 25228633 ročn k dě e isn  soutě e ro student  mnázi 10 000 10 000 556/2015 dar
 Alliance Francaise de Pardubice 68209410  festival frankofonie 14 550 14 550 614/2015 dar
 ZŠ Prodloužená Pardubice ORJ 1734  sbor armina ina soutě e Z atý o ek  natáčen  medai onu 8 000 8 000 615/2015
 bor dobrovo nýc  asič  v tkov  Po kovice 01465741  en inter rovan o zác rann o s st mu a á  čarodě nic 10 000 10 000 676/2015
 adace ro trans antace kostn  d eně 45333378  v et en  krve otencioná n o dárce  zvý en  nadě e na ivot 6 000 6 000 677/2015
 Basketbalový klub Studánka Pardubice 26667444  za i těn  zdn o  v době  star c  ák 7 500 7 500 740/2015
 anečn  ko a  Pardubice o s 22861530 ročn k ce ore ub ikov  soutě e  P  2015 20 000 20 000 20 000 828/2015
 Milan Nývlt 16759974 1 ročn k Pardubick  dev tk závod ko obě ek  id bě  ta et 10 000 10 000 829/2015 dar
 ZUŠ Pardubice-Polabiny Lonkova 510 72566639  st edn  ko o e dk  taneč obor  Z  5 000 5 000 830/2015
 DDM ALFA Pardubice-Polabiny 48161233  ra sk  iná e ortovn c  er mate skýc  ko 10 000 10 000 831/2015
 manželé Kostashovi FO  dar i estě ován  do 20 000 20 000 756/2015 dar
 MmP ORJ 598 1 ročn k tenisov o turna e a istrátu města Pardubic 10 000 9 911 926/2015

rou k   ýc od  o s 28847997  rou k  na k d ec  nadě e 10 000 10 000 928/2015 dar
SKV Pardubice NEZLOMENI 22909711  týdenn  s ortovn  soust eděn  u kov  e  u P e ouče 10 000 10 000 1094/2015
Mgr. Jan Pilný FO  Pardubická á ka  c aritativn  turna  ro ětský domov Pce 5 000 5 000 1095/2015
IFAS 67442064  re re účast omorn o sboru  na estiva u 10 000 10 000 1096/2015
i  o tner FO   veterán  v basketba e r ando  20 000 20 000 1097/2015 dar

Stanislav Barek 63621347  soutě  tara na č ánr 15 000 15 000 15 000 1098/2015
SK Speedminton 22850899  e rezentace  ák  na  ve s eedmintonu v er ně 5 000 5 000 1099/2015
Dance Studio HPM v Pardubicích 67441858  anečn  estiva  ve v dsku ke e tea 50 000 50 000 1171/2015
manželé Kostashovi FO  omoc vo ským ec m  viz bod 0 mP 22 2015 10 000 10 000 1165/2015 dar
Partnerství o.p.s. Brno 26268817  c k o r vodce abská stezka 20 000 20 000 20 000 1290/2015
Bowling Club TRIM Pardubice 27045871  Letní bowlingová liga pro všechny 7 000 7 000 1291/2015 dar

vězda P Pardubice  odd  tě es osti s ortovc 26650193  odd  tě esně osti enýc  s ortovc   soust eděn  na 10 000 10 000 1293/2015 dar
eskos ovenská obec e ioná ská 45247455  Legie 100 - Legiovlak v Pardubicích 10 000 10 000 1294/2015 dar
bor dobrovo nýc  asič  Pardubice město 65668707  stu  k ro a ačn  zdě k ádn mu s ezdu 8 000 8 000 1295/2015

Pardubický s o ek istorie e ezničn  do rav 48160733  o rava istorick o tro e busu koda  anos ev  č  2 17 500 17 500 1296/2015
Máša agency s.r.o. Pardubice 25288881  Dopravní konference 10 000 10 000 1297/2015 dar

kresn  sdru en  asič  Pce  e o 15050092  část okr  ko a soutě e P amen  m ad  star  áci a ravk 5 000 5 000 1645/2015 dar
Pardubický pivovar, a.s. 47468556  Vize Viléma z Pernštejna - streetart Palackého ul. Pce 30 000 30 000 1970/2015

Stav

 2  čZ statek k rozdě en

De minimis
Zapojení 

zůstatku z roku 
2014

Čerpání v 
roce 2015

700 000

Usnesení RmP

Rozpočet na 
rok 2015

Projekt

Transfery a dary jiným organizacím, sdružením, FO a podnikatelským subjektům z rezervy RmP, primátora a náměstků

De minimis

Schválené 
příspěvky v 
roce 2015

Z    P 2672

Žadatel
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Ivan Rajz FO  tíživá životní situace 11 500 11 500 2031/2015 dar
ados av vaček FO  Opel handy cyklo maraton 7 500 7 500 2029/2015 dar

Rotary club Pardubice 64242421  c aritativn   ka endá  či a ruce 201 5 000 5 000 2030/2015 dar
Celkem 413 550 413 461 55 000

Z statek v rezervě ad  města 286 539
Pou ite ný z statek 286 450

oz očet na rok 2015 50 000 50 000
Za o en  z statku z roku 201 0 0

Schválená er aná
dotace dotace

MmP ORJ 414  P na cen  do tombo  P esu města 5 000 5 000 - 552/2015
d ic  u noc 10479724  cen  ro ko  i bě u  a   m sto 5 000 5 000 159 Z/2015 dar

SC PAP dálkové plavání 15049949  rava na   v dá kov m aván  vč  soust eděn  závod  P 8 000 8 000 1100/2015
k ub otá ěč  Pardubice 00527718  rávná vý iva a kondice m ad o otá ěče 6 826 6 826 1101/2015
Martin Cirkl FO  tíživá životní situace 3 000 3 000 1173/2015 dar
Aleš Rucký FO  e aván  kaná u a anc e 5 000 5 000 1359/2015
Zdeněk ese k  zru eno 1 2015  5 000 č FO  setkán  býva ýc  s ortovc   senior 0 zrušeno 1516/2015
FK Junior Pardubice 27041549  na s ortovn  v baven  ro s ort  st edisko m áde e 5 000 5 000 1647/2015 dar

 Pardubičk 15049027  turna  star c  ravek  emoriá  i rbana 5 000 5 000 1646/2015
 okres m s ivec s o ek Pce  rka 67777520  odzimn  zkou k  o a 5 000 5 000 1781/2015 dar

Celkem 47 826 47 826 0
Z statek v rezervě náměstka n  ozinka 2 174

Pou ite ný z statek 2 174

oz očet na rok 2015 50 000 50 000
Za o en  z statku z roku 201 0 0

Schválená er aná
dotace dotace

MmP ORJ 414  P na cen  do tombo  P esu města 5 000 5 000 - 552/2015
d ic  u noc 10479724  cen  ro ko  i bě u  a   5 m sto 5 000 5 000 159 Z/2015 dar

PETRIVA s.r.o. 01592971  c aritativn  akce na od oru zemět esen m osti en o e á u 5 000 5 000 927/2015 dar
Martin Cirkl FO  tíživá životní situace 3 000 3 000 1173/2015 dar
TJ KVT 00527670  ýc odočeský vodácký maraton 5 000 5 000 1361/2015

Celkem 23 000 23 000 0
Z statek v rezervě náměstk ně n  vo áčkov 27 000

Pou ite ný z statek 27 000

De minimis

50 000

50 000

De minimis Usnesení RmP

Usnesení RmP

2903

Z   2916

Projekt

ProjektŽadatel

Žadatel

Z   Z
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oz očet na rok 2015 50 000 50 000
Za o en  z statku z roku 201 0 0

Schválená er aná
dotace dotace

MmP ORJ 414  P na cen  do tombo  P esu města 5 000 5 000 - 552/2015
MmP ORJ 214  městsk  ko o soutě e Právo ro ka dý den 2 500 2 500 - 553/2015

d ic  u noc 10479724  cen  ro ko  i bě u  a   2 m sto 5 000 5 000 159 Z/2015 dar
MmP ORJ 1734  oceněn  ne e c  eda o ickýc  racovn k 5 000 5 000 160 Z/2015
Martin Cirkl FO  tíživá životní situace 3 000 3 000 1173/2015 dar
Okresní myslivecký spolek Pardubice 67777520  Memoriál Františka Bajera a Kozap cup 5 000 5 000 1172/2015
Aleš Rucký FO  e aván  kaná u a anc e 5 000 5 000 1359/2015
OS Montessori 22862617 11 výroč  ontessori známe se 2 500 2 500 1362/2015
Divadlo Exil 70157642  utorská ráva k divade n  e Per ect a s 5 000 5 000 930/2015

  ub krá ič  o 22891099  v krá ič m o u 3 000 3 000 1515/2015 dar
ZŠ Závodu míru ORJ 1734  istr s ov    ákovská soutě  v r torice 3 000 3 000 ZM/409/2015
Dostihový spolek a.s. 48155110  Den pro neziskový sektor 5 000 5 000 1649/2015

49 000 49 000 0
Z statek v rezervě náměstka r  c teck o 1 000

Pou ite ný z statek 1 000

oz očet na rok 2015 50 000 50 000
Za o en  z statku z roku 201 0 0

Schválená er aná
dotace dotace

Most do života, o.s. 26678390  ma karn  es ro dos ě  osob  s mentá n m osti en m 2 000 2 000 - 415/2015
MmP ORJ 414  P na cen  do tombo  P esu města 5 000 5 000 - 552/2015

d ic  u noc 10479724  cen  ro ko  i bě u  a   m sto 5 000 5 000 159 Z/2015 dar
ose  an ček m 46496688  anketa  ne s m at  eká kov o ezdce  oke e a amazonku 5 000 5 000 929/2015 dar

 bor dobrovo nýc  asič  v tkov  Po kovice 01465741  náku  v baven  do asičsk o vozu  25 Z 101 5 000 5 000 1093/2015 dar
Martin Cirkl FO  tíživá životní situace 3 000 3 000 1173/2015 dar
OS Montessori 22862617 11 výroč  ontessori známe se 2 500 2 500 1362/2015

   Pardubice  e o 152 15050092  ednán  edstavite  boru dobrovo  asič  z okr  Pce 5 000 5 000 2026/2015 dar
dru en  áte  vod c c  s  z s 1863495  ene ičn  koncert na zámku v Pardubic c 3 000 3 000 2027/2015 dar

o ečnost áte  Z  Pardubice  tudánka 46495592  Adventní koncert pro ITIBO 2 500 2 500 2028/2015 dar

Celkem 38 000 38 000 0
Z statek v rezervě náměstka n  e ounka 12 000

Pou ite ný z statek 12 000

De minimis

De minimis

Projekt

50 000

50 000

Projekt Usnesení RmP

Usnesení RmP

Z   2918

Z   2917

Žadatel

Žadatel
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oz očet na rok 2015 100 000 100 000
Za o en  z statku z roku 201 0 0

Schválená er aná
dotace dotace

MmP ORJ 414  P na cen  do tombo  P esu města 10 000 10 000 - 552/2015
MmP ORJ 214  městsk  ko o soutě e Právo ro ka dý den 2 500 2 500 - 553/2015

d ic  u noc 10479724  cen  ro ko  i bě u  a   1 m sto 5 000 5 000 159 Z/2015 dar
LIONS CLUB Pardubice 69153663  c aritativn  edstaven  ve ros ěc  o entra 5 000 5 000 554/2015 dar
i  Zvo ánek FO  k ovká ský rand Pri  ebor 5 000 5 000 739/2015 dar

Zdeněk ese k FO  setkán  býva ýc  s ortovc   senior 5 000 5 000 1092/2015 dar
Martin Cirkl FO  tíživá životní situace 8 000 8 000 1173/2015 dar

vězda P Pardubice  odd  at etik 26650193  Pardubický atletický mítink - Velká cena primátora 10 000 10 000 1292/2015 dar
Lumír Sokol FO   výroč  vstu u vo sk ar avsk  sm ouv    Ponorka 5 000 5 000 1360/2015
Petr Novotný FO  pomoc v tíživé životní situaci 1 500 1 500 1741/2015 dar
Most do života 26678390  dov baven  cvičn  kuc ně 5 000 5 000 2032/2015 dar

Celkem 62 000 62 000 0
Z statek v rezervě rimátora n  arváta 38 000

Pou ite ný z statek 38 000

Usnesení RmPDe minimis

100 000REZERVA PRIMÁTORA CHARVÁTA 2915

Žadatel Projekt
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Zadluženost města Pardubice k 31. 12. 2015

druh závazku věřitel  poč. výše závazku konec závazku zůstatek k 31. 12. 2015
věr  a jčk 0 000 000 00 č 0   2025 50 9 2 0  č

Celkem 350 769 230,78 Kč             

Zastavený majetek města Pardubice k 31. 12. 2015

předmět zástavy důvod zástavy konec závazku
účetní hodnota 

zastaveného majetku 

ob tný d m rno o á a 101    Penzion ubina dotace 0   20 1 250 000 00 č
ob tný d m ě e radská č 51   a ob t dotace   2019  220 000 00 č
ob tn  dom  ubinská u dotace 2   2022 1 00 000 00 č
P avecký areá  iráskova č  2 úvěr 0   2025 0 000 000 00 č

poskytnuté ručení jiným subjektům- zástavou nemovitosti:
b tov  dom  Závodu míru 2 2 2 9 2 0 úvěr ai eisenbank  Poseidon 1 12 2022  000 000 00 č

Celkem 693 070 000,00 Kč             

Poskytnuté ručení (rozpočtem města Pardubice) k 31. 12. 2015

věřitel předmět ručení konec závazku výše závazku
za úvěr P  a s  na re inancování jčk  města 0 201 15 000 000 00 č
za kontokorentní úvěr  a s  000 000 00 č

 obi e za PmP  za te ekomunikační s u b 00 000 00 č
 obi e za mP  za te ekomunikační s u b 00 000 00 č

Celkem 21 600 000,00 Kč               



Přehled obchodních podílů města Pardubice, stav k 31. 12. 2015 

Číslo 
účtu Název firmy počet ks NH/ks nom. hodn. 

akcíí města

podíl 
města na 

ZK
celkový ZK 

účetní 
hodnota v Kč 
(pořizovací 
cena akcií)

1 145 581 000 145 581 000
31 1 000 000 31 000 000
70 100 000 7 000 000
100 646 020 64 602 000
13 660 000 8 580 000
203 661 000 134 183 000
423 1 000 000 423 000 000
1 500 000 500 000
22 100 000 2 200 000
3 10 000 30 000

268 1 000 000 268 000 000
36 100 000 3 600 000
1 900 000 900 000

BČOV Pardubice a.s 20 100 000 2 000 000 100,00% 2 000 000 2 000 000,00

1 503 100 000 150 300 000

84 10 000 840 000

 Dostihový spolek a.s. 5 267 1 000 5 267 000 51,54% 13 286 000 9 704 100,00

2 609 102 431,25

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 619 718 1 000 619 718 000 42,74% 1 449 854 000 667 396 266,54

FREE ZONE Pardubice  a.s. 30 100 000 3 000 000 30,00% 10 000 000 3 597 698,00

307 10 000 3 070 000
208 100 20 800
133 15 000 1 995 000
738 150 110 700

674 841 417,90

Pardubická plavební a.s. 550 5 000 2 750 000 17,49% 15 720 000 2 500 050,00

 Přístav Pardubice a.s. 42 50 000 2 100 000 7,34% 28 600 000 2 010 000,00

Vodovody a kan. Chrudim a.s.   
(akcie získány v rámci privatizace 
vodárenského majetku)

48 627 1 000 48 627 000 3,65% 1 332 793 000 48 627 000,00

BK Pardubice a.s. 480 1 000 480 000 15,00% 3 200 000 180 030,00

HYDROLABE, s.r.o x x 100 000 8,20% 1 220 000 100 000,00

Bytové družstvo Poseidon x x x x x 5 000,00

Česká spořitelna a.s. 200 100 20 000 0,000132% 15 200 000 000 20 000,00

Zpracoval: Čada Miroslav 53 442 080,00
Zdroj: operativní evidence obchodních podílů města 

3 847 453,36

0 
6 

9

 Služby města Pardubic a.s. 100,00% 272 500 000 306 897 798,32

0 
6 

2

Hockey klub Dynamo Pardubice a.s. 34,80% 14 931 750

0 
6 

1 

Dopravní podnik města Pardubic 
a.s. 100,00% 183 581 000 1 680 248 165,00

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 66,00% 229 000 000 157 406 202,96

Rozvojový fond Pardubice a.s. 100,00% 633 095 000 452 846 164,97
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Pos tnut  á  rá nic m osobám  sta  o edá e  města  1  12  201

D u ní
 o áte ní e 
o edá    K

ro o á 
sa ba

datum ni u 
o edá

datum s atnosti 
o edá

e o edá  
istin           e ro

e o edá  
istina  ro

Plavecký areál Pardubice, s.r.o. 1 000 000,00 0% 17.8.1998 31.7.1999 1 000 000,00 5 910 000,00 6 910 000,00
Dostihový spolek, a.s. 10 848 913,00 3% 28.11.2012 30.6.2018 4 123 366,00 0,00 4 123 366,00
Rozvojový fond Pardubice, a.s. 80 000 000,00 0% 1.7.2002 31.12.2020 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
TJ Lokomotiva Pardubice 4 500 000,00 0% 20.10.2006 31.12.2015 0,00 0,00 0,00
Česká abilympijská asociace 10 000 000,00 3% 14.10.2008 31.3.2018 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
HC PARDUBICE a.s. 4 050 000,00 5% 19.7.2011 31.7.2017 1 636 584,75 34 301,02 1 670 885,77
TJ Sokol Pardubice I. 2 500 000,00 0% 1.2.2013 31.3.2016 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
TJ Sokol Pardubice I. 2 500 000,00 0% 10.6.2013 31.12.2016 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
TJ Sokol Pardubice I. 15 000 000,00 0% 10.6.2013 31.12.2016 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00
TJ Synthesia Pardubice 2 500 000,00 0% 10.6.2013 30.12.2030 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
Rozvojový fond Pardubice, a.s. 10 000 000,00 3% 25.6.2013 30.6.2015 0,00 0,00 0,00
TJ Sokol Pardubice I. 12 000 000,00 0% 27.3.2014 31.12.2016 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00
TJ Synthesia Pardubice 400 000,00 0% 7.4.2014 31.10.2015 0,00 0,00 0,00
TJ Synthesia Pardubice 7 000 000,00 0% 15.10.2014 31.12.2016 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
TJ Sokol Pardubice I. 10 000 000,00 0% 29.6.2015 31.12.2020 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
Hvězda SKP Pardubice 250 000,00 0% 15.10.2015 30.6.2016 250 000,00 0,00 250 000,00

CE KEM 1 2  1 00  0  0   01 02 2  2 1
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4 200 497,90

Md D
914 celkem 26 364,00 3 060,00

z toho ztráty a nálezy 26 364,00 3 060,00

214 celkem 0,00 0,00
z toho mzdy - asistent prevence kriminality

598 celkem 88 097,95 236 910,32
z toho úroky,poplatky 97,95 381,14

kau e a dopravní přestupky 88 000,00 88 000,00
deponovaná mzda - obvod II 148 310,00
vyplacený úrok z jistiny 219,18

6131 celkem 0,00 690,00
z toho penzijní fond-opatrovnictví 0,00 690,00

711 celkem 165 600,00 480 769,10
z toho jistiny NP 160 000,00 90 000,00

kauce za byty 5 600,00 390 769,10

914 celkem 62 970,00 57 827,00
z toho m dy  aměstnan i 26 061,00 4 669,00

m dy  K  u ytovna e kova 19 930,00
mzdy - jednotné kontaktní místo 36 909,00 33 228,00

1411 celkem 0,00 1 200 000,00
z toho jistiny - kamerový systém 1 200 000,00

343 031,95 1 979 256,42

2 564 273,43
Obraty celkem

Sta  t   1  12  201

P e ed er ání de o itníc  t   roce 201
Sta  t   1  1  201

ORJ
Obraty
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do t  s atnosti o tě s atnosti
214 - Městská policie 523 285,00 628 515,94 1 151 800,94
914 - Kancelář tajemníka 3 674 661,40 326 740,00 4 001 401,40
414 - Kancelář primátora 4 057 649,00 0,00 4 057 649,00
598 - Ekonomický odbor 65 915 251,08 28 428 462,62 94 343 713,70
711 - Odbor majetku a investic 112 772 101,18 59 658 577,20 172 430 678,38
1814 - Odbor informačních technologií 0,00 0,00 0,00
811 - Odbor hlavního architekta 356 807,22 0,00 356 807,22
1015 - Odbor životního prostředí 357 956,20 0,00 357 956,20
1327 - Odbor dopravy 81 442,00 0,00 81 442,00
6131 - Odbor sociálních věcí 152 596,00 1 891 314,44 2 043 910,44
1211 - Stavební úřad 0,00 0,00 0,00

1734 - Odbor školství, kultury a sportu 29 062 840,60 29 000,00 29 091 840,60
1411 - Odbor rozvoje a strategie 138 481,00 0,00 138 481,00
Celkem 217 093 070,68 90 962 610,20 308 055 680,88

V přehledu jsou obsaženy veškeré pohledávky evidované k 31.12.2014 na účtech 311,314,315,316,335,346,
348,373,377,462,465,469, 471. Není uvedeno DPH.

Po edá  města Pardubic a ro  201
Odbor a ní innost Celkem



PARDUBICKÝ KRAJ 
ra ský ú ad 
inančn  odbor 

Z P R Á V A

o s ed u e oumání os oda ení a ro  2015

Statutární o města Pardubice  IČ 00274046 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  
od 30. listopadu 2015 do 11. prosince 2015 jako Dílčí přezkoumání 
od 4. dubna 2016 do 14. dubna 2016 jako Konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozděj ích předpis , a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn ch celk  
a dobrovoln ch svazk  obcí  ve znění pozděj ích předpis  a bylo zahájeno dne 27. 7. 2015 
krajským úřadem dopisem a předáním pověření. 

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města a úřadech městských obvodů

od 30. 11. 2015 do 11. 12. 2015.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města a úřadech městských

obvodů od 4. 4. 2016 do 14. 4. 2016
Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřen  řízením přezkoumání  Věra Loužilová 

- kontroloři  
- n . vana ednaříková 
- Miloslava Jílková 
- Helena Lacušová 
- Yvona Lambertyová 

- přizvané osoby  

- n . enka Prok pková  statutární auditor  oprávnění   č. 1  
- n . iří omárek  statutární auditor  oprávnění   č. 1281 
- n . iřina slerová  da ov  poradce  evid. č. P  1 1  
- n . oman irou ek  asistent auditora  evid. č.   0 0 
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Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. 7. 2015.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Martin Charvát  - primátor, 

  Ing. Václav Brož - vedoucí ekonomického odboru, 
n . enka Míčová - vedoucí oddělení účetnictví, 

Ing. Renata Hochmanová - vedoucí oddělení rozpočtu, 

Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 
a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst.  zákona č. 20 200  b. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle da ového řádu.  

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 29. 4. 2016. 

A. Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. romě chyb a nedostatk  viz. ílčí zápis o 
přezkoumání hospodaření za rok 2015 ze dne 15. 12. 2015  kter  byl přílohou zápisu z dílčího 
přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubice za rok 2015. yto chyby a nedostatky 
byly odstraněny ke dni závěrečného přezkoumání. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B.  Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky  
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a  zákona č. 20 200  b.  které jsou uvedeny v 

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
1. Ustanovení  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních operací

t kajících se rozpočtov ch prostředk
- přezkoumán  Ano 

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b  inanční operace  t kající se tvorby a pou ití peně ních
ond

- přezkoumán  Ano 
3. Ustanovení  2 odst. 1 písm. c  náklady a v nosy podnikatelské činnosti územního celku
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- přezkoumán  Ano 
4. Ustanovení  2 odst. 1 písm. d  peně ní operace  t kající se sdru en ch prostředk  

vynakládan ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky  anebo na 
základě smlouvy s jin mi právnick mi nebo yzick mi osobami  

- přezkoumán  Ano 
5. Ustanovení  2 odst. 1 písm. e  inanční operace  t kající se cizích zdroj  ve smyslu 

právních předpis  o účetnictví  
- přezkoumán  Ano 

6. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut mi z 
árodního ondu a s dal ími prostředky ze zahraničí poskytnut mi na základě 

mezinárodních smluv  
- přezkoumán  Ano 

7. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  vyúčtování a vypořádání inančních vztah  ke státnímu 
rozpočtu  k rozpočt m kraj  k rozpočt m obcí  k jin m rozpočt m  ke státním ond m a 
k dalším osobám  

- přezkoumán  Ano 
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 

územního celku  
- přezkoumán  Ano 

9. Ustanovení  2 odst. 2 písm. b  nakládání a hospodaření s majetkem státu  s ním  
hospodaří územní celek  

- přezkoumán  Ano 
10. Ustanovení  2 odst. 2 písm. c  zadávání a uskuteč ování veřejn ch zakázek, s výjimkou 

úkon  a postup  přezkouman ch or ánem dohledu podle zvlá tního právního předpisu  
- přezkoumán  Ano 

11. Ustanovení  2 odst. 2 písm. d  stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi  
- přezkoumán  Ano 

12. Ustanovení  2 odst. 2 písm. e  ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán  Ano 

13. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zastavování movit ch a nemovit ch věcí ve prospěch 
třetích osob  

- přezkoumán  Ano 
14. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zřizování věcn ch břemen k majetku územního celku  

- přezkoumán  Ano 
15. Ustanovení  2 odst. 2 písm. h  účetnictví vedené územním celkem  

- přezkoumán  Ano 
16. Ustanovení   ontrola nakládání s příspěvkem a se svěřen m majetkem  

- přezkoumán  Ano 
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C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 

D.I.  Při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 podle  2 a   zákona č. 
420/2004 Sb.  

Ö nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích 
přezkoumáních, které byly již napraveny. 
¾  

D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnu: 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zji těna ádná záva ná rizika  která by mohla mít 
ne ativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  .....................................  7,29 %
b podíl závazk  na rozpočtu územního celku  ..........................................  3,88 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......  6,94 %

V Pardubicích, dne 29. dubna 2016 

Jména a podpisy kontrolor  zúčastněn ch na přezkoumání hospodaření  

ěra Loužilová 
…………………………………………. 
kontrolor pověřen  řízením přezkoumání 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 

Yvona Lambertyová 
…………………………………………. 

kontrolor 
…………………………………………. 

podpis kontrolora 

Helena Lacušová 
…………………………………………. 

kontrolor 
…………………………………………. 

podpis kontrolora 

n . vana ednaříková 
…………………………………………. 

kontrolor 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
- je návrhem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření  a je mo no ke zji tění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dn  ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. onečn m zněním zprávy se stává, 
tento návrh okamžikem marného uplynutí  lh ty  stanovené  v   odst. 1 písm. d  
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. ontrolor pověřen  řízením přezkoumání m e v od vodněném 
případě stanovit lh tu del í. 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech  přičem  se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu a druh  stejnopis se zakládá do příslu ného spisu 

rajského úřadu Pardubického kraje. 
-  při kontrolované a endě bylo zji těno  e ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 

129 po adavk  dle zákona č. 10 1  b.  o svobodném přístupu k informacím, které 
byly vyřízeny v zákonné lh tě 

-  nedílnou součástí zprávy je seznam dokument  vyu it ch při přezkoumání a uvedených 
v příloze. 

- s obsahem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubice o 
počtu 17 stran byl seznámen a její stejnopis převzal   Ing. Martin Charvát.  

V kontrolovaném období statutárního města Pardubice, dle prohlášení statutárního města 
Pardubice  nezastavil movit  a nemovit  majetek  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru  
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku  smlouvu o přistoupení k závazku a 
smlouvu o sdru ení  nekoupil ani neprodal obli ace  uskutečnil veřejné zakázky malého 
rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 1 200  b. . 

Poučení: 

zemní celek je ve smyslu ustanovení  1  odst. 1 písm. b  zákona č. 20 200  b.  
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch v této zprávě o v sledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou in ormaci přezkoumávajícímu or ánu  
a to nejpozději do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se závěrečn m účtem v orgánech 
územního celku. 

zemní celek je dále ve smyslu ustanovení  1  odst. 2 zákona č. 20 200  b.  povinen 
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b  tého  zákona uvést lh tu  ve které podá 
příslu nému přezkoumávajícímu or ánu písemnou zprávu o plnění přijat ch opatření a v této 
lh tě příslu nému přezkoumávajícímu or ánu uvedenou zprávu zaslat. 

esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 1  odst. 1 písm. b  a c  zákona č. 20 200  b. a za to se ulo í územnímu celku
podle ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b. pokuta do v e 50.000 00 č. 
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Ing. Martin Charvát  
…………………………………………. 

primátor města 
 

…………………………………………. 
podpis primátora města 

 

Ing. Václav Brož 
…………………………………………. 

vedoucí ekonomického odboru 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis vedoucího ekonomického odboru 

 
  
  
  

 
 

Ing. Martin Charvát  
………………………………………….. 

primátor města 
………………………………………….. 

podpis  primátora města 
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015.  

 
značení v ech doklad  a jin ch materiál  vyu it ch při přezkoumání: 

 
Návrh rozpočtu 
• ávrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce od . 12. 201  také v 

elektronické podobě. 
Rozpočtová opatření 
• 1/2015 RmP ze dne 12. 1. 2015 
• 2-3/2015 RmP ze dne 2 . 1. 2015 v rámci 1. změny rozpočtu 
• 4-6/2015 RmP ze dne 2 . 1. 2015 v rámci 1. změny rozpočtu 
• 7-12/2015 ZmP ze dne 2 . 1. 2015 v rámci 1. změny rozpočtu 
• 13/2015 RmP ze dne 9. 2. 2015  
• 14/2015 RmP ze dne 13. 2. 2015 
• 15/2015 RmP ze dne 2. 3. 2015 
• 16/2015 RmP ze dne 1 . . 2015 v rámci 2. změny rozpočtu 
• 17/2015 RmP ze dne 16. 3. 2015 
• 18-44/2015 ZmP ze dne 2 . . 2015 v rámci 2. změny rozpočtu 
• 45/2015 RmP ze dne 30. 3. 2015 
• 46/2015 RmP ze dne 30. 3. 2015 
• 47-49/2015 RmP ze dne 13. 4. 2015 
• 50/2015 RmP ze dne 2 . . 2015 v rámci . změny rozpočtu 
• 51-53/2015 RmP ze dne 27. 4. 2015 
• 54-60/2015 ZmP ze dne 1 . 5. 2015 v rámci . změny rozpočtu 
• 61/2015 RmP ze dne 25. 5. 2015 
• 62/2015 RmP ze dne 25. 5. 2015 
• 63-67/2015 RmP ze dne . . 2015 v rámci . změny rozpočtu 
• 68-71/2015 RmP ze dne 22. 6. 2015 
• 72-100/2015 ZmP ze dne 25. . 2015 v rámci . změny rozpočtu 
• 101-104/2015 ZmP ze dne 25. 6. 2015 
• 105-116/2015 ZmP ze dne 25. . 2015 v rámci inančního vypořádání za rok 201  
• 117-118/2015 RmP ze dne 25. 6. 2015  
• 119/2015 RmP ze dne 13. 8. 2015 
• 120-121/2015 RmP ze dne 24. 8. 2015 
• 122/2015 RmP ze dne 7. 9. 2015 
• 123/2015 RmP ze dne 21. 9. 2015 
• 124-134/2015 RmP ze dne 21. . 2015 v rámci 5. změny rozpočtu 
• 135-162/2014 ZmP ze dne 2 . . 2015 v rámci 5. změny rozpočtu 
• 163/2015 ZmP ze dne 24. 9. 2015 
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• 164-165 RmP ze dne 19. 10. 2015
• 166/2015 RmP ze dne 2. 11. 2015
• 167/2015 RmP ze dne 16. 11. 2015
• 168-170/2015 RmP ze dne 19. 11. 2015
• 171/2015 RmP ze dne 30. 11. 2015
• 172-184/2015 RmP ze dne 0. 11. 2015 v rámci . změny rozpočtu
• 185/2015 RmP ze dne 30. 11. 2015
• 186-192/2015 RmP ze dne 14. 12. 2015
• 193/2015 RmP ze dne 14. 12. 2015
• 194-214/2015 ZmP ze dne 1 . 12. 2015 v rámci . změny rozpočtu
• 215-221/2015 RmP ze dne 11. 1. 2016
• 222-224/2015 RmP ze dne 25. 1. 2016
• 225-227/2015 ZmP ze dne 28. 1. 2016
Rozpočtový výhled 
• 2015 - 2018
Schválený rozpočet 
• ZmP ze dne 18. 12. 2014
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
• Příspěvky na provoz příspěvkov ch or anizací byly schváleny v rámci rozpočtu města

Pardubic na r. 2015.
• Závazné ukazatele rozpočtu oznámeny dopisy ze dne
• Východočeské divadlo Pardubice dne 5. 1. 2015  změna závazn ch ukazatel  dne . .

2015 (schváleno ZmP dne 2 . . 2015 v rámci změny rozpočtu č. 2
• omorní ilharmonie Pardubice dne 5. 1. 2015  změna závazn ch ukazatel  dne . 10.

2015 (schváleno ZmP dne 24. 9. 2015 v rámci změny rozpočtu č. 5
• ulturní centrum Pardubice dne 5. 1. 2015  změna závazn ch ukazatel  dne 15. .

2015 (schváleno ZmP dne 2 . . 2015 v rámci změny rozpočtu č. 2 a ZmP dne 25. 6.
2015 v rámci změny rozpočtu č.  dne . 10. 2015 a 13. 10. 2015 (schváleno ZmP
dne 2 . . 2015 v rámci změny rozpočtu č. 5

• Z  avlíčkova  M  Pardubice  Z  ratranc  everkov ch  Z  ta kova
Z  tudánka  Z  ubina  Z  praktická a M  speciální  M  ostovice  M  oníček
M  oubek  M  uha  M  Zvoneček - dopisy ze dne 12. 1. 2015

• Z  ratranc  everkov ch  Z  ta kova  Z  tudánka  Z  ubina  Z  praktická a
MŠ speciální - změna závazn ch ukazatel  dopisy ze dne . . 2015 schváleno ZmP
dne 2 . . 2015 v rámci změny rozpočtu č. 2

• Z  ratranc  everkov ch  Z  ta kova  Z  tudánka  Z  ubina  M  ostovice
M  oníček  M  oubek  M  uha  M  Zvoneček - změna závazn ch ukazatel
dopisy ze dne 1. . 2015 schváleno ZM dne 25. . 2015 v rámci změny rozpočtu č. 

• Z  praktická a M  speciální  M  uha  M  Zvoneček- změna závazn ch ukazatel
dopisy ze dne 12. 10. 2015 (schváleno ZmP dne 2 . . 2015 v rámci změny rozpočtu
č. 5
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• Kulturní centrum Pardubice - změna závazn ch ukazatel  dopisy ze dne 1 . 12. 2015
a 21. 12. 2015 (schváleno ZmP ze dne 1 . 12. 2015 v rámci změny rozpočtu č. 

• Z  ubina  Z  ratranc  everkov ch  Z  ta kova  Z  tudánka  M  oníček  M
Zvoneček - změna závazn ch ukazatel  dopisy ze dne 18. 12. 2015 (schváleno ZmP
dne 1 . 12. 2015 v rámci změny rozpočtu č. 

Závěrečný účet 
• ávrh závěrečného účtu za rok 201  byl spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření

za rok 201  a hospodařením zřízen ch a zalo en ch or anizační od 10. . 2015 také v
elektronické podobě. ZmP Pardubic ze dne 25. . 2015 souhlasí s celoročním
hospodařením města bez v hrad.

Bankovní výpis 
• ankovní v pisy č. 1 - č.  z účtu omerční banky  a.s. č. 10 -326561/0100 za

období 01/2015 -11 2015 včetně účetních doklad  se zaúčtováním jednotliv ch
položek k sociálnímu fondu.

Faktura 
• aktury přijaté č. 0210 11 - 0210 0 za měsíc srpen včetně předkontace
• aktury přijaté č. 0210 1 - 0210520 za měsíc prosinec včetně předkontace
• aktury přijaté č. 0210 21 - 0210 0 za měsíc prosinec včetně předkontace
• aktury přijaté č. 02010391 - 02010 0 za měsíc srpen včetně předkontace
• aktury přijaté č. 02010431 – 02010500 za měsíc září včetně předkontace
• aktury přijaté č. 02010 21 – 02010 0 za měsíc říjen včetně předkontace
Faktura 
• ystavené aktury č. 20150051  - č. 2015005 2 za období srpen 2015
• ystavené aktury č. 201500 11 - č. 201500 5  za období od 2. 11. 2015 do 23. 12.

2015 
Inventurní soupis majetku a závazků 
• Ke dni 31. 12. 2015
• nventarizační zpráva ze dne 1 . 2. 201
• Pokyny a in ormace k inančním operacím v závěru roku 2015
• Příkaz tajemníka č. 1 2015 ke dni 1. 12. 2015
• menování dílčích inventarizačních komisí ze dne 1. 10. 2015 - povinnosti

inventarizační komisí jsou o etřeny vnitřní směrnicí
Odměňování členů zastupitelstva 
• dměny uvolněn m člen m Zastupitelstva města Pardubic jsou vypláceny ve v i dle

nařízení vlády č. 200  b.  příloha č. 1. Za období 01 2015 - 0 2015 na základě
vyhl. č. 5 201  b. a od 1. . 2015 dle vyhl. č. 52 2015 b.

• dměny neuvolněn m člen m Zastupitelstva města Pardubic byly schváleny
usnesením ze dne . 12. 201 . Zastupitelstvo města Pardubic dále schválilo s účinností
od 1. 1. 2015 poskytování měsíčních odměn neuvolněn m člen m zastupitelstva  kteří
jsou členy komisí rady. věřeno na mzdové listy za období 01 2015 - 12/2015.

Pokladní doklad 
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• dajové a příjmové pokladní doklady č. 201500001 - č. 20150010  za období od 1.
1. - 30. 4.2015.

• dajové pokladní doklady č. 0 0001 - 0 002  č. 00105 - 00210 za období 4. 5. -
11. 7. 2015.

• dajové pokladní doklady č. 201500211 - 201500366 za období od 1. 8. do 31. 12.
2015. 

• Příjmové pokladní doklady č. 20150022  - 201500460 za období od 1. 6. do 4. 9.
2015l,b.

Pokladní kniha (deník) 
• Pokladní kniha výdajová NR 2 za období od 1. 1. 2015 - 30. 4. 2015.
• Pokladní kniha výdajová NR 2 za období od 1. 8. 2015 - 31. 12. 2015.
Příloha rozvahy 
• Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015
Rozvaha 
• Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015
Účetní doklad 
• četní doklady k akturám odběratelsk m č. 0220001 - č. 022002  a účetní doklady k

akturám dodavatelsk m č. 20150 0  - č. 20150 0 za období 0 2015.
• četní doklady - 0540001 - 0540047 za období 1.6. - 4. 9. 2015, 0940001 - 0940024

za období 1.5. - 31. 7. 2015, 0700101101- 0700154 za období 08/2015.
• estovní příkazy za období od 12. . 2015 do 21. . 2015  včetně zaúčtování účetním

dokladem č. 0 12001 - č. 0 12010.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
• Ke dni 31. 10. 2015, 31. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty 
• Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací 
• sestavené ke dni 31. 12. 2014 a 30. 6. 2015 - Komorní filharmonie Pardubice, Kulturní

centrum Pardubice  chodočeské divadlo Pardubice  M  ostovice  M  oníček
M  oubek  M  uha  M  Zvoneček  Z  ratranc  everkov ch  Z  ta kova  Z
Pardubice - Studánka, ZŠ Pardubice - Dubina, ZŠ praktická a MŠ speciální, ZUŠ

avlíčkova a m dětí a mláde e  Pardubice
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 
• sestavené ke dni 31. 12. 2014 a 30. 6. 2015 - Komorní filharmonie Pardubice, Kulturní

centrum Pardubice a chodočeské divadlo Pardubice
• sledek hospodaření příspěvkov ch or anizací v kultuře za r. 201  a rozdělení

zlep eného v sledku hospodaření do ond  or anizací bylo schváleno M dne . .
2015:

• Komorní filharmonie Pardubice - 50.000,- č do ondu odměn a 12 .51  č do
rezervního fondu

• Kulturní centrum Pardubice - 100.000,- č do ondu odměn a .51 25 č do
rezervního fondu
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• chodočeské divadlo - 278.649,- č do ondu odměn a . 2  č do rezervního
fondu

• Přerozdělení  do ond  příspěvkov ch or anizací bylo ověřeno na přílohy rozvahy
sestavené ke dni 0. . 2015  bez rozdíl .

• sestavené ke dni 31. 12. 2014 a 30. 6. 2015 - M  ostovice  M  oníček  M
oubek  M  uha  M  Zvoneček  Z  ratranc  everkov ch  Z  ta kova  Z

Pardubice - Studánka, ZŠ Pardubice - Dubina, ZŠ praktická a MŠ speciální, ZUŠ
avlíčkova a m dětí a mláde e A Pardubice.

• sledky hospodaření za r. 201  a rozdělení zlep eného hospodářského v sledku do
ond  jednotliv ch příspěvkov ch or anizací ve kolství a zdravotnictví schváleny

RM dne 11. 5. 2015 - namátkově ověřeno za v e uvedené příspěvkové or anizace.
Převody do ond  provedeny ve schválené v i - ověřeno na přílohu rozvahy
příspěvkov ch or anizací ke dni 0. . 2015  bez rozdíl .

Dohody o pracovní činnosti 
• ohoda o pracovní činnosti uzavřená dne 1. . 2015 na činnosti: metodik spisové

služby.
• Dohody o pracovní činnosti uzavřené dne 2 . . 2015 na činnosti  provádění revizí a

zkou ek elektronického ručního nářadí a elektrick ch spotřebič  podle normy  
1  00 ed. 2.  archivace  zpracování podklad  pro vyúčtování slu eb v pronajat ch
nebytových prostorách města.

• ohoda o pracovní činnosti uzavřená dne . 5. 2015 na činnosti  peda o ické činnosti
a organizace akcí v Komunitním centru.

• ohody o pracovní činnosti uzavřené dne 0. . 2015 na činnosti  archivářka  obsluha
zabezpečovacího systému budovy MmP ve trossově ul.  a  ivadla 2 .

Dohody o provedení práce 
• ohoda o provedení práce uzavřená dne 1. . 2015 - vedoucí pracovní skupiny (PS1

- soby s tělesn m posti ením  osoby se smyslov m posti ením a osoby s
chronick m onemocněním .

• Dohoda o provedení práce uzavřená dne 0. . 2015 - grafický návrh plakátu A4 a
letáku 5 ve verzi pro tisk  pro letní příměstské v tvarné dílny v rámci mezinárodního
projektu CreArt.

• ohoda o provedení práce uzavřená dne . . 2015 - vedoucí pracovní skupiny (PS7 -
osoby s du evním onemocněním .

• ohoda o provedení práce uzavřená dne 15. . 2015 - jazyková korektura adničního
zpravodaje.

• ohoda o provedení práce uzavřená dne . . 2015 - or anizační zaji tění
elezničního dne ana Pernera ilmové projekce v kině irius .

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů 
• Pracovní smlouva uzavřená dne 15. 1. 2015 pro v kon práce  zaji ování v konu

souhrnu více věcně souvisejících odborn ch a end samosprávy. Pracovní smlouva
uzavřená dne 2 . 1. 2015 pro v kon práce  samostatn  v kon zpravodajských,
komentátorsk ch a reportérsk ch činností. amostatná publicistická činnost  příprava
zpráv  článk  a reportá í. Zaji ování odborné in ormační nebo umělecké úrovně a
obsahového zaměření publikovan ch materiál . r anizování a koordinace vydávání
periodik nebo vysílání sdělovacích prostředk . Pracovní smlouva uzavřená dne . .
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2015 - re erent správy majetku. Pracovní smlouva uzavřená dne 11. . 2015 - referent 
re istrace. Pracovní smlouva uzavřená dne 11. 5. 2015 - re erent řidičsk ch pr kaz . 
Pracovní smlouva uzavřená dne 2 . 5. 2015 - re erent občansk ch pr kaz  a 
cestovních doklad . Pracovní smlouva uzavřená dne 1 . . 2015 - referent kontroly. 

echny uvedené pracovní smlouvy včetně platov ch v měr  platn ch od 1. 11. 2015 
v souladu s nařízením vlády č. 2 2015 b.  příloha č. . 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
• Pro ram podpory kultury pro r. 2015 a Pro ram podpory volného času pro r. 2015
• mlouva o poskytnutí dotace č. 1 00 15 ze dne 1. . 2015 - na realizaci

projektu "O pardubický pramínek" ve výši 10.000,- č  vyúčtování dotace do 0. .
2015  vyúčtováno dne 1. . 2015  čerpáno v plné v i. otace byla poskytnuta na
základě ádosti příjemce dotace ze dne 1 . 1. 2015 a schválena usnesením RmP ze dne
16. 3. 2015.

• mlouva o poskytnutí dotace č. 1 00250 15 ze dne 1 . 5. 2015 - na realizaci
projektu Pardubick  bi beat včera a dnes . ročník  ve v i 5.000 - č  vyúčtování
dotace do 0. . 2015  vyúčtováno dne 10. . 2015  čerpáno v plné v i. otace byla
poskytnuta na základě ádosti příjemce dotace ze dne . 1. 2015 a schválena
usnesením RmP ze dne 16. 3. 2015.

• mlouva o poskytnutí dotace č. 1 00 0 15 ze dne 20. . 2015 - na realizaci
projektu "Mašinkový víkend II" ve výši 22.000,- č  vyúčtování dotace do 13. 12.
2015  vyúčtováno dne 1 . 11. 2015  čerpáno v plné v i. otace byla poskytnuta na
základě ádosti příjemce dotace ze dne 0. 4. 2015 a schválena usnesením RmP ze dne
22. 6. 2015.

• mlouva o poskytnutí dotace č. 1 000 1 15 ze dne . . 2015 - provoz a údržba
historick ch trolejbus  a enovace e ponát  Musea osice n. abem na nájemné
nebytových prostor ve výši 10.000,- č  vyúčtování dotace do 1. 12. 2015. otace
byla poskytnuta na základě ádosti příjemce dotace ze dne 12. 1. 2015 a schválena
usnesením RmP ze dne 2. 3. 2015.

• otace poskytnuté v souladu se zákonem č. 250 2000 b.  ve znění zákona č. 2 2015
Sb.:

• Pro ram podpory volného času
• inanční prostředky určeny na pořádání letních tábor  pro děti od 5 let a mláde  do 1

let s trval m pobytem v Pardubicích. bjem peně ních prostředk  na podporu
stanoveného účelu  25.000 - č. Pro ram byl zveřejněn na úřední desce od 1. .
2015  tj. nejpozději 0 dn  před počátkem lh ty pro podání ádosti. h ta pro podání
žádosti byla stanovena v termínu od 1. 5. do 31. 5. 2015.

• mlouva o poskytnutí dotace č. 1 00 0 15 ze dne 2 . . 2015 - na pořádání
letního tábora ve výši 16.588,- č  vyúčtování dotace do 1. 10. 2015  vyúčtováno dne
20. 10. 2015  čerpáno v plné v i. otace byla poskytnuta na základě ádosti příjemce
dotace ze dne 22. 5. 2015 (podané dne 29. 5. 2015) a schválena usnesením RmP ze
dne 22. 6. 2015.

• Program podpory kultury - tematické granty:
• inanční prostředky určeny na podporu kulturních aktivit v oblastech  akce  které

zvýraz ují město v mezinárodním a celorepublikovém konte tu  podpora literární
tvorby a ediční činnost pardubick ch občan  podpora činnosti věnované literatuře
vybavení pro kulturní činnost  projekty  jen  se zab vají kulturou pamětí a historií
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města  podpora celoroční systematické práce s mláde í. bjem peně ních prostředk  
na podporu stanoveného účelu  00.000 - č. Pro ram byl zveřejněn na úřední desce 
od 21. . do 1. 10. 2015. h ta pro podání ádosti byla stanovena v termínu od 20. . 
do 18. 9. 2015. 

• Smlouva o poskytnutí dotace č. 1 0055 15 ze dne 1. 12. 2015 - na realizaci
projektu ybavení pro kulturní činnost - vybavení mobiliáře Muzea osice n. .  ve
výši 12.000,- č  vyúčtování dotace do 15. 1. 201 . otace byla poskytnuta na
základě ádosti příjemce dotace ze dne 22. 8. 2015 a schválena usnesením RmP ze dne
2. 11. 2015.

• Program podpory sportu - podpora sportovc  reprezentujících  na  a
paralympiádě v roce 201

• inanční prostředky určeny na podporu sportovc  připravujících se na vrcholné
sportovní akce - OH v Rio de Janeiro 2016 a Paralympijské hry v Rio de Janeiro 2016.

bjem peně ních prostředk  na podporu stanoveného účelu  00.000 - č. Pro ram
byl zveřejněn na úřední desce od 2 . 5. do 1. . 2015. h ta pro podání ádosti byla
stanovena v termínu od 30. 6. do 30. 7. 2015.

• mlouva o poskytnutí dotace č. 1 005 15 ze dne 12. 11. 2015 - na přípravu
talentovan ch sportovc  připravujících se na  v celkové v i 100.000 - č
vyúčtování dotace do 1. 12. 2015. otace byla poskytnuta na základě ádosti
příjemce dotace ze dne 20. . 2015 a schválena usnesením ZmP ze dne 24. 9. 2015.

• yhlá ené pro ramy a uzavřené veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotací
obsahovaly nále itosti dle  10a a 10c zákona č. 250 2000 b.  ve znění pozděj ích
předpis . otace byly poskytnuty v souladu se měrnicí č. 2 2015 - Zásady pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice (schválena usnesením
RmP dne 2 . 1. 2015  a čerpány v souladu se smluvními podmínkami.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
• neinvestiční dotace P  na činnost omorní ilharmonie Pardubice v r. 2015 pol.

4122) - na základě mlouvy o poskytnutí dotace ze dne 2 . . 2015 bylo poskytnuto
ve výši 3.250.000,- č  vyúčtování do 1. 1. 201  vyúčtováno 1 . 1. 201  čerpáno v
plné v i. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RmP ze dne 25. 5. 2015.

• neinvestiční dotace P  na činnost chodočeského divadla v r. 2015 pol. 122  - na
základě mlouvy o poskytnutí dotace ze dne 2 . . 2015 bylo poskytnuto ve v i
3.250.000,- č  vyúčtování do 1. 1. 201  vyúčtováno 25. 1. 201  čerpáno v plné
v i. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RmP ze dne 25. 5. 2015.

• neinvestiční rant P  na technické zabezpečení akce azzconne ion 2015  pol.
4122) - na základě mlouvy o poskytnutí rantu č. 2015 222  ze dne 2 . . 2015
bylo poskytnuto ve výši 15.000,- č  vyúčtování do 1. 12. 2015  na základě ádosti
ze dne 21. 12. 2015 termín vyúčtování prodlou en do 1. 1. 201 . yúčtováno dne 25.
1. 201  čerpáno v plné v i. Přijetí grantu bylo schváleno usnesením RmP ze dne 25.
5. 2015.

Smlouvy nájemní 
• nájemní smlouva ze dne 2 . . 2015 na pozemkovou parcelu č. 1105  o v měře 1 m2

v k.ú. vítkov za účelem umístění a u ívání plechové ará e  záměr vyvě en ve dnech
20.8. - 5. 9. 2014, schváleno RmP dne 9. 2. 2015 usnesením č. 2015 na základě
žádosti ze dne 6. 8. 2014
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• nájemní smlouva ze dne 4. 5. 2015 na ará ové stání č.  v 1. podzemním podla í
budovy čp. 2  ul. ana Palacha  v měra 12 11m2  záměr vyvě en ve dnech 1 .1. -
29. 1. 2015, schváleno RmP dne 30. . 2015 usnesením č. 00 2015

• nájemní smlouva ze dne 5. 10. 2015 na pozemek č. 10  část o v měře m2 za
účelem vybudování vstup  do bytového domu  záměr vyvě en ve dnech .5. - 22. 5.
2015, schváleno RmP dne 24. 8. 2015 usnesením č.  12 2 2015 na základě ádosti ze
dne 8. 3. 2015

• nájemní smlouva ze dne 1. . 2015 na část pozemkové parcely č.  o v měře
1 m2 za účelem u ívání a provozování letní předzahrádky u objektu čp. 11  
ose a  na základě ádosti ze dne . 2. 2015 změna nájemce  záměr vyvě en ve

dnech 11. 2. - 27. 2. 2015, schváleno RmP dne 25. 5. 2015 usnesením č. 5 2015
• nájemní smlouva ze dne 13. 5. 2015 na část pozemkové parcely č. 15  o v měře

32m2, za účelem vybudování a u ívání zpevněné příjezdové cesty k pozemku č.
1540 1  na základě ádosti ze dne 16. 2. 2015 záměr vyvě en ve dnech . . - 23. 3.
2015, schváleno RmP dne 13. . 2015 usnesením č. 2015

• nájemní smlouva ze dne 5. . 2015 na část pozemku č. 5 5  v k.ú. Rosice nad Labem,
20m2, za účelem vybudování a u ívání zpevněné plochy pro parkování osobního
automobilu  záměr vyvě en na základě ádosti ze dne 25. 7. 2014 ve dnech 7. 8. - 25.
8. 2015, schváleno usnesení RmP dne 9. 2. 2015 usnesením č. 1 2015

Smlouvy o dílo 
•  č. Z 01 2015 ze dne 25. 9. 2015 - ZŠ Gorkého - v měna oken - Window

oldin  a.s. ázně ou e  - cena vč. P  .1 . 01 č
•  č. Z-VZZR-2015-009 ze dne 7. 8. 2015 - Multimodální uzel veřejné dopravy

v Pardubicích - PD -  projektová a in en rská kancelář s.r.o. Praha 3 -
cena vč. P  .1 . 00 č

•  č. Z-VZZR-2015-008 ze dne 23. 7. 2015 - RPS Pardubice, Polabiny - Pravý
břeh abe ul. tudentská - MIROS MAJETKOVÁ a.s. Pardubice -  cena 6.529.716,20

č bez P
•  č. Z-VZMR-2015-007 ze dne 4. 5. 2015 - MŠ Gebauerova -oprava soc.

zařízení v hlavní budově a v měna spodních rozvod  -  s.r.o. kuteč - cena
.01 . 5 č vč. P

•  č. Z-VZMR-2015-029 ze dne 10. 7. 2015 - Rekonstrukce ul. Polní -
Nemošice - oman rdlička Pardubice - cena 2. 2.  č s P

•  č. VZ-VZMR-2015-015 ze dne 15. 5. 2015 - Popkovice - rekonstrukce
kuchyně - udol  moch s.r.o. eřman v Městec - cena vč. P  .125. 1  č

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
• kupní smlouva ze dne 17. 7. 2015 na prodej pozemkové parcely č. 5  1 m2

záměr prodeje vyvě en na úřední desce ve dnech . 8. - 22. 8. 2014, prodej schválen
zastupitelstvem města dne 2 . . 201  usnesením č. 1 0 Z 2014.návrh na vklad do
KN ze dne 29. 9. 2015, kupní cena uhrazena dne 14. 8. 2015, prodej na základě
žádosti ze dne 28. 11. 2012  pozemek byl vyveden z účetnictví dne 2 . . 2015 v ceně
1 0 č

• kupní smlouva ze dne 16. 2. 2015 na prodej pozemkové parcely č. 1  o v měře
2 1m2  záměr prodeje vyvě en na úřední desce ve dnech 20.11. - 6. 12. 2013, prodej
schválen zastupitelstvem města dne 11. . 201  usnesením č. 1 00 Z 201  návrh na
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vklad do KN ze dne 2. . 2015  prodej na základě ádosti ze dne 1 . 11. 2013, kupní 
cena uhrazena dne 18. 2. 2015  vyřazeno z majetku  v účetní hodnotě 2.0 2 0 č dne 
2. 3. 2015 

• - kupní smlouva ze dne 23 . 2015 na pozemkovou parcelu č. 0 10 o v měře
21 m2  záměr prodeje vyvě en na úřední desce ve dnech 1 . . - 4. 8. 2014, prodej
schválen zastupitelstvem města dne 23. . 201  usnesením č. 1 1 Z 201  návrh na
vklad do KN dne 29. 4. 2015, prodej na základě ádosti ze dne 30. . 201  vyřazeno z
majetku v účetní hodnotě 1.0 0 č dne 2 . 4. 2015

Smlouvy ostatní 
• mlouva o upsání akcií dle ustanovení   zákona č. 0 2012 b.  o obchodních

společnostech a dru stvech zákon o obchodních korporacích  v platném znění
• ada statutárního města Pardubice jako jedin  akcionář společnosti Rozvojový fond

Pardubice a.s. schválila dne 21. 9. 2015 usnesení o zvýšení základního kapitálu
polečnosti

• upsání 12 kus  kmenov ch akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000 č
vydaných jako cenné papíry na jméno

• Předávací protokol ze dne 2 . 11. 2015 na převod akcií ozvojového ondu Pardubice
a.s. předávané statutárnímu městu Pardubice

Dokumentace k veřejným zakázkám 
• měrnice č. 201  Zadávací řád veřejn ch zakázek vydaná radou města v souladu s

ustanovením  102 odst.  becního zřízení  s účinností od 1. 7. 2014
• podlimitní v běrové řízení na akci Z  orkého - v měna oken - otevřené řízení dle §

2  z.č. 1 200  b.  o veřejn ch zakázkách  v platném znění  uveřejnění ve ěstníku
veřejn ch zakázek dne 5. 10. 2015, oznámení o zadání zakázky, zpráva o posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 17. 8. 2015, protokol o jednání hodnotící komise ze dne 17.
8. 1015, písemné prohlášení o nepodjatosti člen  hodnotící komise ze dne 1 . 8. 2015,
oznámení rozhodnutí zadavatele o v běru nejvhodněj í nabídky ze dne 25. 8. 2015, 
rozhodnutí o v běru nejvhodněj í nabídky na základě v sledku hodnotící komise v 
radě města usnesením č. 1 0 2015  smlouva o dílo č. ZR/016/2015 ze dne 25. 9. 
2015  cena uvedená v nabídce je shodná s cenou uvedenou ve smlouvě  oznámení 
uzavření smlouvy v rámci zadání veřejné zakázky dne 2 . . 2015  a č. 00 0 51  ze 
dne 8. 3. 201  na částku . 5 .  č  vč. P  .1 2.  č  cena byla dodržena, 
v daje účtovány na  11  s polo kou 51 1 

• akce Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - PD - otevřené řízení dle  2
z. č. 1 200  b.  o veřejn ch zakázkách  v platném znění  uveřejnění  ve ěstníku
veřejn ch zakázek dne 1. 4. 2015  seznam doručen ch nabídek  písemné prohlá ení o 
nepodjatosti člen  hodnotící komise  protokol o otevírání obálek ze dne . 7. 2015, 
protokol o jednání hodnotící komise  usnesení rady města č. 120 2015 ze dne 20. 7. 
2015 o nejvhodněj í nabídce na základě v sledk  hodnotící komise  oznámení 
rozhodnutí  zadavatele o v běru nejvhodněj í nabídky  ze dne 20. 7. 2015, oznámení o 
uzavření smlouvy  ze dne 10. . 2015   č. Z-VZZR-2015-009 ze dne 7. 8. 
2015, nabídková cena shodná s cenou v SOD, Smlouva o výkonu autorského dohledu 
č. M -VZMR-2015-78 ze dne 12. 10. 2015, zahájení zpracování PD 8/2015, fáze 

 11 2015  áze P a P 01 201  a  za v kon autorského dohledu č. 
20150011 ze dne 8. 12. 2015  v daje zaúčtovány na  2212 s polo kou 121  akce 
není ukončena 
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• veřejná zakázka P  Pardubice  Polabiny - Prav  břeh abe ul. tudentská - otevřené
zadávací řízení v souladu s  2  z.č. 1 200  b.  o veřejn ch zakázkách  v platném
znění  seznam doručen ch a přijat ch nabídek  listina uchazeč  písemné prohlá ení o
nepodjatosti člen  hodnotící komise ze dne 2 . 5. 2015 a 15. 6. 2015, protokol o
otevírání obálek ze dne  2 .5. 2015  schválení nejvhodněj í nabídky radou města ze
dne 22. . 2015 usnesením č. 1122 2015.oznámení rozhodnutí zadavatele o v běru
nejvhodněj í nabídky  mlouva o dílo č. Z-VZZR-2015-008 ze dne 23. 7. 2015,
nabídková cena .52 . 1 20 č bez P  je shodná s cenou uvedenou ve smlouvě
oznámení o uzavření smlouvy ze dne 2 . . 2015   a č. 201150051  ze dne 1. . 2015
cena 1.520.010 č  a č. 2011500601 ze dne 5. 10. 2015 cena 1.0 .5  č  a č.
2011500702 ze dne 4. 11. 2015 cena 55.11  č  a č. 2011500  ze dne 2 . 11.
2015 cena . . 1  č  celkem za .5 . 5 č vč. P  v daje účtovány na 
3612 s položkou 6121, cena bez DPH 6.270.77 0  č  dle předlo en ch aktur
nebyla cena překročena

• MŠ Gebauerova -oprava soc. zařízení v hlavní budově a v měna spodních rozvod
v zva k podání nabídky uveřejněna dne . 3. 2015, posouzení a hodnocení nabídek
dne 25. . 2015  čestné prohlá ení o nepodjatosti a mlčenlivosti ze dne 25. 3. 2015,
rozhodnutí rady města usnesením č. 1 2015 ze dne 1 . 4. 2015, oznámení
rozhodnutí zadavatele dne 14. . 2015  mlouva o dílo č. Z-VZMR-2015-007 ze
dne 4. 5. 2015  uveřejnění smlouvy dne 5. 5. 2015  a č. 1510069 ze dne 3. 9. 2015,
cena 1. 0 .5  č a a č. 15100 0 ze dne . . 2015  cena 1.5 1. 5 č  zaúčtováno 
111 pol. 51 1  cena uvedená ve smlouvě byla dodr ena

• - veřejná zakázka malého rozsahu na akci ekonstrukce ul. Polní - Nemošice, výzva k
podání nabídky ze dne 22. 5. 2015  čestná prohlá ení o nepodjatosti . 6. 2015,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. . 2015  rozhodnutí rady usnesením č.
1124/2015 ze dne 22. 6. 2015 o dodavateli stavby, nabídková cena shodná s cenou v
SOD, oznámení rozhodnutí zadavatele o v běru nejvhodněj í nabídky ze dne 2 . 6.
2015   č. Z-VZMR-2015-029 ze dne 10. . 2015  zveřejnění smlouvy dne 1 .
. 2015  a č. 2101 15 ze dne . 10. 2015  cena 2. 2.  č  zaúčtováno § 2212 pol.
121  cena stanovená ve smlouvě byla dodržena 

• - veřejná zakázka malého rozsahu na akci Popkovice - rekonstrukce kuchyně  v zva k
podání nabídky ze dne 27. . 2015  čestné prohlá ení o nepodjatosti ze dne 15. 4.
2015, záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 4. 2015, usnesení rady
města č. 2 2015 ze dne 2 . 4. 2015 o schválení dodavatele, oznámení rozhodnutí
zadavatele ze dne 28. . 2015  mlouva o dílo č. Z-VZMR-2015-015 ze dne 15. 5.
2015  uveřejnění smlouvy dne 1 . 5. 2015  a č. 2152150  ze dne 1. 7. 2015, cena
55 .  č  a č. 215215100 ze dne 6. . 2015  cena 0.12  č  a č. 215215105 ze
dne 28. . 2015  cena 1. 1.  č  cena uvedená ve smlouvě byla dodr ena viz bod
Smlouvy o dílo)

Vnitřní předpis a směrnice 
• měrnice č. 2 2015 zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města

Pardubice. měrnice č. 2015 o pokladních operacích. měrnice č. 5 2015 o dani z
přidané hodnoty. měrnice č. 11 2015 pro schvalování hospodářsk ch operací a pro
systém zpracování účetnictví. Metodick  pokyn k časovému rozli ení náklad  a
v nos  příjm  a v daj . Metodické doporučení k postupu inventarizací.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení 
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• RmP ze dne 12. 1. 2015, 26. 1. 2015, 29. 1. 2015, 9. 2. 2015, 13. 2. 2015, 2. 3. 2015,
16. 3. 2015, 30. 3. 2015, 13. 4. 2015, 27. 4. 2015, 25. 5. 2015, 8. 6. 2015, 22. 6. 2015,
13. 8. 2015, 24. 8. 2015, 7. 9. 2015, 21. 9. 2015, 19. 10. 2015, 2. 11. 2015, 16. 11.
2015, 19. 11. 2015, 30. 11. 2015, 14. 12. 2015, 11. 1. 2016, 25. 1. 2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
• ZmP ze dne 18. 12. 2014, 29. 1. 2015, 26. 3. 2015, 14. 5. 2015, 25. 6. 2015, 24. 9.

2015, 17. 12. 2015, 28. 1. 2016
Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob k 31. 12. 2014 
• a ové přiznání k dani z příjmu právnick ch osob k 1. 12. 201
Nespecifikován 
• Zápisy z inančního výboru 2015 - ze dne 19. 1. 2015, 9. 3. 2015, 4. 5. 2015, 1. 6.

2015, 1. 9. 2015, 26. 10. 2015, 23. 11. 2015, 7. 12. 2015
OZV 
• Z  č. 2011 o místním poplatku ze ps
• Z  č. 201  o místním poplatku ze 
• Z  č. 1 2015 o místním poplatku za u ívání veřejného prostranství
• Z  č. 10 2010 o místním poplatku za povolení vjezdu s motorových vozidlem do

vybran ch míst a částí města
Přehled o peněžních tocích 
• Přehled o peně ních tocích ke dni 1. 12. 2015
Přehled o změnách vlastního kapitálu 
• Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2015
Účetní závěrka města za rok 2014 
• četní závěrka města za rok 201  - ZmP ze dne 25. . 2015 schvaluje účetní závěrku

statutárního města Pardubic za rok 201  včetně městsk ch obvod  sestavenou ke dni
31. 12. 2014.

Účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací za r. 2014 
• četní závěrky zřízen ch příspěvkov ch or anizací byly schváleny usnesením rady

města č. 5 2015 ze dne 2 . . 2015.
• Předlo eny byly protokoly o schvalování účetní závěrky 55 zřízen ch příspěvkov ch

organizací - mateřsk ch kol  základních kol  m dětí a mláde e l a  m dětí a
mláde e eta  chodočeské divadlo Pardubice   ětská péče a léčebná
rehabilitace, Kulturní centrum Pardubice, Komorní filharmonie Pardubice, ZŠ
praktická a MŠ speciální Pardubice  základní umělecké koly  entilka - ětské
rehabilitační centrum Pardubice.

Zápisy z kontrolního výbor 2015 
• Zápisy z kontrolního výboru 2015 - ze dne 8. 1. 2015, 21. 1. 2015, 23. 4. 2015, 3. 6.

2015, 3. 9. 2015, 19. 10. 2015

Přílohy  Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2015 M   – MO VIII 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
ra ský ú ad 
inančn  odbor 

Z P R Á V A

o s ed u e oumání os oda ení a ro  2014

MO I – statutární město Pardubice IČ 00274046 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
od 27. 11. 2014 do 27. 11. 2014 jako dílčí přezkoumání 
od 10. 4. 2015 do 10. 4. 2015 jako konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozděj ích předpis , a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn ch celk  
a dobrovoln ch svazk  obcí  ve znění pozděj ích předpis  a bylo zahájeno dne 30. 9. 2014 
krajským úřadem dopisem. 

Přezkoumané období od 1.1.2014 do 31.12.2014. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 27. 11. 2014 do 27. 11. 2014.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 10. 4. 2015 do 10. 4.

2015. 

Přezkoumání vykonali  

- kontrolor pověřen  řízením přezkoumání: Ing. Bc. Jan Slavík 

- kontroloři  
- ěra ou ilová 
- Helena Lacušová 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 21. 7. 2014.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání byli přítomni: - Ing. arch. Jaroslav Menšík, starosta MO 
- n . abriela ří ková  tajemnice M  
- Bc. Petr Víšek, vedoucí odboru ekonomického 
- pí. Miriam Šotková, ekonom 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 
a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení  2 odst.  zákona č. 20 200  b. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle da ového řádu.  

Poslední kontrolní úkol byl učiněn dne 10. 4. 2015 ukončení kontroly na místě. 

A. Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 

Právní předpis: 
Ö ustanovení  2  odst. 2  písmeno h  zákona č. 20 200  b.  o přezkoumání 

hospodaření  a  a  10  bod . 
Nedostatek: 
Ö kontrolou účtování o dlouhodobém hmotném majetku bylo zji těno  e M  nedodr el 

postupy účtování na účtu 0 2 - edokončen  dlouhodob  hmotn  majetek ke dni 1. 
12. 2014.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a  zákona č. 20 200  b.  které jsou uvedeny v 

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
1. Ustanovení  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních operací

t kajících se rozpočtov ch prostředk
- přezkoumán  Ano 

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b  inanční operace  t kající se tvorby a pou ití peně ních
ond

- přezkoumán  Ano 
3. Ustanovení  2 odst. 1 písm. c  náklady a v nosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán  Ano 
4. Ustanovení  2 odst. 1 písm. d  peně ní operace  t kající se sdru en ch prostředk

vynakládan ch na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky  anebo na základě
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

- přezkoumán  Ano 
5. Ustanovení  2 odst. 1 písm. e  inanční operace  t kající se cizích zdroj  ve smyslu

právních předpis  o účetnictví
- přezkoumán  Ano 
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6. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut mi z
árodního ondu a s dal ími prostředky ze zahraničí poskytnut mi na základě

mezinárodních smluv
- přezkoumán  Ano 

7. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  vyúčtování a vypořádání inančních vztah  ke státnímu
rozpočtu  k rozpočt m kraj  k rozpočt m obcí  k jin m rozpočt m  ke státním ond m a
k dalším osobám

- přezkoumán  Ano 
8. Ustanovení  2 odst. 2 písm. a  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

územního celku
- přezkoumán  Ano 

9. Ustanovení  2 odst. 2 písm. b  nakládání a hospodaření s majetkem státu  s ním
hospodaří územní celek

- přezkoumán  Ano 
10. Ustanovení  2 odst. 2 písm. c  zadávání a uskuteč ování veřejn ch zakázek, s výjimkou

úkon  a postup  přezkouman ch or ánem dohledu podle zvlá tního právního předpisu
- přezkoumán  Ano 

11. Ustanovení  2 odst. 2 písm. d  stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi
- přezkoumán  Ano 

12. Ustanovení  2 odst. 2 písm. e  ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán  Ano 

13. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zastavování movit ch a nemovit ch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán  Ano 
14. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zřizovaní věcn ch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán  Ano 
15. Ustanovení  2 odst. 2 písm. h  účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán  Ano 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny následující chyby a nedostatky: 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 

D.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle  2 a   zákona č. 
420/2004 Sb.  

Ö byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 
10 odst. 3, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: 
Ö Postupy účtování o dlouhodobém hmotném majetku. 
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D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnu: 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zji těna ádná záva ná rizika  která by mohla mít 
ne ativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ..................................... 6,48  %
b podíl závazk  na rozpočtu územního celku  .......................................... 3,71  %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............  0 %

V Pardubicích, dne 10. 4. 2015 

ména a podpisy kontrolor  zúčastněn ch na přezkoumání hospodaření  

Ing. Bc. Jan Slavík 
…………………………………………. 
kontrolor pověřen  řízením přezkoumání 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 

Helena Lacušová 
……………………………………….. ………………………………………. 

         kontrolor         podpis kontrolora 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
- je návrhem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření  a je mo no ke zji tění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dn  ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. onečn m zněním zprávy se  stává  
tento návrh okamžikem  marného  uplynutí  lh ty  stanovené  v   odst. 1 písm. d  
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. ontrolor pověřen  řízením přezkoumání m e v od vodněném 
případě stanovit lh tu del í. 

- se vyhotovuje ve třech stejnopisech  přičem  se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu a druh  stejnopis se zakládá do příslu ného spisu 

rajského úřadu Pardubického kraje  třetí stejnopis je přílohou k závěrečné zprávě o 
přezkoumání hospodaření města Pardubice. 

-  při kontrolované a endě bylo zji těno  e ve sledovaném období nebyly uplatněny 
požadavky dle zákona č. 10 1  b. 

- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávan ch písemností uveden ch v příloze. 
- s obsahem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření MO o počtu 8 stran byl 

seznámen a její stejnopis převzal   Ing. arch. Jaroslav Menšík, starosta MO 

V kontrolovaném období MO, dle prohlášení starosty MO, hospodařil s majetkem státu, 
neručil sv m majetkem za závazky yzick ch a právnick ch osob  nezastavil movit  a 
nemovitý majetek  neuzavřel kupní, směnnou  nájemní smlouvu a smlouvu o v p jčce 
t kající se nemovitého majetku  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo p jčky  
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smlouvu o přijetí dotace  smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku  smlouvu o 
přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, 
neuskutečnil majetkové vklady  uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu  12 odst. 
 zák. č. 1 200  b. . 

Poučení: 

zemní celek je ve smyslu ustanovení  1  odst. 1 písm. b  zákona č. 20 200  b.  
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch v této zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou in ormaci přezkoumávajícímu or ánu  
a to nejpozději do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se závěrečn m účtem v orgánech 
územního celku. 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 20 200  b.  povinen 
v in ormacích podle ustanovení  1  odst. 1 písm. b  tého  zákona uvést lh tu  ve které podá 
příslu nému přezkoumávajícímu or ánu písemnou zprávu o plnění přijat ch opatření a v této 
lh tě příslu nému přezkoumávajícímu or ánu uvedenou zprávu zaslat. 

esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 1  odst. 1 písm. b  a c  zákona č. 20 200  b. a za to se ulo í územnímu celku
podle ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b. pokuta do v e 50.000 00 č. 

            Ing. arch. Jaroslav Menšík 
…………………………………………. 

starosta městského obvodu 
…………………………………………. 

podpis  starosty MO 

Bc. Petr Víšek 
………………………………………….. 

vedoucí odboru ekonomického 
…………………………………………. 
podpis vedoucího odboru ekonomického 

Miriam Šotková 
……………………………………………..         ………………………………………….. 

      ekonom         podpis ekonoma 

Ing. abriela ří ková 
……………………………………….. 

tajemnice městského obvodu 
………………………………………….. 

podpis tajemnice MO 

        Ing. arch. Jaroslav Menšík 
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 ………………………………………..               ………………………………………….. 
starosta městského obvodu podpis starosty MO
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2014. 

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
ávrh rozpočtu ávrh rozpočtu na rok 201  byl zveřejněn na úřední desce od 1 . 11. 

2013 do 4. 12. 2013 také v elektronické podobě. 
ozpočtová opatření 1/2014 ZMO 19. 2. 2014 

2/2014 ZMO 30. 4. 2014 
3/2014 ZMO 25. 6. 2014 
4/2014 ZMO 24. 9. 2014 
5/2014 ZMO 17. 12. 2014 

ozpočtov  v hled 2014 - 2018 
chválen  rozpočet ZMO 4. 12. 2013 

Závěrečn  účet ZM  25. . 201  schvaluje celoročním hospodaření městského 
obvodu za rok 201  bez v hrad. ávrh závěrečného účtu za rok 2013 
byl spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 201  
zveřejněn na úřední desce od 10. . 201  do 2 . . 201  také 
v elektronické podobě. 

Bankovní výpis Bankovní výpisy KB 78- 1 5 02 0100   za září včetně účtování 
pod č. řadou 1100001 -  1100004   
Bankovní výpisy KB 78- 1 5 02 0100   za září včetně účtování 
pod č. řadou 1500001 -  1500021 
Bankovní výpisy KB 78-9145770277/0100   za 18. – 0. září včetně 
účtování pod č. řadou 12000  -  1200063 

ankovní v pis ua bank 10152 0 2 100 za září a prosinec 2014 
Z statky  ke dni 0. . 201  a 31. 12. 2014 souhlasí na rozvahový 
účet 2 1  k danému datu 
Bankovní výpisy Sociálního fondu v KB 78- 152 002 0100 za září 
včetně účtování pod č. řadou 1 00001 - 1600002 
Z statek bankovního v pisu ke dni 0. 9. 2014 a 31. 12. 2014 souhlasí 
na rozvahov  účet 2  

vidence poplatk  vidence poplatk  vedena v systému GORDIC včetně účetního 
předpisu pohledávek na rok 201  

četní rozvrh platný pro rok 2014 
Faktura Došlé faktury v č. řadě 201 005 1 - 201400639 včetně účtování 

předpis   
Došlé faktury v č. řadě 201 00  – 201 00  včetně účtování 
předpis  a úhrad 

Výkaz zisku a ztráty Ke dni 30. 9. 2014, 31. 12. 2014 
Kniha došlých faktur Vedena programem GINIS číselná řada 201 00001-201400844 
Kniha odeslaných 
faktur 

Vedena programem GINIS číselná řada 201 001-2014017 

dmě ování člen  
zastupitelstva 

dmě ování neuvolněn ch zastupitel  - schváleno usnesením ZMO 
ze dne 19. 2. 2014, 17. 12. 2014 
Kontrolováno na mzdové listy za leden – prosinec 2014 

Pokladní doklad Pokladní doklady příjmové pokladny v č. řadě  - 7468  za období 
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od 23.9. do 30.9.   
Pokladní doklady výdajové pokladny v č. řadě 1 – 5  za měsíc září 
Pokladní doklady v dajové pokladny č. 5 v č. řadě 1 –  za měsíc 
prosinec 

Pokladní kniha 
(deník) 

vedena programem GORDIC 
z statek ke dni 0. . 201  a 31. 12. 2014 souhlasí na rozvahov  účet 
261 a položku 5182 ve výkazu FIN 

Hlavní kniha za období 12/2014 
Příloha rozvahy Ke dni 30. 9. 2014, 31. 12. 2014 
Rozvaha Ke dni 30. 9. 2014, 31. 12. 2014 
Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

Ke dni 30. 9. 2014, 31. 10. 2014, 31. 12. 2014 

Dohody o pracovní 
činnosti 

P  ze dne 2 . 12. 201  

Dohody o provedení 
práce 

DPP ze dne 17. 9. 2014 3 x volby 
DPP ze dne 18. 9. 2014 2 x volby 
DPP ze dne 19. 9. 2014 volby 
DPP ze dne 15. 9. 2014 volby 
DPP ze dne 20. 6. 2014 volby 
DPP ze dne 15. 9. 20142 x volby 
DPP ze dne 24. 10. 2014  
DPP ze dne 1. 10. 2014 

Pracovní smlouvy 
včetně platov ch 
v měr  

Pracovní smlouva ze dne 2 . 12. 2002 včetně platového v měru ode 
dne 1. 11. 2014 v souladu  
Pracovní smlouva ze dne 2 . 12. 2002 včetně platového v měru ode 
dne 1. 11. 2014 v souladu  
Pracovní smlouva ze dne . 5. 200  včetně platového v měru ode dne 
1. 11. 2014 v souladu  
Pracovní smlouva ze dne 1 . . 200  včetně platového v měru ode 
dne 1. 11. 2014 v souladu  
Dohoda o sjednaných pracovních podmínkách ze dne 1. 12. 2011, 
jmenovací dekret ze dne 1. 12. 2011 včetně platového v měru ode dne 
1. 11. 2014 v souladu  

Smlouvy a další 
materiály k přijat m 
účelov m dotacím 

98348 Neinvestiční dotace na úhradu v daj  spojen ch s volbou do EP 
6117  
Polo ka 5011 č 1. 1 00 – v souladu 
Polo ka 501  č 1. 15 00 – v souladu 
Polo ka 5021 č 5 .51 00 – v souladu  
Polo ka 502  č .201 00 – v souladu 
Polo ka 50 1 č 2 . 21 00 – v souladu 
Polo ka 50 2 č . 0 00 – v souladu 
Polo ka 50  č 5 00 – v souladu 
Polo ka 51  č 11.1 2 00 – v souladu 
Polo ka 51 1 č 1. 0 20 – v souladu 
Polo ka 51  č .2 00 – v souladu 

elkem čerpáno č . 25 20 
1  einvestiční účelová dotace na úhradu v daj  spojen ch 

s volbami do zastupit. obcí 6115 
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Polo ka 501  č      1 22 00 - v souladu 
Polo ka 5021 č   366,00 -  v souladu 
Polo ka 502  č       1 0 00  - v souladu 
Polo ka 50 1 č     2  5 00 - v souladu 
Polo ka 50 2 č      10 5 00 - v souladu 
Polo ka 50  č           1 00 - v souladu 
Polo ka 51  č        5 00 -  v souladu 
Polo ka 51 1 č        2 574,00  - v souladu 
Polo ka 51  č      2  806,50 - v souladu 
Polo ka 51  č       100 00 - v souladu 

elkem čerpáno č 552 744,50 
Dohody o hmotné 
odpovědnosti 

Ze dne 2. 1. 2003 

nitřní předpis a 
směrnice 

měrnice o cestovních náhradách č. 201  o pokladních operacích č. 
201  o inventarizaci č. 2011  o sociálním ondu č. 10 201  o 

schvalování hospodářsk ch operací a systém zpracování účetnictví č. 
11/2013, o nakládání s majetkem č. 1 201   

Inventarizace 
majetku a závazk  

Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2014 – nventarizační zpráva ze dne 
2. 2. 2015 a  5. 2. 2015  Pro kolení člen  dílčích inventarizačních 
komisí ze dne 11. 12. 2014, Plán inventur 2014 ze dne 1. 12. 2014 

Zápisy z jednání rady 
včetně usnesení 

RMO 10. 11. 2014, 24. 11. 2014 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

ZMO 4. 12. 2013, 19. 2. 2014, 30. 4. 2014, 25. 6. 2014, 24. 9. 2014, 
10. 11. 2014, 17. 12. 2014 

Zápisy z inančního 
výboru 2014 

Zápisy z inančního v boru 201  – 2. 12. 2014, 15. 9. 2014, 17. 6. 
2014, 22. 5. 2014, 6. 2. 2014 

Zápisy z kontrolního 
výboru 2014 

Zápisy z kontrolního výboru 2014 – ze dne 1. 12. 2014, 17. 9. 2014, 
18. 6. 2014, 23. 4. 2014, 6. 2. 2014 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
ra ský ú ad 
inančn  odbor 

Z P R Á V A

o s ed u e oumání os oda ení a ro  2015

Pardubice – MO II  IČ 002 0  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
dne 30. 11. 2015  jako Dílčí přezkoumání 
dne  13. 4. 2016 jako Konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozděj ích předpis , a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn ch celk  
a dobrovoln ch svazk  obcí  ve znění pozděj ích předpis  a bylo zahájeno dne 27. 7. 2015, 
krajským úřadem, dopisem a předáním pověření. 

Přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 30. 11. 2015.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 13. 4.

2016. 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřen  řízením přezkoumání  Věra Loužilová 

- kontroloři  
- Miloslava Jílková 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. 7. 2015.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání byli přítomni:    
- Mgr. Bc. Radek Hejný, starosta 
- Ing. Jitka Chudomská, vedoucí odboru ekonomického 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 
a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 20 200  b. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle da ového řádu.  

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 13. 4. 2016. 

A. Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I. hyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 

byly zjištěny chyby a nedostatky: 
Zákon č. 20 200  b.  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních 
operací  t kajících se rozpočtov ch prostředk .  ařízení vlády č. 200  b.  o odměnách 
za v kon unkce člen m zastupitelstev  ve znění pozděj ích předpis .  euvolněn m člen m 
zastupitelstva byla v e měsíční odměny stanovena na ZM   ze dne 15. . 2015 ji  od 1. . 
2015.   odstavec 2 zákona č. 12 2000 b. zákona o obcích . Napraveno: Nedostatek byl 
odstraněn ve v platě měsíční odměny neuvolněn ch člen  ZM   v měsíci prosinec 2015. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a  zákona č. 20 200  b.  které jsou uvedeny v 

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
1. Ustanovení  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních operací

týkajících se rozpočtov ch prostředk
- přezkoumán  Ano 

2. Ustanovení  2 odst. 1 písm. b  inanční operace  t kající se tvorby a pou ití peně ních
ond

- přezkoumán  Ano 
3. Ustanovení  2 odst. 1 písm. c  náklady a v nosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán  Ano 
4. Ustanovení  2 odst. 1 písm. d  peně ní operace  t kající se sdru en ch prostředk

vynakládan ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky  anebo na
základě smlouvy s jin mi právnick mi nebo yzick mi osobami

- přezkoumán: Ano 
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5. Ustanovení  2 odst. 1 písm. e  inanční operace  t kající se cizích zdroj  ve smyslu
právních předpis  o účetnictví

- přezkoumán  Ano 
6. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut mi z

Národního fondu a s dal ími prostředky ze zahraničí poskytnut mi na základě
mezinárodních smluv

- přezkoumán  Ano 
7. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  vyúčtování a vypořádání inančních vztah  ke státnímu

rozpočtu  k rozpočt m kraj  k rozpočt m obcí  k jin m rozpočt m  ke státním ond m a
k dalším osobám

- přezkoumán  Ano 
8. Ustanovení  2 odst. 2 písm. a  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

územního celku
- přezkoumán  Ano 

9. Ustanovení  2 odst. 2 písm. b  nakládání a hospodaření s majetkem státu  s ním
hospodaří územní celek

- přezkoumán  Ano 
10. Ustanovení  2 odst. 2 písm. c  zadávání a uskuteč ování veřejn ch zakázek  s v jimkou

úkon  a postup  přezkouman ch or ánem dohledu podle zvlá tního právního předpisu
- přezkoumán  Ano 

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d  stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi
- přezkoumán  Ano 

12. Ustanovení  2 odst. 2 písm. e  ručení za závazky yzick ch a právnick ch osob
- přezkoumán  Ano 

13. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zastavování movit ch a nemovit ch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán  Ano 
14. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zřizování věcn ch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán  Ano 
15. Ustanovení  2 odst. 2 písm. h  účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán  Ano 
16. Ustanovení §  ontrola nakládání s příspěvkem a se svěřen m majetkem

- přezkoumán  Ano 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 
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D.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle  2 a   zákona č. 
420/2004 Sb.  

Ö nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnu: 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zji těna ádná záva ná rizika  která by mohla mít 
ne ativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,60 % 
b) podíl závazk  na rozpočtu územního celku 2 2 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............  0 %

V Pardubicích, dne 13. dubna 2016 

ména a podpisy kontrolor  zúčastněn ch na přezkoumání hospodaření  

ěra ou ilová 
…………………………………………. 
kontrolor pověřen  řízením přezkoumání 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
- je návrhem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření  a je mo no ke zji tění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dn  ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. onečn m zněním zprávy se  stává  
tento návrh okam ikem  marného  uplynutí  lh ty  stanovené  v   odst. 1 písm. d  
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. ontrolor pověřen  řízením přezkoumání m e v od vodněném 
případě stanovit lh tu del í. 

- se vyhotovuje ve třech stejnopisech  přičem  se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu, druh  stejnopis se zakládá do příslu ného spisu 

rajského úřadu Pardubického kraje a třetí stejnopis obdr í starosta městského obvodu. 
-  při kontrolované a endě bylo zji těno  e ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 

6 po adavk  dle zákona č. 10 1  b.  o svobodném přístupu k informacím, které 
byly vyřízeny v zákonné lh tě 

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokument  vyu it ch při přezkoumání a uvedených 
v příloze. 

- s obsahem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření MO II,  o počtu 8 stran byl 
seznámen a její stejnopis převzal Mgr. Bc. Radek Hejný,   
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V kontrolovaném období MO II , dle prohlášení starosty MO II  nehospodařil s majetkem 
státu  neručil sv m majetkem za závazky yzick ch a právnick ch osob, nezastavil movitý a 
nemovit  majetek  neuzavřel kupní  směnnou  nájemní smlouvu a smlouvu o v p jčce 
t kající se nemovitého majetku  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo p jčky  
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku  smlouvu o přistoupení k závazku a 
smlouvu o sdru ení  nekoupil ani neprodal cenné papíry  obli ace  neuskutečnil majetkové 
vklady, neuskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 1 200  
Sb.). 

Poučení: 

zemní celek je ve smyslu ustanovení  1  odst. 1 písm. b  zákona č. 20 200  b.  
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch v této zprávě o v sledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou in ormaci přezkoumávajícímu or ánu  
a to nejpozději do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se závěrečn m účtem v orgánech 
územního celku. 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b.  povinen 
v in ormacích podle ustanovení  1  odst. 1 písm. b  tého  zákona uvést lh tu  ve které podá 
příslu nému přezkoumávajícímu or ánu písemnou zprávu o plnění přijat ch opatření a v této 
lh tě příslu nému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 1  odst. 1 písm. b  a c  zákona č. 20 200  b. a za to se ulo í územnímu celku
podle ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b. pokuta do v e 50.000 00 č. 

Mgr. Bc. Radek Hejný 
…………………………………………. 

starosta MO II 
…………………………………………. 

podpis starosty MO II 

        Ing. Jitka Chudomská 
…………………………………………. 

 vedoucí ekonomického odboru …………………………………………. 
         podpis vedoucí ekonomického odboru 

            Mgr. Bc. Radek Hejný         
…………………………………………. 

starosta MO II 
…………………………………………. 

podpis starosty MO II 
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015. 

značení v ech doklad  a jin ch materiál  vyu it ch při přezkoumání: 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
ávrh rozpočtu ávrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce od 1. 12. 

2014 do 18. 12. 2014 
ozpočtová opatření 1/2015 ZMO II 25. 2. 2015 

2/2015 ZMO II 15. 4. 2015  
3/2015 ZMO II 24. 6. 2015 
4/2015 RMO II 26. 8. 2015 
5/2015 ZMO II 23. 9. 2015 
6/2015 ZMO II 2. 11. 2015 
7/2015 RMO II 25. 11. 2015 
8/2015 ZMO II 16. 12. 2015         

ozpočtov  v hled 2015 - 2017 
chválen  rozpočet ZMO II ze dne 17. 12. 2014 

Závěrečn  účet ávrh závěrečného účtu za rok 201  byl spolu se zprávou o 
přezkoumání hospodaření za rok 201  zveřejněn na úřední desce od 
8. 6. 2015 do 25. 6. 2015 
ZM   ze dne 2 . . 2015 schvaluje celoroční hospodaření 
městského obvodu za rok 201  s v hradou a přijímá opatření 

Bankovní výpis pisy z bankovních účt  vedené u omerční banky  a.s.  ke dni 0. 
. 2015. Z statky jednotliv ch bankovních účt  ke dni 0. . 2015

ověřeny a souhlasí na stav účtu 2 1- Základní bě n  účet a účtu 2  
– ě né účty ond   v rozvaze sestavené za období 0 2015.

vidence poplatk  Evidence pohledávek z místních poplatk  je vedena systémem P. 
Předpis pohledávek z místních poplatk  byl předlo en ke kontrole. 

Faktura Přijaté aktury č. 201500 20 – č. 2015005  za období 0 2015 - 
10 2015  včetně účetního dokladu. 

ystavené aktury č. 2015-1 – č. 2015-15 za období 01/2015 – 
10/2015. 

Hlavní kniha Sestavená za období 09/2015 
Výkaz zisku a ztráty Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Kniha došlých faktur Za rok 2015 (vedena programem GORDIC – KDF v číselné řadě 

201500001 – 201500609 ke dni kontroly) 
Kniha odeslaných 
faktur 

Za rok 2015 vedena ručně v číselné řadě 2015-1  - 2015-15 ke dni 
kontroly) 

dmě ování člen  
zastupitelstva 

Usnesení ZMO ze dne 15. 4. 2015 
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 – 17.683 
Mzdové listy čl. ZM   01 – 12/2015 

Pokladní kniha 
(deník) 

Za období 09/2015, výdajová pokladna – z statek ke dni 30. 9. 2015 
ve výši 016 421,- č  příjmová pokladna – z statek ke dni 0. . 
2015 byl nulov . Pokladní z statek souhlasí na stav účtu 2 1 – 
Pokladna v rozvaze sestavené za období 09/2015. 
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Příloha rozvahy Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Rozvaha Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 

čtov  rozvrh 2015 
Dohody o provedení 
práce 

Ze dne 4. 5. 2015, 20. 5. 2015, 21. 8. 2015, 31. 8. 2015 

Pracovní smlouvy 
včetně platov ch 
v měr  

Pracovní smlouva ze dne 1 . . 2015 včetně platového v měru 
Pracovní smlouva ze dne . 2. 1  včetně platového v měru 
Pracovní smlouva ze dne . . 200  včetně platového v měru 
Pracovní smlouva ze dne 1 . 12. 201  včetně platového v měru 

Smlouvy a další 
materiály k přijat m 
účelov m dotacím 

Knihovnický portál Verbis MKVIII, webový katalog Portaro a server 
k provozování databáze a ebového katalo u včetně operačního 
systému pro nihovnu městského obvodu Pardubice  – požadovaná 
v e dotace č .000 00 
Žádost o poskytnutí dotace  

ozhodnutí č. j. 1 5 M -S 3050/2015 OULK – M   
e kontrole bylo předlo eno vyúčtování dle ověřovací dolo ky dne 

11. 1. 2016 
Smlouvy 
k poskytnutým 
účelov m dotacím 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice  uzavřená s příjemcem m dětí a mláde e  
Pardubice – Polabiny, Družby 334 dne 21. 9. 2015 za podmínek 
dan ch příslu n m dotačním pro ramem tj. Pro ram na podporu 
aktivit kolsk ch zařízení a zařízení zaměřen ch na volnočasové 
aktivity dětí v roce 2015. e dotace činí  000,- č  tj. ma . 50  
celkov ch skutečně vynalo en ch uznateln ch v daj  na . ročník 
turnaje mlad ích ák  v minikopané „Pohár DDM ALFA“ konaný 
v září 2015. ádost o poskytnutí dotace ze dne 21. 5. 2015. 
Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schválila ada M  Pardubice 

 dne 2 . . 2015. Závěrečné vyúčtování akce bylo předlo eno ke 
kontrole. 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice  uzavřená s příjemcem ysoko kolsk  uměleck  soubor 
Pardubice  z.s. nám. eskoslovensk ch le ií 5 5  5 0 02 Pardubice 
dne 21. . 2015 za podmínek dan ch příslu n m pro ramem tj. 
Pro ram na podporu kulturních a společensk ch aktivit v roce 2015. 

e dotace činí 10 000,- č  tj. ma . 50  celkov ch skutečně 
vynalo en ch uznateln ch v daj  na tradiční koncerty  
Pardubice ve druhém pololetí roku 2015. Žádost o poskytnutí dotace 
ze dne . . 2015. Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schválila 

ada M  Pardubice  dne 2 . . 2015. Závěrečné vyúčtování akcí 
bylo předlo eno do 2 . 12. 2015. 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice  uzavřená s příjemcem M Pardubice  křes anská 
společnost pro diakonii  o.s.  onkova 512  5 0 0  Pardubice dne 0. 
. 2015 na základě ádosti o poskytnutí dotace ze dne 7. 5. 2015.

e dotace činí 10 000,- č  tj. ma . 50  celkov ch skutečně 
vynalo en ch uznateln ch v daj  na eniorklub rcha v roce 2015.. 
Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schválila ada M  Pardubice 
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II dne 26. 8. 2015 a 23. 9. 2015. Závěrečné vyúčtování bylo 
předlo eno do 15. 1. 201 . 

Dohody o hmotné 
odpovědnosti 

Ze dne 22. 5. 1998, 16. 6. 2003, 3. 6. 2013 

nitřní předpis a 
směrnice 

nitřní předpis č. 001 – edení účetnictví Metoda časového 
rozlišení – v jimkou jsou nev znamné částky nepřesahující 0 000,- 

č  Podrozvahová evidence  nitřní předpis č. 002 – ospodaření 
s majetkem (DDNM od 7 000,- do 60 000,-, DDHM od 3 000,- do 
40 000,-  nitřní předpis č. 00  – nventarizace  nitřní předpis č. 
004 – běh doklad  nitřní předpis č. 00  – Poskytování cestovních 
náhrad  nitřní předpis č. 00  – Vznik a evidence pohledávek a 
závazk  nitřní předpis č. 00  – Zadávání veřejn ch zakázek  

nitřní předpis č. 010-A – ystém inanční kontroly v Městském 
obvodě Pardubice  nitřní předpis č. 02  – Odpisový plán. 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

ZMO II ze dne 17. 12. 2014, 25. 2. 2015, 15. 4. 2015, 24. 6. 2015, 23. 
9. 2015, 2. 11. 2015, 16. 12. 2015
RMO II ze dne 26. 8. 2015, 14. 10. 2015, 25. 11. 2015, 16. 12. 2015 

Zápisy z inančního 
výboru 2015 

Ze dne 30. 11. 2015, 14. 9. 2015, 8. 6. 2015, 30. 3. 2015, 10. 2. 2015 

Zápisy z kontrolního 
výboru 2015 

Ze dne 1. 12. 2015, 8. 9. 2015, 10. 6. 2015, 17. 3. 2015, 17. 2. 2015 

Inventarizace majetku 
a závazk  

Ke dni 31. 12. 2015 
nventarizační zpráva ke dni 1 . 2. 201  

Plán inventur ke dni 13. 11. 2015 
Pro kolení inventarizační komise ze dne 1 . 11. 2015 

Darovací smlouvy Ze dne 17. 12. 2015 – M  dborář  M  25. 11. 2015 
Ze dne 19. 10. 2015 -  Montessori Pardubice, spolek RMO 14. 10. 
2015 
Ze dne 19. 10. 2015 – Elim Pardubice RMO dne 14. 10. 2015 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
ra ský ú ad 
inančn  odbor 

Z P R Á V A

o s ed u e oumání os oda ení a ro  2015

Pardubice – MO III  IČ 002 0  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
dne 30. 11. 2015 jako Dílčí přezkoumání 
dne 11. 4. 2016 jako Konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozděj ích předpis , a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn ch celk  
a dobrovoln ch svazk  obcí  ve znění pozděj ích předpis  a bylo zahájeno dne 27. 7. 2015  a 
krajským úřadem dopisem a předáním pověření. 

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 30. 11. 2015.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 11. 4. 2016.

Přezkoumání vykonali  

- kontrolor pověřen  řízením přezkoumání  Věra Loužilová 

- kontroloři  
- Miloslava Jílková 
- Ing. Bc. Jan Slavík 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. .2015.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání byli přítomni:    
- n . M r. ítězslav těpánek  starosta 
- r. udmila notková  tajemník řadu městského obvodu Pardubice III 
- n . rena těpánková, vedoucí ekonomického odboru a vnitřních věcí 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 
a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení  2 odst.  zákona č. 20 200  b. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle da ového řádu.  

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 11. 4. 2016. 

A. Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a  zákona č. 20 200  b.  které jsou uvedeny v 

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
1. Ustanovení  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních operací

t kajících se rozpočtov ch prostředk
- přezkoumán  Ano 

2. Ustanovení  2 odst. 1 písm. b  inanční operace  t kající se tvorby a pou ití peně ních
ond

- přezkoumán: Ano 
3. Ustanovení  2 odst. 1 písm. c  náklady a v nosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán  Ano 
4. Ustanovení  2 odst. 1 písm. d  peně ní operace  t kající se sdru en ch prostředk

vynakládan ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na
základě smlouvy s jin mi právnick mi nebo yzick mi osobami

- přezkoumán  Ano 
5. Ustanovení  2 odst. 1 písm. e  inanční operace  t kající se cizích zdroj  ve smyslu

právních předpis  o účetnictví
- přezkoumán  Ano 

6. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut mi z
árodního ondu a s dal ími prostředky ze zahraničí poskytnut mi na základě

mezinárodních smluv
- přezkoumán  Ano 
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7. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  vyúčtování a vypořádání inančních vztah  ke státnímu
rozpočtu  k rozpočt m kraj  k rozpočt m obcí  k jin m rozpočt m  ke státním ond m a
k dalším osobám

- přezkoumán  Ano 
8. Ustanovení  2 odst. 2 písm. a  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

územního celku
- přezkoumán: Ano 

9. Ustanovení  2 odst. 2 písm. b  nakládání a hospodaření s majetkem státu  s ním
hospodaří územní celek

- přezkoumán  Ano 
10. Ustanovení  2 odst. 2 písm. c  zadávání a uskuteč ování veřejn ch zakázek  s v jimkou

úkon  a postup  přezkouman ch or ánem dohledu podle zvlá tního právního předpisu
- přezkoumán  Ano 

11. Ustanovení  2 odst. 2 písm. d  stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi
- přezkoumán  Ano 

12. Ustanovení  2 odst. 2 písm. e  ručení za závazky yzick ch a právnick ch osob
- přezkoumán: Ano 

13. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zastavování movit ch a nemovit ch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán  Ano 
14. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zřizování věcn ch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán  Ano 
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h  účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán  Ano 
16. Ustanovení   ontrola nakládání s příspěvkem a se svěřen m majetkem

- přezkoumán  Ano 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny: 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a   zákona č. 
420/2004 Sb.  

Ö nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnu: 
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Při přezkoumání hospodaření nebyla zji těna ádná záva ná rizika  která by mohla mít 
ne ativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  .....................................  2,28 %
b podíl závazk  na rozpočtu územního celku  ........................................... 2,71 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............  0 %

V Pardubicích, dne 11. dubna 2016 

ména a podpisy kontrolor  zúčastněn ch na přezkoumání hospodaření  

ěra ou ilová 
…………………………………………. 
kontrolor pověřen  řízením přezkoumání 

Ing. Bc. Jan Slavík 
………………………………………… 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 

………………………………………. 
kontrolor podpis kontrolora 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
- je návrhem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření  a je mo no ke zji tění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dn  ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. onečn m zněním zprávy se  stává  
tento návrh okam ikem  marného  uplynutí  lh ty  stanovené  v   odst. 1 písm. d) 
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. ontrolor pověřen  řízením přezkoumání m e v od vodněném 
případě stanovit lh tu del í. 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech  přičem  se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu, druh  stejnopis se zakládá do příslu ného spisu 

rajského úřadu Pardubického kraje a třetí stejnopis obdr í starosta městského obvodu. 
-  při kontrolované a endě bylo zji těno  e ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 

3 po adavk  dle zákona č. 10 1  b.  o svobodném přístupu k informacím, které 
byly vyřízeny v zákonné lh tě 

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokument  vyu it ch při přezkoumání a uvedených 
v příloze. 

- s obsahem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření MO III o počtu 8 stran byl 
seznámen a její stejnopis převzal n . M r. ítězslav těpánek, 

V kontrolovaném období MO III, dle prohlášení starosty MO III  nehospodařil s majetkem 
státu  neručil sv m majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a 
nemovit  majetek  neuzavřel kupní  směnnou  darovací  nájemní smlouvu a smlouvu o 
v p jčce t kající se nemovitého majetku  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo 
p jčky  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace  smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského 
závazku  smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné 
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papíry  obli ace  neuskutečnil majetkové vklady  neuskutečnil pouze veřejné zakázky malého 
rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 1 200  b. . 

Poučení: 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 20 200  b.  
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch v této zprávě o v sledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou in ormaci přezkoumávajícímu or ánu  
a to nejpozději do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se závěrečn m účtem v orgánech 
územního celku. 

zemní celek je dále ve smyslu ustanovení  1  odst. 2 zákona č. 20 200  b.  povinen 
v in ormacích podle ustanovení  1  odst. 1 písm. b  tého  zákona uvést lh tu  ve které podá 
příslu nému přezkoumávajícímu or ánu písemnou zprávu o plnění přijat ch opatření a v této 
lh tě příslu nému přezkoumávajícímu or ánu uvedenou zprávu zaslat. 

esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 1  odst. 1 písm. b  a c  zákona č. 20 2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku
podle ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b. pokuta do v e 50.000 00 č. 

           n . M r. ítězslav těpánek 
…………………………………………. 

starosta MO III 
…………………………………………. 

podpis starosty MO III  

               JUDr. Ludmila Knotková 
……………………………………………… 
  tajemník řadu měst. obvodu Pardubice III ………………………………………….. 

podpis  tajemníka úřadu 

              Ing. rena těpánková 
…………………………………………. 

      vedoucí ekonom. odboru a vnitřních věcí …………………………………………. 
         podpis vedoucí  ekon. odd.  a vnitř. věcí 

           n . M r. ítězslav těpánek 
…………………………………………. 

starosta MO III 
…………………………………………. 

podpis starosty MO III  

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 161

mailto:oldrich.felgr@pardubickykraj.cz


Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015. 

značení v ech doklad  a jin ch materiál  vyu it ch při přezkoumání: 

ávrh rozpočtu ávrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn od 27. 11. 2014 do 15. 12. 
2014 

ozpočtová opatření 1/2015 ZMO III ze dne 23. 2. 2015 
2/2015 ZMO III ze dne 4. 5. 2015 
3/2015 ZMO III ze dne 30. 6. 2015 
4/2015 ZMO III ze dne 21. 12. 2015 

ozpočtov  v hled 2015 - 2018 
chválen  rozpočet ZMO III ze dne 15. 12. 2014 

Závěrečn  účet ávrh závěrečného účtu za rok 201  byl spolu se zprávou o 
přezkoumání hospodaření za rok 201  zveřejněn na úřední desce od 
10. 6. 2015 do 30. 6. 2015  
ZMO III ze dne 30. 6. 2015 souhlasí s celoročním hospodařením MO 
III a to bez výhrad. 

Bankovní výpis pisy z bankovních účt  vedené u  a.s.   ke dni 0. . 
2015. Z statky jednotliv ch bankovních účt  ke dni 0. . 2015 
ověřeny a souhlasí na stav účtu 2 1- Základní bě n  účet v rozvaze 
sestavené za období 09/2015.  

vidence poplatk  Předpis pohledávek doklad č. 020001  020002 
vidence poplatk  vedena P 

Faktura Přijaté aktury č. 201500  – č. 201500551 za období 10 2015  
přijaté a do lé aktury č. 201151 – 20115  č. 2015005 5 - 
201500  za měsíc prosinec 2015 
včetně pr vodky k aktuře a účetního dokladu. 

Sociální fond nitřní směrnice č. 20 200  – pravidla pro hospodaření se sociálním 
ondem. Zdrojem ondu je příspěvek z rozpočtu M  ve v i 5  

z rozpočtu mezd zaměstnanc  M  a odměny uvolněného člena 
zastupitelstva. inanční prostředky vedeny na bankovním účtu u 

 a.s.  č. 1 2 0 0 00. Z statek ke dni 0. . 2015 ve 
výši 157 2  ověřen a souhlasí na stav účtu 2  – ě né účty 
ond   v rozvaze sestavené za období 0 2015. četní doklady č. 

3600001 – č. 0000  za období 0 2015. 
četní deník Za období 09/2015 

dmě ování člen  
zastupitelstva 

ZMO III ze dne 15. 12. 2014 
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 – 15.225 
Mzdové listy čl. ZM   01 – 12/2015 

Pokladní kniha 
(deník), pokladní 
doklady 

Za období 09/2015, výdajová pokladna – z statek ke dni 30. 9. 2015 
ve výši  11 747,00 č P  č. 2 2 - č. 01  příjmová pokladna – 
z statek ke dni 0. . 2015 byl nulov  PP  č. 2 0  - č. 2 . 
Pokladní z statek souhlasí na stav účtu 2 1 – Pokladna v rozvaze 
sestavené za období 0 2015. četní doklady – v dajová pokladna č. 
3930001 – č. 000  za období 0 2015  příjmová pokladna č. 
3530001 – č. 5 001  za období 10 2015. 
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Pokladní doklady 3930001 - 3930006 za měsíc prosinec  listopad  
říjen  září  srpen  červenec 2015 

Výkaz zisku a ztráty  Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Příloha rozvahy Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Rozvaha Ke dni 30. 9. 2015, 31. 15. 2015 
Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

Ke dni 31. 10. 2015, 31. 12. 2015 

Dohody o pracovní 
činnosti 

Ze dne 30. 11. 2014 

Dohody o provedení 
práce 

Ze dne 30. 12. 2014, 15. 7. 2014, 24. 8. 2015 

Pracovní smlouvy 
včetně platov ch 
v měr  

Pracovní smlouva ze dne 2 . 11. 200  včetně platového v měru 
Pracovní smlouva ze dne 19. 9. 200  včetně platového v měru 
Příloha k rozhodnutí o jmenování do unkce tajemníka úřadu 
městského obvodu Pardubice  ze dne 2 . . 200  včetně platového 
v měru 
Pracovní smlouva ze dne 0. 12. 2002 včetně platového v měru 
Dodatek k pracovní smlouvě ze dne 1. 1. 200  včetně platového 
v měru 
Pracovní smlouva ze dne 1. . 201  včetně platového v měru 

Smlouvy a další 
materiály 
k poskytnutým 
účelov m dotacím 

mlouva o poskytnutí dotace č 2 201  z 20. 5. 2015 a 24/2015 z 22. 
5. 2015 – M  2015 ze dne 2 . .  vyúčtování ze dne 1 . .
2015 – v souladu 
Smlouva o poskytnutí dotace a 24/2015 z 22. 5. 2015 

Dohody o hmotné 
odpovědnosti 

Ze dne 1. 9. 2014, 1. 9. 2009, 1. 12. 2009 

nitřní předpis a 
směrnice 

nitřní směrnice č. 1 2012 – cestovní náhrady  nitřní směrnice č. 
6/2010 – schvalování hospodářsk ch operací a systém zpracování 
účetnictví  včetně podpisov ch vzor  vidence a nakládání 
s majetkem - DDNM od nuly do 60 000,-, DDHM od 2 000,- do 
40 000,-  Zásady pro účtování náklad  a v nos  a jejich časového 
rozlišování – v jimkou jsou nev znamné částky nepřesahující 
10 000,-  pravné polo ky  nitřní směrnice č. 2011 vidence a 
vymáhání pohledávek  nitřní směrnice č. 12 2011 Pokladní operace 
pokladna příjmová č. 01 – povolený limit 50 000,- č  pokladna 

v dajová č. 02 – povolený limit 20 000,- č  pokladna cenin č. 0  – 
povolený limit 25 000,- č  nitřní směrnice č. 15 2015 - Program 
pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice  

nitřní směrnice č. 10 2011 – Provádění inventarizace majetku a 
závazk . 

Smlouvy 
k poskytnutým 
dotacím  

mlouva o poskytnutí dotace č. 2015 ze dne 20. 5. 2015  ádost o 
poskytnutí dotace ze dne 12. 1. 2015  vyúčtování dotace ze dne 2 . 
11. 2015

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

Ze dne 15. 12. 2014, 23. 2. 2015, 4. 5. 2015, 30. 6. 2015, 21. 9. 2015 
21. 12. 2015 

Inventarizace majetku 
a závazk  

Ke dni 31. 12. 2015 
nventarizační zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 2 . 1. 201  
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menování dílčích inventarizačních komisí 2015 ze dne 11. 11. 2015 
Plán inventur ze dne 11. 11. 2015 
nventarizační zpráva ze zasedání inventarizační komise ze dne 1. 12. 

2015 
Zápisy z inančního 
výboru 2015 

Ze dne 11. 2. 2015, 20. 4. 2015, 15. 6. 2015, 14. 9. 2015, 14. 12. 2015 

Zápisy z kontrolního 
výboru 2015 

Ze dne 10. 4. 2015, 10. 12. 2015 

četní závěrka ZM   ze dne 0. . 2015 schvaluje účetní závěrku 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
ra ský ú ad 
inančn  odbor 

Z P R Á V A

o s ed u e oumání os oda ení a ro  2015

Pardubice – MO IV  IČ 002 0  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
dne 3. 12. 2015 jako Dílčí přezkoumání 
dne 11. 4. 2016 jako Konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozděj ích předpis , a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn ch celk  
a dobrovoln ch svazk  obcí  ve znění pozděj ích předpis  a bylo zahájeno dne 27. 7. 2015, 
krajským úřadem, dopisem a předáním pověření. 

Přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadě městského obvodu dne 3. 12. 2015.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadě městského obvodu dne 11. 4.

2016. 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřen  řízením přezkoumání  Věra Loužilová 

- kontroloři  
- Miloslava Jílková 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. 7. 2015.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání byli přítomni: 
-   n . Petr eřmansk  starosta  
 -  n . ana ičková  tajemnice úřadu městského obvodu 
 -  Mária Stopková, vedoucí odb. ekon., a vnitř. věcí 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 
a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení  2 odst.  zákona č. 20 200  b. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle da ového řádu.  

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 11. 4. 2016. 

A. Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a  zákona č. 20 200  b.  které jsou uvedeny v 

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
1. Ustanovení  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních operací

t kajících se rozpočtov ch prostředk
- přezkoumán  Ano 

2. Ustanovení  2 odst. 1 písm. b  inanční operace  t kající se tvorby a pou ití peně ních
ond

- přezkoumán: Ano 
3. Ustanovení  2 odst. 1 písm. c  náklady a v nosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán  Ano 
4. Ustanovení  2 odst. 1 písm. d  peně ní operace  t kající se sdru en ch prostředk

vynakládan ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na
základě smlouvy s jin mi právnick mi nebo yzick mi osobami

- přezkoumán  Ano 
5. Ustanovení  2 odst. 1 písm. e  inanční operace  t kající se cizích zdroj  ve smyslu

právních předpis  o účetnictví
- přezkoumán  Ano 

6. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut mi z
árodního ondu a s dal ími prostředky ze zahraničí poskytnut mi na základě

mezinárodních smluv
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- přezkoumán  Ano 
7. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  vyúčtování a vypořádání inančních vztah  ke státnímu

rozpočtu  k rozpočt m kraj  k rozpočt m obcí  k jin m rozpočt m  ke státním ond m a
k dalším osobám

- přezkoumán  Ano 
8. Ustanovení  2 odst. 2 písm. a  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

územního celku
- přezkoumán: Ano 

9. Ustanovení  2 odst. 2 písm. b  nakládání a hospodaření s majetkem státu  s ním
hospodaří územní celek

- přezkoumán  Ano 
10. Ustanovení  2 odst. 2 písm. c  zadávání a uskuteč ování veřejn ch zakázek  s v jimkou

úkon  a postup  přezkouman ch or ánem dohledu podle zvlá tního právního předpisu
- přezkoumán  Ano 

11. Ustanovení  2 odst. 2 písm. d  stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi
- přezkoumán  Ano 

12. Ustanovení  2 odst. 2 písm. e  ručení za závazky yzick ch a právnick ch osob
- přezkoumán: Ano 

13. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zastavování movit ch a nemovit ch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán  Ano 
14. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zřizování věcn ch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán  Ano 
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h  účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán  Ano 
16. Ustanovení   ontrola nakládání s příspěvkem a se svěřen m majetkem

- přezkoumán  Ano 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky: 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a   zákona č. 
420/2004 Sb.  

Ö nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnu: 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zji těna ádná záva ná rizika  která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ..................................... 0,48  %
b) podíl závazk  na rozpočtu územního celku  ........................................... 3,52 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............  0 %

V Pardubicích, dne 11. dubna 2016 

ména a podpisy kontrolor  zúčastněn ch na přezkoumání hospodaření  

ěra ou ilová 
…………………………………………. 
kontrolor pověřen  řízením přezkoumání 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
- je návrhem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření  a je mo no ke zji tění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dn  ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. onečn m zněním zprávy se  stává  
tento návrh okam ikem  marného  uplynutí  lh ty  stanovené  v   odst. 1 písm. d  
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. ontrolor pověřen  řízením přezkoumání m e v od vodněném 
případě stanovit lh tu del í. 

- se vyhotovuje ve třech stejnopisech  přičem  se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu, druh  stejnopis se zakládá do příslu ného spisu 

rajského úřadu Pardubického kraje a třetí stejnopis obdr í starosta městského obvodu. 
-  při kontrolované a endě bylo zji těno  e ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 

5 po adavk  dle zákona č. 10 1  b.  o svobodném přístupu k informacím, které 
byly vyřízeny v zákonné lh tě 

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokument  vyu it ch při přezkoumání a uvedených 
v příloze. 

- s obsahem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření MO IV o počtu 8 stran byl 
seznámen a její stejnopis převzal Ing. Petr eřmansk , 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 168

mailto:oldrich.felgr@pardubickykraj.cz


V kontrolovaném období MO IV, dle prohlášení starosty MO IV  nehospodařil 
s majetkem státu  neručil sv m majetkem za závazky yzick ch a právnick ch osob  
nezastavil movit  a nemovit  majetek  neuzavřel kupní  směnnou  darovací  nájemní smlouvu 
a smlouvu o v p jčce t kající se nemovitého majetku  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí 
úvěru nebo p jčky  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace  smlouvu o převzetí dluhu nebo 
ručitelského závazku  smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani 
neprodal cenné papíry  obli ace  neuskutečnil majetkové vklady  neuskutečnil pouze veřejné 
zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 1 200  b. . 

Poučení: 

zemní celek je ve smyslu ustanovení  1  odst. 1 písm. b  zákona č. 20 200  b.  
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch v této zprávě o v sledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou in ormaci přezkoumávajícímu or ánu  
a to nejpozději do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se závěrečn m účtem v orgánech 
územního celku. 

zemní celek je dále ve smyslu ustanovení  1  odst. 2 zákona č. 20 200  b.  povinen 
v in ormacích podle ustanovení  1  odst. 1 písm. b  tého  zákona uvést lh tu  ve které podá 
příslu nému přezkoumávajícímu or ánu písemnou zprávu o plnění přijat ch opatření a v této 
lh tě příslu nému přezkoumávajícímu or ánu uvedenou zprávu zaslat. 

esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 1  odst. 1 písm. b  a c  zákona č. 20 200  b. a za to se ulo í územnímu celku
podle ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b. pokuta do v e 50.000 00 č. 

        n . Petr eřmansk  
…………………………………………. 

starosta MO IV 
…………………………………………. 

podpis starosty MO IV  

        n . ana ičková  
……………………………………………… 
  tajemník řadu měst. obvodu Pardubice IV ………………………………………….. 

podpis  tajemníka úřadu 

 Mária Stopková 
…………………………………………. 

      vedoucí ekonom. odboru a vnitřních věcí …………………………………………. 
         podpis vedoucí  ekon. odd.  a vnitř. věcí 

     n . Petr eřmansk    
…………………………………………. 

starosta MO IV 
…………………………………………. 

podpis starosty MO IV  
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015. 

značení v ech doklad  a jin ch materiál  vyu it ch při přezkoumání: 

ávrh rozpočtu ávrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce od 1. 12. 
2014 do 22. 12. 2014. 

ozpočtová opatření 1/2015 RMO IV ze dne 4. 3. 2015 ZMO IV ze dne 30. 3. 2015 
2/2015 ZMO IV ze dne 29. 6. 2015 
3/2015 ZMO IV ze dne 30. 9. 2015 
4/2015 RMO IV ze dne 9. 12. 2015 ZMO IV ze dne 21. 12. 2015 

ozpočtov  v hled 2016 - 2018 
chválen  rozpočet ZMO IV ze dne 19. 12. 2014 

Závěrečn  účet ávrh závěrečného účtu za rok 2014 byl spolu se zprávou o 
přezkoumání hospodaření za rok 201  zveřejněn na úřední desce od 
11. 6. 2015 do 30. 6. 2015. ZMO IV ze dne 29. 6. 2015 souhlasí 
s celoročním hospodařením M   bez v hrad. 

Bankovní výpis pisy z bankovních účt  vedené u eské spořitelny  a.s. ke dni 0. 
. 2015. Z statky jednotliv ch bankovních účt  ke dni 0. . 2015

ověřeny a souhlasí na stav účtu 2 1- Základní bě n  účet a stav účtu 
236 – ě né účty ond   v rozvaze sestavené za období 0 2015. 

Evidence poplatk  Předpisné seznamy vedeny v systému DDP. 
Předpis pohledávek z místních poplatk  byl předlo en ke kontrole. 

Faktura Přijaté aktury č. 2  – č. 5 za období 0 2015 a 10 2015  včetně 
účetního dokladu. 

Výkaz zisku a ztráty Ze dne 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Kniha došlých faktur Vedena programem GORDIC – KDF v číselné řadě 201500 2  – 

201500435 za období 09/2015 a 10/2015. 
Dokumentace 
k veřejn m zakázkám 

Pardubice – ul. ibichova  dborář . ekonstrukce chodníku 
vpravo od ul. Dašická po ul. Hromádkova. 

tavba Pardubičky – rekonstrukce chodníku v části ulic árodních 
hrdin  omenského a evoluční . 

dmě ování člen  
zastupitelstva 

Usnesení ZMO IV ze dne 19. 12. 2014 
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 -  5.065 
Mzdové listy čl. ZM   01 – 12/2015 

četní doklady . 500001 – č. 500011 k bankovním v pis m příjmového účtu a č. 
4200001 – č. 2000  k bankovním v pis m v dajového účtu  č. 
4210001 - č. 2100 1 k přijat m akturám za období 0 2015 a 
10/2015. 

Pokladní kniha 
(deník) Pokladní 
doklady 

Za období 09/2015  v dajová pokladna č. 2 – z statek ke dni 0. . 
2015 ve výši 28 805,- č P  č.   - č.   příjmová 
pokladna č. 1 – z statek ke dni 0. . 2015 byl nulov  PP  č. 5  - 
č. 5 5 . Pokladní z statek souhlasí na stav účtu 2 1 – Pokladna 
v rozvaze sestavené za období 09/2015.  

Příloha rozvahy Ze dne 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Rozvaha Ze dne 30. 9. 2015. 31. 12. 2015 
Výkaz pro hodnocení Ze dne 31. 10. 2015, 31. 12. 2015 
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plnění rozpočtu 
Dohody o pracovní 
činnosti 

Ze dne 2. 1. 2015 

Dohody o provedení 
práce 

Ze dne 2. 1. 2015, 1. 7. 2015 

Pracovní smlouvy 
včetně platov ch 
v měr  

Pracovní smlouva ze dne 22. 12. 200  včetně platového v měru 
Pracovní smlouva ze dne 1. 9. 1999 
Pracovní smlouva ze dne 29. 4. 2011 
Pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2008 
Pracovní smlouva ze dne 1. 2. 2001 včetně platového v měru 

Sociální fond měrnice č. 2015 – pravidla hospodaření sociálního ondu M  
Pardubice . Zdrojem ondu je příspěvek z rozpočtu M  ve v i 5 
% z rozpočtu mezd zaměstnanc  M  a odměny uvolněn ch člen  
zastupitelstva. inanční prostředky vedeny na bankovním účtu u 

eské spořitelny  a.s. č. 10 -1205 5 0 00. Z statek ke dni 0. . 
2015 ve výši 129 5 5 1  ověřen a souhlasí na stav účtu 2  – ě né 
účty ond   v rozvaze sestavené za období 0 2015. četní 
doklady č. 00001 – č. 00005 za období 0 2015. 

Dohody o hmotné 
odpovědnosti 

Ze dne 2. 1. 2015, 3. 1. 2011, 2. 5. 2011, 1. 9. 2014, 26. 5. 2009, 6. 2. 
2003 

nitřní předpis a 
směrnice 

měrnice č. 1 2015 o cestovních náhradách  měrnice č. 1 201  – 
zadávací řád veřejn ch zakázek  včetně změny č. 1  měrnice č. 
1/2013 – systém zpracování účetnictví účetní doklady  oběh účetních 
doklad  účetní knihy  účetní závěrka  inanční v kazy a ostatní 
sestavy  účtov  rozvrh  dlouhodob  hmotn  a nehmotn  majetek - 
DDHM od 3 000,- do 40 000,-, DDNM od 7 000,- do 60 000,-, 
odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
pohledávky  závazky  časové rozli ování – výjimkou jsou 
nev znamné částky nepřevy ující 10 000,- č  opravné polo ky  
podrozvahová evidence, pomocn  analytick  přehled  vč. přílohy č. 
1 - číselník účetních doklad  podpisové vzory  měrnice č. 2 2011 - 
inventarizace  měrnice č. 2005 o inanční kontrole  včetně 
podpisov ch vzor  platn ch od 1. 1. 2015  měrnice o pokladních 
operacích (povolen  limit ve v dajové pokladně 0 000,- č  
příjmové pokladně – limit 100 000,- č .  

Smlouvy 
k poskytnutým 
dotacím 

eřejnoprávní smlouva ze dne . . 2015  ádost o dotaci ze dne 2 . 
4. 2015 – termín vyúčtování do 0. 11. 2015 – předlo eno vyúčtování
dotace ze dne 18. 11. 2015 

eřejnoprávní smlouva ze dne 22. . 2015  ádost o dotaci ze dne 22. 
4. 2015, termín vyúčtování do 0. 11. 2015 – předlo eno vyúčtování
ze dne 13. 11. 2015 

eřejnoprávní smlouva ze dne 2 . . 2015  ádost o dotace ze dne 15. 
4. 2015, předlo eno vyúčtování ze dne 2 . 10. 2015

Inventarizace majetku 
a závazk  

Ke dni 31. 12. 2015 
Plán inventur ze dne 25. 11. 2015 
Pro kolení inventarizační komise ze dne . 12. 2015 
nventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o provedení řádné 

inventarizace majetku a závazk  ke dni 1. 12. 2015 
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Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

ZMO IV ze dne 19. 12. 2014, 30. 3. 2015, 29. 6. 2015, 30. 9. 2015, 
21. 12. 2015 
RMO IV ze dne 4. 3. 2015, 9. 12. 2015 

Zápisy z inančního 
výboru 2015 

Ze dne 9. 12. 2015, 16. 9. 2015, 15. 6. 2015, 2. 3. 2015 

Zápisy z kontrolního 
výboru 2015 

Ze dne 30. 11. 2015, 21. 9. 2015, 8. 6. 2015, 13. 4. 2015 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
ra ský ú ad 
inančn  odbor 

Z P R Á V A

o s ed u e oumání os oda ení a ro  2015

Pardubice – MO V  IČ 002 0  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
dne 2. 12. 2015 jako Dílčí přezkoumání 
dne 12. 4. 2016 jako Konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozděj ích předpis , a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn ch celk  
a dobrovoln ch svazk  obcí  ve znění pozděj ích předpis  a bylo zahájeno dne 27. 7. 2015, 
krajským úřadem, dopisem a předáním pověření. 

Přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 2. 12. 2015.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 12. 4.

2016. 

Přezkoumání vykonali: 
- kontrolor pověřen  řízením přezkoumání  Věra Loužilová 

- kontroloři  
- Ing. Bc. Jan Slavík 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. 7. 2015.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání byli přítomni:  
- iří ejda  iS., starosta 
- M r. iří maha  tajemník 
- Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OEV 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 
a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení  2 odst.  zákona č. 20 200  b. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle da ového řádu.  

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 12. 4. 2016. 

A. Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I. hyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a  zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v 

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
1. Ustanovení  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních operací,

t kajících se rozpočtov ch prostředk
- přezkoumán  Ano 

2. Ustanovení  2 odst. 1 písm. b  inanční operace  t kající se tvorby a pou ití peně ních
ond

- přezkoumán  Ano 
3. Ustanovení  2 odst. 1 písm. c  náklady a v nosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán  Ano 
4. Ustanovení  2 odst. 1 písm. d  peně ní operace  t kající se sdru en ch prostředk

vynakládan ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky  anebo na
základě smlouvy s jin mi právnick mi nebo yzick mi osobami

- přezkoumán  Ano 
5. Ustanovení  2 odst. 1 písm. e  inanční operace  t kající se cizích zdroj  ve smyslu

právních předpis  o účetnictví
- přezkoumán  Ano 

6. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut mi z
Národního ondu a s dal ími prostředky ze zahraničí poskytnut mi na základě
mezinárodních smluv
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- přezkoumán  Ano 
7. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  vyúčtování a vypořádání inančních vztah  ke státnímu

rozpočtu  k rozpočt m kraj  k rozpočt m obcí  k jin m rozpočt m  ke státním ond m a
k dalším osobám

- přezkoumán  Ano 
8. Ustanovení  2 odst. 2 písm. a  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

územního celku
- přezkoumán  Ano 

9. Ustanovení  2 odst. 2 písm. b  nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek

- přezkoumán  Ano 
10. Ustanovení  2 odst. 2 písm. c  zadávání a uskuteč ování veřejn ch zakázek  s v jimkou

úkon  a postup  přezkouman ch or ánem dohledu podle zvlá tního právního předpisu
- přezkoumán  Ano 

11. Ustanovení  2 odst. 2 písm. d  stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi
- přezkoumán  Ano 

12. Ustanovení  2 odst. 2 písm. e  ručení za závazky yzick ch a právnick ch osob
- přezkoumán  Ano 

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovit ch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán  Ano 
14. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zřizování věcn ch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán  Ano 
15. Ustanovení  2 odst. 2 písm. h  účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán  Ano 
16. Ustanovení   ontrola nakládání s příspěvkem a se svěřen m majetkem

- přezkoumán  Ano 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny následující chyby a nedostatky. 

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a   zákona č. 
420/2004 Sb.  

Ö nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnu: 
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Při přezkoumání hospodaření nebyla zji těna ádná záva ná rizika  která by mohla mít 
ne ativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ..................................... 3,02  %
b) podíl závazk  na rozpočtu územního celku ... 0  %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............  0 %

V Pardubicích, dne 12. dubna 2016 

ména a podpisy kontrolor  zúčastněn ch na přezkoumání hospodaření  

ěra ou ilová 
…………………………………………. 
kontrolor pověřen  řízením přezkoumání 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
- je návrhem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření  a je mo no ke zji tění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dn  ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. onečn m zněním zprávy se  stává  
tento návrh okam ikem  marného  uplynutí  lh ty  stanovené  v   odst. 1 písm. d  
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. ontrolor pověřen  řízením přezkoumání m e v od vodněném 
případě stanovit lh tu del í. 

- se vyhotovuje ve třech stejnopisech  přičem  se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu, druh  stejnopis se zakládá do příslu ného spisu 

rajského úřadu Pardubického kraje a třetí stejnopis obdr í starosta městského obvodu. 
-  při kontrolované a endě bylo zji těno  e ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 

5 po adavk  dle zákona č. 10 1  b.  o svobodném přístupu k informacím, které 
byly vyřízeny v zákonné lh tě 

-  nedílnou součástí zprávy je seznam dokument  vyu it ch při přezkoumání a uvedených 
v příloze. 

- s obsahem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření MO V,  o počtu 7 stran byl 
seznámen a její stejnopis převzal iří ejda  i . , 

- 
V kontrolovaném období MO V , dle prohlášení starosty MO V  nehospodařil s majetkem 

státu  neručil sv m majetkem za závazky yzick ch a právnick ch osob  nezastavil movitý a 
nemovit  majetek  neuzavřel kupní  směnnou  darovací  nájemní smlouvu a smlouvu o 
v p jčce t kající se nemovitého majetku  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo 
p jčky  smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku  smlouvu o přistoupení 
k závazku a smlouvu o sdru ení  nekoupil ani neprodal cenné papíry  obli ace  neuskutečnil 
majetkové vklady, neuskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 
137/2006 Sb.). 
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Poučení: 

zemní celek je ve smyslu ustanovení  1  odst. 1 písm. b  zákona č. 20 200  b.  
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch v této zprávě o v sledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou in ormaci přezkoumávajícímu or ánu  
a to nejpozději do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se závěrečn m účtem v orgánech 
územního celku. 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 20 200  b.  povinen 
v in ormacích podle ustanovení  1  odst. 1 písm. b  tého  zákona uvést lh tu  ve které podá 
příslu nému přezkoumávajícímu or ánu písemnou zprávu o plnění přijat ch opatření a v této 
lh tě příslu nému přezkoumávajícímu or ánu uvedenou zprávu zaslat. 

esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 1  odst. 1 písm. b  a c  zákona č. 20 200  b. a za to se ulo í územnímu celku
podle ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b. pokuta do v e 50.000 00 č. 

       iří ejda  i . 
…………………………………………. 

starosta MO V 
…………………………………………. 

podpis starosty MO V 

          M r. iří maha 

……………………………………………… 
     tajemník řadu měst. obvodu Pardubice 

………………………………………….. 
podpis  tajemníka úřadu 

             Ing. Marcela Kotyková      
…………………………………………. 

 vedoucí OEV …………………………………………. 
             podpis vedoucí  OEV 

iří ejda  i .               
…………………………………………. 

starosta MO V 
…………………………………………. 

podpis starosty MO V  
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015. 

značení v ech doklad  a jin ch materiál  vyu it ch při přezkoumání: 

ávrh rozpočtu Zveřejněn na úřední desce i elektronicky dne 28.11.2014 až 
17.12.2014 

ozpočtová opatření 1. ZR schválena v ZMO dne 11.3.2015
2. ZR schválena v ZMO dne 31.3.2015
3. ZR schválena v ZMO dne 26.6.2015
4. ZR schválena v ZMO dne 19.8.2015
5. ZR schválena v ZMO dne 23.9.2015
6. ZR schválena v ZMO dne 16.12.2015

ozpočtov  v hled na období 2014-2018 
chválen  rozpočet schválen v ZO dne 17.12.2014 

Závěrečn  účet schválen v ZO dne 26.6.2015 s v rokem bez v hrad  zveřejněn na 
úřední desce i elektronicky dne 22.5.2015 a  do doby projednání 
v zastupitelstvu obvodu 

Bankovní výpis Bankovní výpisy z  ke dni 1.10.2015 Z   P   
z statek 2.1 1.2 0  č ověřeno na v kaz ozvaha ke dni 
31.10.2015 

Faktura Poukaz v dajov  č. 201500051-201500058 
Pr vodka z do lé aktuře č. 2015005 -201500602 

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 10. 2015, 31. 12. 2015 
dmě ování člen  

zastupitelstva 
Počet obyvatel  15 2 
Mzdová agenda 1-12/2015 mzdové listy 

Pokladní doklad dajov  pokladní doklad č. 5 -588 
Příjmov  pokladní doklad č. 9034-9397 

Pokladní kniha 
(deník) 

dajová pokladna č. 2 za období 11-12/2015 
Příjmová pokladna za období 10-11/2015 

Příloha rozvahy ke dni 31. 10. 2015, 31. 12. 2015 
Rozvaha ke dni 30. 6. 2015, 31. 10. 2015, 31. 12. 2015 
Hlavní kniha za období 10/2015 
Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

ke dni 30. 6. 2015, 31. 10. 2015, 31. 12. 2015 

Dohody o pracovní 
činnosti 

ze dne 2.2.2015, 5.1.2015, 19.12.2014 

Dohody o provedení 
práce 

ze dne 10.2.2015 

Smlouvy a další 
materiály k přijat m 
účelov m dotacím 

Darovací smlouva ze dne 20.2.2015 – MO V. obdarovaný 15.000,- 
č – veřejná zele  

Smlouva o poskytnutí dotace Pk – provoz monitorovací stanice 
100.000,- č  aktura č. 11 00 0 M  Praha – 159.300,- č  
VPS z  č. 201  ze dne . .  M  . uhradilo příspěvek 
50.000,- č 

Smlouvy 
k poskytnutým 

mlouva o poskytnutí dotace č. 5 2015 ze dne . 12. 2015  přelo eno 
vyúčtování dotace ze dne 10. 12. 2015 
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účelov m dotacím mlouva o poskytnutí dotace č. 2015 ze dne . 12. 2015  
předlo eno vyúčtování dotace ze dne 15. 12. 2015 

mlouva o poskytnutí dotace č. 2015 ze dne . 12. 2015  
předlo eno vyúčtování dotace ze dne 10. 12. 2015 

mlouva o poskytnutí dotace č. 2 2015 ze dne 2. 12. 2015  
předlo eno vyúčtování dotace ze dne 2 . 1. 201  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 1 2015 ze dne 12. 11. 2015, 
předlo eno vyúčtování dotace ze dne 5. 12. 2015 

Dohody o hmotné 
odpovědnosti 

ze dne 28.11.2012 – mzdová účetní a účetní odboru 
ze dne 27.8.2014 – pokutové bloky 

nitřní předpis a 
směrnice 

měrnice č. 2015 ystém zpracování účetnictví  měrnice č. 2015 
Pokladní operace  měrnice č. 2015 Pravidla hospodaření se 
sociálním ondem M  Pardubice  měrnice č. 2011 
nventarizace  měrnice č. 1 201  chvalování hospodářsk ch 

operací a inanční kontrola a Podpisové vzory  měrnice č. 2 2015 
Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu M  Pardubice 
V 

Inventarizace majetku 
a závazk   

Ke dni 31. 12. 2015 
Plán inventur majetku a závazk  M  Pardubice  ze dne 9. 11. 2015 
Pro kolení člen   a  k inventuře M  Pardubice V ze dne 7. 12. 
2015 
nventarizační zpráva k řádné inventarizaci majetku a závazk  ze dne 

3. 2. 2016 
Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

17. 12.2014, 11.3.2015, 31.3.2015, 26.6.2015, 19.8.2015, 23.9.2015
16.12.2015 

Zápisy z inančního 
výboru 2015 

ze dne 8. 12. 2015,23.9.2015, 9. 9. 2015, 12. 8. 2015, 24. 6. 2015, 15. 
6. 2015, 12. 5. 2015, 30. 3. 2015, 2. 3. 2015

Zápisy z kontrolního 
výboru 2015 

ze dne 15.6.2015, 28.1.2015 

četní závěrka za rok 
2014 

schválena v ZO dne 26.6.2015 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
ra ský ú ad 
inančn  odbor 

Z P R Á V A

o s ed u e oumání os oda ení a ro  2015

Pardubice – MO VI  IČ 002 0  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
dne 2. 12. 2015 jako Dílčí přezkoumání 
dne 12. 4. 2016 jako Konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozděj ích předpis , a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn ch celk  
a dobrovoln ch svazk  obcí  ve znění pozděj ích předpis  a bylo zahájeno dne 27. 7. 2015, 
krajským úřadem, dopisem a předáním pověření. 

Přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 2. 12. 2015.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 12. 4.

2015. 

Přezkoumání vykonali: 
- kontrolor pověřen  řízením přezkoumání  Věra Loužilová 

- kontroloři  
- Miloslava Jílková 
- Ing. Bc. Jan Slavík 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. 7. 2015.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání byli přítomni: 
- Petr Králíček  starosta M  Pardubice  
- Simona Hývlová – vedoucí OSK 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 
a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení  2 odst.  zákona č. 20 200  b. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle da ového řádu.  

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 12. 4. 2016. 

A. Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I. hyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a  zákona č. 20 200  b.  které jsou uvedeny v 

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
1. Ustanovení  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních operací

týkajících se rozpočtov ch prostředk
- přezkoumán  Ano 

2. Ustanovení  2 odst. 1 písm. b  inanční operace  t kající se tvorby a pou ití peně ních
ond

- přezkoumán  Ano 
3. Ustanovení  2 odst. 1 písm. c  náklady a v nosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán  Ano 
4. Ustanovení  2 odst. 1 písm. d  peně ní operace  t kající se sdru en ch prostředk

vynakládan ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky  anebo na
základě smlouvy s jin mi právnick mi nebo yzick mi osobami

- přezkoumán: Ano 
5. Ustanovení  2 odst. 1 písm. e  inanční operace  t kající se cizích zdroj  ve smyslu

právních předpis  o účetnictví
- přezkoumán  Ano 

6. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut mi z
Národního fondu a s dal ími prostředky ze zahraničí poskytnut mi na základě
mezinárodních smluv
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- přezkoumán  Ano 
7. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  vyúčtování a vypořádání inančních vztah  ke státnímu

rozpočtu  k rozpočt m kraj  k rozpočt m obcí  k jin m rozpočt m  ke státním ond m a
k dalším osobám

- přezkoumán  Ano 
8. Ustanovení  2 odst. 2 písm. a  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

územního celku
- přezkoumán  Ano 

9. Ustanovení  2 odst. 2 písm. b  nakládání a hospodaření s majetkem státu  s ním
hospodaří územní celek

- přezkoumán  Ano 
10. Ustanovení  2 odst. 2 písm. c  zadávání a uskuteč ování veřejn ch zakázek  s v jimkou

úkon  a postup  přezkouman ch or ánem dohledu podle zvlá tního právního předpisu
- přezkoumán  Ano 

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d  stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi
- přezkoumán  Ano 

12. Ustanovení  2 odst. 2 písm. e  ručení za závazky yzick ch a právnick ch osob
- přezkoumán  Ano 

13. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zastavování movit ch a nemovit ch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán  Ano 
14. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zřizování věcn ch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán  Ano 
15. Ustanovení  2 odst. 2 písm. h  účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán  Ano 
16. Ustanovení §  ontrola nakládání s příspěvkem a se svěřen m majetkem

- přezkoumán  Ano 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky: 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a   zákona č. 
420/2004 Sb.  

Ö nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnu: 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zji těna ádná záva ná rizika  která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ..................................... 0,36  %
b) podíl závazk  na rozpočtu územního celku ...2  %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............  0 %

V Pardubicích, dne 12. dubna 2016 

ména a podpisy kontrolor  zúčastněn ch na přezkoumání hospodaření  

ěra ou ilová 
…………………………………………. 
kontrolor pověřen  řízením přezkoumání 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 

Ing. Bc. Jan Slavík 
…………………………………………. ……………………………………… 

kontrolor podpis kontrolora 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
- je návrhem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření  a je mo no ke zji tění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dn  ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. onečn m zněním zprávy se  stává  
tento návrh okam ikem  marného  uplynutí  lh ty  stanovené  v   odst. 1 písm. d  
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. ontrolor pověřen  řízením přezkoumání m e v od vodněném 
případě stanovit lh tu del í. 

- se vyhotovuje ve třech stejnopisech  přičem  se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu, druh  stejnopis se zakládá do příslu ného spisu 

rajského úřadu Pardubického kraje a třetí stejnopis obdr í starosta městského obvodu. 
-  při kontrolované a endě bylo zji těno  e ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 

xx požadavk  dle zákona č. 10 1  b.  o svobodném přístupu k informacím, které 
byly vyřízeny v zákonné lh tě 

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokument  vyu it ch při přezkoumání a uvedených 
v příloze. 

- s obsahem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření MO VI,  o počtu 9 stran byl 
seznámen a její stejnopis převzal Petr rálíček, 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 183

mailto:oldrich.felgr@pardubickykraj.cz


V kontrolovaném období MO VI, dle prohlášení starosty MO VI  nehospodařil 
s majetkem státu  neručil sv m majetkem za závazky yzick ch a právnick ch osob  
nezastavil movit  a nemovit  majetek  neuzavřel kupní  směnnou  darovací  nájemní smlouvu 
a smlouvu o v p jčce t kající se nemovitého majetku  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí 
úvěru nebo p jčky  smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku  smlouvu o 
přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, 
neuskutečnil majetkové vklady  neuskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 
odst. 3 zák. č. 1 200  b. . 

Poučení: 

zemní celek je ve smyslu ustanovení  1  odst. 1 písm. b  zákona č. 20 200  b.  
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch v této zprávě o v sledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou in ormaci přezkoumávajícímu or ánu  
a to nejpozději do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se závěrečn m účtem v orgánech 
územního celku. 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 20 200  b.  povinen 
v in ormacích podle ustanovení  1  odst. 1 písm. b  tého  zákona uvést lh tu  ve které podá 
příslu nému přezkoumávajícímu or ánu písemnou zprávu o plnění přijat ch opatření a v této 
lh tě příslu nému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 1  odst. 1 písm. b  a c  zákona č. 20 200  b. a za to se ulo í územnímu celku
podle ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b. pokuta do v e 50.000 00 č. 
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Petr rálíček 
…………………………………………. 

starosta MO VI 
…………………………………………. 

podpis starosty MO VI 

Simona Hývlová 
………………………………………… ………………………………………. 

             vedoucí OSK       podpis vedoucí OSK 

        Petr rálíček

…………………………………………             ……………………………………… 
starosta MO VI 

podpis starosty MO VI 
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015. 

značení v ech doklad  a jin ch materiál  vyu it ch při přezkoumání: 
Druh písemnosti Popis písemnosti 

ávrh rozpočtu 
ávrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na 

úřední desce od 28. 11. 2014 do 16. 12. 2014  

ozpočtová opatření 

I/2015 ZMO VI ze dne 16. 3. 2015 
II/2015 ZMO VI ze dne 15. 6. 2015 
III/2015 ZMO VI ze dne 8. 7. 2015 
IV/2015 ZMO VI ze dne 14. 9. 2015 
VII/2015 ZMO VI ze dne 7. 12. 2015 

ozpočtov  v hled 2015 - 2017 
chválen  rozpočet ZMO VI ze dne 15. 12. 2014 

Závěrečn  účet 

ávrh závěrečného účtu za rok 201  byl 
spolu se zprávou o přezkoumání zveřejněn na 
úřední desce od 2 . 5. 2015 do 15. . 2015 
ZMO VI ze dne 15. 6. 2015 souhlasí 
s celoročním hospodařením MO VI za rok 
2014 bez výhrad 

Bankovní výpis 

pisy z bankovních účt  vedené u eské 
spořitelny  a.s. a   a.s.   ke dni 0. 
. 2015. Z statky jednotliv ch bankovních

účt  ke dni 0. . 2015 ověřeny a souhlasí na 
stav účtu 2 1- Základní bě n  účet v rozvaze 
sestavené za období 09/2015.  
Výpis z bankovních účt  eské spořitelny  a. 
s. ke dni 31. 12. 2015

vidence poplatk  

Předpis pohledávek z místních poplatk  byl 
předlo en ke kontrole. 
Předpisné seznamy vedeny systémem P. 

Faktura 

Přijaté aktury za období 0 2015  včetně 
pr vodky k aktuře a účetního dokladu. 
Přijaté aktury za období 12 201  včetně 
pr vodky k aktuře v číselné řadě 20150155  
- 201501742 

Výkaz zisku a ztráty Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 

dmě ování člen  zastupitelstva 

ZMO ze dne 15. 12. 2014, 15. 6. 2015, 15. 9. 
2015  
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 – 5.751 
Mzdové listy 01 – 12/2015 

Pokladní kniha(deník), pokladní doklady 

Za období 05/2015 a  09/2015, výdajová 
pokladna č.  – z statek ke dni 0. . 2015 ve 
výši 13 197,- č P  č. 00 1 - č. 00  
v dajová pokladna č.  – z statek ke dni 0. 
9. 2015 ve výši 12 825,- č P  č. 00  -
č. 00  příjmová pokladna č. 2 – z statek 
ke dni 0. . 2015 byl nulov  PP  č. 21 0 
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- č. 21 5  příjmová pokladna č. 1 – z statek 
ke dni 0. . 2015 byl nulov  PP  č. 10  
- č. 10 1 . Pokladní z statek souhlasí na 
stav účtu 2 1 – Pokladna v rozvaze sestavené 
za období 09/2015.  

Příloha rozvahy Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Rozvaha Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Ke dni 31. 10. 2015, 31. 12. 2015 

Dohody o provedení práce 
Ze dne 7. 9. 2015, 27. 6. 2015, 1. 4. 2015, 

1. 1. 2015 

Pracovní smlouvy včetně platov ch 
v měr  

Pracovní smlouva ze dne 1. 2. 2012 včetně 
platového v měru 
Pracovní smlouva ze dne 1 . . 201  včetně 
platového v měru 
Pracovní smlouva ze dne 2 . . 2015 včetně 
platového v měru 
Pracovní smlouva ze dne 1. . 201  včetně 
platového v měru 
Jmenování do funkce ze dne 29. 9. 2003 
včetně platového v měru 

Sociální fond 

nitřní předpis č. 1 – o sociálním fondu. 
Zdrojem ondu je příspěvek z rozpočtu M  
ve výši 5 % ze skutečně vyplacen ch hrub ch 
plat  zaměstnanc  a odměn starosty a dále 
připsané úroky z účtu u peně ního ústavu. 

inanční prostředky vedeny na bankovním 
účtu u  a.s. č. 107-1205456399/0800. 
Z statek ke dni 0 . . 2015 ve v i 
59 15 5  ověřen a souhlasí na stav účtu 2  
– ě né účty ond   v rozvaze sestavené
za období 0 2015. četní doklad č. 
201501404 za období 09/2015. 

ohody o hmotné odpovědnosti 

zavřené dne 2. 1. 2008, 2. 1. 2012, 4. 5. 
2012, 14. 5. 2012 a 2. 7. 2012. 

nitřní předpis a směrnice 

nitřní předpis č.  – o evidenci, 
inventarizaci majetku a o nakládání 
s majetkem statutárního města Pardubic  
kter  je svěřen do správy MO Pardubice VI 
(DDNM od 2 000,- do 60 000,-, DDHM od 
2 000,- do 40 000,-  nitřní předpis č.  – o 
pokladních operacích jsou zřízeny příjmové 
pokladny č. 1  2 – limit 100 000,- č a 
v dajové pokladny č.   – limit 50 000,- 

č  nitřní předpis č.  – o vedení 
účetnictví  včetně podpisov ch vzor  časové 
rozlišení – výjimkou jsou nevýznamné 
částky  které nepřev í hodnotu 5 000,- č  

nitřní předpis č.  – o cestovních náhradách 
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(stravné vypláceno ve výši horní hranice 
stanovené sazby  nitřní předpis č. 12 – o 
inanční kontrole  nitřní předpis č. 1  – 

zadávací řád veřejn ch zakázek M  
Pardubice VI. 

nventarizace majetku a závazk  

Ke dni 31. 12. 2015 
Plán o provedení inventarizace 30. 11. 2015 
Pro kolení inventarizační komise ze dne 0. 
11. 2015
Zpráva inventarizační komise ze dne 2 . 1. 
2016 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně 
usnesení 

ZMO VI ze dne 15. 12. 2014, 16. 3. 2015, 15. 
6. 2015, 8. 7. 2015, 14. 9. 2015, 7. 12. 2015

Zápisy z inančního v boru 2015 Ze dne 2. 9. 2015, 8. 7. 2015, 
Zápisy z kontrolního výboru 2015 Ze dne 1. 9. 2015, 1. 6. 2015, 9. 3. 2015 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
ra ský ú ad 
inančn  odbor 

Z P R Á V A

o s ed u e oumání os oda ení a ro  2015

Pardubice – MO VII  IČ 002 0  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
dne 2. 12. 2015 jako Dílčí přezkoumání 
dne 13. 4. 2015 jako Konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozděj ích předpis , a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn ch celk  
a dobrovoln ch svazk  obcí  ve znění pozděj ích předpis  a bylo zahájeno dne 27. 7. 2015, 
krajským úřadem, dopisem a předáním pověření. 

Přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 2. 12. 2015.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 13. 4.

2015. 

Přezkoumání vykonali: 
- kontrolor pověřen  řízením přezkoumání  Věra Loužilová 

- kontroloři  
- Miloslava Jílková 
- Ing. Bc. Jan Slavík 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. 7. 2015.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání byli přítomni: 
- ítězslav apek  starosta 
- Ing. Marcela Kroutilová, zastupující tajemníka úřadu městského obvodu 
- n . adka ančová  vedoucí ekonomického odboru 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 189

mailto:oldrich.felgr@pardubickykraj.cz


Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 
a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení  2 odst.  zákona č. 20 200  b. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle da ového řádu.  

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 13. 4. 2016. 

A. Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I. hyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a  zákona č. 20 200  b.  které jsou uvedeny v 

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
1. Ustanovení  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních operací

t kajících se rozpočtov ch prostředk
- přezkoumán  Ano 

2. Ustanovení  2 odst. 1 písm. b  inanční operace  t kající se tvorby a pou ití peně ních
ond

- přezkoumán: Ano 
3. Ustanovení  2 odst. 1 písm. c  náklady a v nosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán  Ano 
4. Ustanovení  2 odst. 1 písm. d  peně ní operace  t kající se sdru en ch prostředk

vynakládan ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na
základě smlouvy s jin mi právnick mi nebo yzick mi osobami

- přezkoumán  Ano 
5. Ustanovení  2 odst. 1 písm. e  inanční operace  t kající se cizích zdroj  ve smyslu

právních předpis  o účetnictví
- přezkoumán  Ano 

6. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut mi z
árodního ondu a s dal ími prostředky ze zahraničí poskytnut mi na základě

mezinárodních smluv
- přezkoumán  Ano 
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7. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  vyúčtování a vypořádání inančních vztah  ke státnímu
rozpočtu  k rozpočt m kraj  k rozpočt m obcí  k jin m rozpočt m  ke státním ond m a
k dalším osobám

- přezkoumán  Ano 
8. Ustanovení  2 odst. 2 písm. a  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

územního celku
- přezkoumán: Ano 

9. Ustanovení  2 odst. 2 písm. b  nakládání a hospodaření s majetkem státu  s ním
hospodaří územní celek

- přezkoumán  Ano 
10. Ustanovení  2 odst. 2 písm. c  zadávání a uskuteč ování veřejn ch zakázek  s v jimkou

úkon  a postup  přezkouman ch or ánem dohledu podle zvlá tního právního předpisu
- přezkoumán  Ano 

11. Ustanovení  2 odst. 2 písm. d  stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi
- přezkoumán  Ano 

12. Ustanovení  2 odst. 2 písm. e  ručení za závazky yzick ch a právnick ch osob
- přezkoumán: Ano 

13. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zastavování movit ch a nemovit ch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán  Ano 
14. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zřizování věcn ch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán  Ano 
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h  účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán  Ano 
16. Ustanovení   ontrola nakládání s příspěvkem a se svěřen m majetkem

- přezkoumán  Ano 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

byly zjištěny chyby a nedostatky: Které byly odstraněny ke dni závěrečného 
přezkoumání. 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a   zákona č. 
420/2004 Sb.  

Ö nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnu: 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zji těna ádná záva ná rizika  která by mohla mít 
ne ativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  .................................     0,99  %
b) podíl závazk  na rozpočtu územního celku  ........................................... 2,59 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............  0 %

V Pardubicích, dne 13. dubna 2016 

ména a podpisy kontrolor  zúčastněn ch na přezkoumání hospodaření  

ěra ou ilová 
…………………………………………. 
kontrolor pověřen  řízením přezkoumání 

Ing. Bc. Jan Slavík 
………………………………………… 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 

……………………………………….. 
kontrolor podpis kontrolora 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
- je návrhem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření  a je mo no ke zji tění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dn  ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. onečn m zněním zprávy se  stává  
tento návrh okam ikem  marného  uplynutí  lh ty  stanovené  v   odst. 1 písm. d) 
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. ontrolor pověřen  řízením přezkoumání m e v od vodněném 
případě stanovit lh tu del í. 

- se vyhotovuje ve třech stejnopisech  přičem  se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu, druh  stejnopis se zakládá do příslu ného spisu 

rajského úřadu Pardubického kraje a třetí stejnopis obdr í starosta městského obvodu. 
-  při kontrolované a endě bylo zji těno  e ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 

4 požadavky dle zákona č. 10 1  b.  o svobodném přístupu k informacím, které 
byly vyřízeny v zákonné lh tě 

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokument  vyu it ch při přezkoumání a uvedených 
v příloze. 

s obsahem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření MO VII,  o počtu 8 stran byl 
seznámen a její stejnopis převzal ítězslav apek,    

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 192

mailto:oldrich.felgr@pardubickykraj.cz


V kontrolovaném období MO VII , dle prohlášení starosty MO VII  nehospodařil 
s majetkem státu  neručil sv m majetkem za závazky yzick ch a právnick ch osob, 
nezastavil movit  a nemovit  majetek  neuzavřel kupní  směnnou  darovací  nájemní smlouvu 
a smlouvu o v p jčce t kající se nemovitého majetku  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí 
úvěru nebo p jčky  smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku  smlouvu o 
přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, 
neuskutečnil majetkové vklady  neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 
zák. č. 1 200  b. . 

Poučení: 

zemní celek je ve smyslu ustanovení  1  odst. 1 písm. b  zákona č. 20 200  b.  
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch v této zprávě o v sledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou in ormaci přezkoumávajícímu or ánu  
a to nejpozději do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se závěrečn m účtem v orgánech 
územního celku. 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení  1  odst. 2 zákona č. 20 200  b.  povinen 
v in ormacích podle ustanovení  1  odst. 1 písm. b  tého  zákona uvést lh tu  ve které podá 
příslu nému přezkoumávajícímu or ánu písemnou zprávu o plnění přijat ch opatření a v této 
lh tě příslu nému přezkoumávajícímu or ánu uvedenou zprávu zaslat. 

esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 1  odst. 1 písm. b  a c  zákona č. 20 200  b. a za to se ulo í územnímu celku
podle ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b. pokuta do v e 50.000 00 č. 

ítězslav apek 
…………………………………………. 

starosta MO VII 
…………………………………………. 

podpis starosty MO VII 

            Ing. Marcela Kroutilová 

……………………………………………… 
zastupující tajemníka úřadu městského 

obvodu 

………………………………………….. 
podpis zastupující tajemníka úřadu 

                n . adka ančová 
…………………………………………. 

               vedoucí ekonom. odboru  …………………………………………. 
         podpis vedoucí ekonomického odboru 

ítězslav apek           
…………………………………………. 

starosta MO VII 
…………………………………………. 

podpis starosty MO VII 
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015. 

značení v ech doklad  a jin ch materiál  vyu it ch při přezkoumání: 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
ávrh rozpočtu ávrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední 

desce od 1. 12. 2014 do 19. 12. 2014. 
ozpočtová opatření 1/2015 ZMO VII ze dne 11. 3. 2015  

2/2015 ZMO VII ze dne 29. 6. 2015 RMO VII ze dne 10. 
6. 2015
3/2015 ZMO VII ze dne 30. 9. 2015  
4/2015 ZMO VII ze dne 18. 12. 2015 
1/2015 RMO VII ze dne 21. 1. 2015 
2/2015 RMO VII ze dne 1. 4. 2015 
3, 4, 5, 6/2015 RMO VII ze dne 29. 4.2015 ZMO VII ze 
dne 1. 4. 2015 
7/2015 RMO VII ze dne 10. 6. 2015 
8, 9/2015 RMO VII ze dne 19. 8. 2015 
10, 11 /2015 RMO VII ze dne 9. 9. 2015 
12/2015 RMO VII ze dne 30. 9. 2015,  
13/2015 RMO VII ze dne 11. 11. 2015, 
14/2015 RMO 2. 12. 2015  
15/2015 ZMO VII ze dne 18. 12. 2015 

ozpočtov  v hled 2015 - 2017 
chválen  rozpočet ZMO VII ze dne 19. 12. 2014 

Závěrečn  účet ávrh závěrečného účtu za rok 2014 byl spolu se 
zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 201  
zveřejněn na úřední desce od . . 2015 do 0. . 2015. 
ZMO VII ze dne 29. 6. 2015 souhlasí s celoročním 
hospodařením městského obvodu s v hradami a přijímá 
opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch ve 
zprávě o v sledku přezkoumání hospodaření za rok 
2014. 

Bankovní výpis pisy z bankovních účt  vedené u eské spořitelny  
a.s. ke dni 0. . 2015. Z statky jednotliv ch bankovních 
účt  ke dni 0. . 2015 ověřeny a souhlasí na stav účtu 
231- Základní bě n  účet a stav účtu 2 5 – iné bě né 
účty v rozvaze sestavené za období 0 2015.  

dajov  účet 12 2015 
vidence poplatk  vidence místních poplatk  vedena v systému DDP. 

Předpis pohledávek z místních poplatk  byl předlo en ke 
kontrole. 

Faktura Přijaté aktury za období 0 2015 a 12/2015  včetně 
účetního dokladu. 

Výkaz zisku a ztráty Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Hlavní kniha Hlavní kniha sestavená za období 09/2015 
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četní deník četní deník za období 09/2015. 

dmě ování člen  
zastupitelstva 

ZMO VII ze dne 5. 11. 2014, 19. 12. 2014 
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 – 6.045 
Mzdové listy čl. ZM   01 – 12/2015    

Pokladní kniha (deník), 
Pokladní doklad 

Za období 0 2015  v dajová pokladna č. 2 – z statek ke 
dni 30. 9. 2015 ve výši 28 805,- č P  č.   - č. 

  příjmová pokladna č. 1 – z statek ke dni 0. . 
2015 byl nulov  PP  č. 5  - č. 5 5 . Pokladní z statek 
souhlasí na stav účtu 2 1 – Pokladna v rozvaze sestavené 
za období 09/2015.  

Příloha rozvahy Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Rozvaha Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 

kaz pro hodnocení plnění 
rozpočtu 

Ke dni 31. 10. 2015, 31. 12. 2015 

ohody o pracovní činnosti Ze dne 1. 1. 2015 
Dohody o provedení práce Ze dne 1. 10. 2015, 9. 9. 2015, 28. 8. 2015, 26. 9. 2015 
Pracovní smlouvy včetně 
platov ch v měr  

Pracovní smlouva ze dne 2. . 201  včetně platového 
v měru 
Pracovní smlouva ze dne 2. . 1  včetně platového 
v měru 
Pracovní smlouva ze dne 2. . 201  včetně platového 
v měru 
Pracovní smlouva ze dne 2. . 200  včetně platového 
v měru 
Pracovní smlouva ze dne 10. 12. 2012 včetně platového 
v měru 

četní doklady četní doklady č. 0001 – č. 001  k pokladním 
doklad m  č. 100001 – č. 10000  k Z  č. 500001 
– č. 50001  k příjmovému účtu a č. 200010 – č.
7200046 k v dajovému účtu za období 09/2015 

Dohody o hmotné 
odpovědnosti 

Ze dne 2. 6. 2015, 2. 9. 2013, 10. 12. 2015 

nitřní předpis a směrnice měrnice o nakládání s movit m majetkem města 
Pardubice  kter  je ve správě Městského obvodu 
Pardubice VII (DDHM od 3 000,- do 40 000,-, DDNM 
od 7 000,- do 60 000,-  měrnice o postupu při 
vybavování hotovostních v daj  a příjm  městského 
obvodu příjmová pokladna – limit 80 000,- č  
výdajová pokladna – limit 30 000,- č  měrnice o 
cestovních náhradách  včetně dodatku č.  měrnice o 
provádění inanční kontroly  včetně podpisov ch vzor  

měrnice k inventarizaci  měrnice ke schvalování 
hospodářsk ch operací.  

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně usnesení 

ZMO VII ze dne 19. 12. 2014, 11. 3. 2015, 1. 4. 2015, 
29. 6. 2015, 30. 9. 2015, 18. 12. 2015 
RMO VII ze dne 21. 1. 2015, 1. 4. 2015, 29. 4. 2015, 10. 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 195

mailto:oldrich.felgr@pardubickykraj.cz


6. 2015, 19. 8. 2015, 9. 9. 2015, 21. 10. 2015, 11. 11.
2015, 2. 12. 2015, 18. 12. 2015 

Zápisy z inančního v boru 
2015 

Ze dne 9. 12. 2015, 14. 9. 2015, 15. 6. 2015, 9. 3. 2015 

četní závěrka ZMO VII souhlasí s účetní závěrkou M   
Zápisy z kontrolního výboru 
2015 

Ze dne 14. 10. 2015, 13. 5. 2015, 13. 4. 2015, 2. 3. 2015 

Inventarizace majetku a 
závazk  

Ke dni 31. 12. 2015 
nventarizační zpráva ze dne 1. 2. 201  

Plán inventur majetku a závazk  na rok 2015 20. 11. 
2015 
Pro kolení inventarizační komise ze dne 2. 12. 2015 

Smlouvy k poskytnutým 
dotacím 

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 30. 9. 2015, žádost o 
dotaci ze dne 29. 8. 2015, vyúčtování ze dne 0. . 2015 
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 5. 6. 2015, žádost ze 
dne 22. . 2015  vyúčtování bylo přelo eno ke kontrole 
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 5. 6. 2015, žádost o 
dotaci ze dne 2 . . 2015  vyúčtování ze dne 10. . 2015 
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 13. 5. 2015, žádost 
ze dne 1 . 5. 2015  vyúčtování dotace ze dne 2 . 5. 2015 
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 30. 9. 2015, žádost o 
poskytnutí dotace ze dne 1 . 11. 2015  vyúčtování ze dne 
30. 9. 2015 

. 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
ra ský ú ad 
inančn  odbor 

Z P R Á V A

o s ed u e oumání os oda ení a ro  2015

Pardubice – MO VIII  IČ 002 0  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
dne  4. 12. 2015  jako Dílčí přezkoumání 
dne 14. 4. 2016 jako Konečné přezkoumání 

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozděj ích předpis , a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn ch celk  
a dobrovoln ch svazk  obcí  ve znění pozděj ích předpis  a bylo zahájeno dne 27. 7. 2015, 
krajským úřadem, dopisem a předáním pověření. 

Přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 4. 12. 2015.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městského obvodu dne 14. 4.

2016. 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřen  řízením přezkoumání  Věra Loužilová 

- kontroloři  
- Miloslava Jílková 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. 7. 2015.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při přezkoumání byli přítomni: 
- Josef Jirout, starosta 

  - iří vato  účetní  
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 
a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst.  zákona č. 20 200  b. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle da ového řádu.  

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 14. 4. 2016. 

A. Výsledek dílčích přezkoumání 
A.I. hyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a  zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v 

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
1. Ustanovení  2 odst. 1 písm. a  plnění příjm  a v daj  rozpočtu včetně peně ních operací,

t kajících se rozpočtov ch prostředk
- přezkoumán  Ano 

2. Ustanovení  2 odst. 1 písm. b  inanční operace  t kající se tvorby a pou ití peně ních
ond

- přezkoumán  Ano 
3. Ustanovení  2 odst. 1 písm. c  náklady a v nosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán  Ano 
4. Ustanovení  2 odst. 1 písm. d  peně ní operace  t kající se sdru en ch prostředk

vynakládan ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky  anebo na
základě smlouvy s jin mi právnick mi nebo yzick mi osobami

- přezkoumán  Ano 
5. Ustanovení  2 odst. 1 písm. e  inanční operace  t kající se cizích zdroj  ve smyslu

právních předpis  o účetnictví
- přezkoumán  Ano 

6. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnut mi z
Národního ondu a s dal ími prostředky ze zahraničí poskytnut mi na základě
mezinárodních smluv
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- přezkoumán  Ano 
7. Ustanovení  2 odst. 1 písm.  vyúčtování a vypořádání inančních vztah  ke státnímu

rozpočtu  k rozpočt m kraj  k rozpočt m obcí  k jin m rozpočt m  ke státním ond m a
k dalším osobám

- přezkoumán  Ano 
8. Ustanovení  2 odst. 2 písm. a  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

územního celku
- přezkoumán  Ano 

9. Ustanovení  2 odst. 2 písm. b  nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek

- přezkoumán  Ano 
10. Ustanovení  2 odst. 2 písm. c  zadávání a uskuteč ování veřejn ch zakázek  s v jimkou

úkon  a postup  přezkouman ch or ánem dohledu podle zvlá tního právního předpisu
- přezkoumán  Ano 

11. Ustanovení  2 odst. 2 písm. d  stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi
- přezkoumán  Ano 

12. Ustanovení  2 odst. 2 písm. e  ručení za závazky yzick ch a právnick ch osob
- přezkoumán  Ano 

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovit ch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán  Ano 
14. Ustanovení  2 odst. 2 písm.  zřizování věcn ch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán  Ano 
15. Ustanovení  2 odst. 2 písm. h  účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán  Ano 
16. Ustanovení   ontrola nakládání s příspěvkem a se svěřen m majetkem

- přezkoumán  Ano 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky: 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a   zákona č. 
420/2004 Sb.  

Ö nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnu: 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zji těna ádná záva ná rizika  která by mohla mít 
ne ativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 2  % 
b) podíl závazk  na rozpočtu územního celku 1  % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............  0 %

V Pardubicích, dne 14. dubna 2016 

ména a podpisy kontrolor  zúčastněn ch na přezkoumání hospodaření  

ěra ou ilová 
…………………………………………. 
kontrolor pověřen  řízením přezkoumání 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
- je návrhem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření  a je mo no ke zji tění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dn  ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. onečn m zněním zprávy se  stává  
tento návrh okam ikem  marného  uplynutí  lh ty  stanovené  v   odst. 1 písm. d  
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. ontrolor pověřen  řízením přezkoumání m e v od vodněném 
případě stanovit lh tu del í. 

- se vyhotovuje ve třech stejnopisech  přičem  se jeden stejnopis předává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu, druhý stejnopis se zakládá do příslu ného spisu 

rajského úřadu Pardubického kraje a třetí stejnopis obdr í starosta městského obvodu. 
-  při kontrolované a endě bylo zji těno  e ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 

2 požadavky dle zákona č. 10 1  b.  o svobodném přístupu k informacím, které 
byly vyřízeny v zákonné lh tě 

-  nedílnou součástí zprávy je seznam dokument  vyu it ch při přezkoumání a uvedených 
v příloze. 

- s obsahem zprávy o v sledku přezkoumání hospodaření MO VIII,  o počtu 7 stran byl 
seznámen a její stejnopis převzal Josef Jirout,   
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V kontrolovaném období MO VIII , dle prohlášení starosty MO VIII  nehospodařil 
s majetkem státu  neručil sv m majetkem za závazky yzick ch a právnick ch osob  
nezastavil movitý a nemovitý majetek  neuzavřel kupní  směnnou  darovací  nájemní smlouvu 
a smlouvu o v p jčce t kající se nemovitého majetku  smlouvu o přijetí nebo poskytnutí 
úvěru nebo p jčky  smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku  smlouvu o 
přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, 
neuskutečnil majetkové vklady  neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 
zák. č. 1 200  b. . 

Poučení: 

zemní celek je ve smyslu ustanovení  1  odst. 1 písm. b  zákona č. 20 200  b.  
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatk  uveden ch v této zprávě o v sledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou in ormaci přezkoumávajícímu or ánu  
a to nejpozději do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se závěrečn m účtem v orgánech 
územního celku. 

zemní celek je dále ve smyslu ustanovení  1  odst. 2 zákona č. 20 200  b.  povinen 
v in ormacích podle ustanovení  1  odst. 1 písm. b  tého  zákona uvést lh tu  ve které podá 
příslu nému přezkoumávajícímu or ánu písemnou zprávu o plnění přijat ch opatření a v této 
lh tě příslu nému přezkoumávajícímu or ánu uvedenou zprávu zaslat. 

esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 1  odst. 1 písm. b  a c  zákona č. 20 200  b. a za to se ulo í územnímu celku
podle ustanovení § 1  odst. 2 zákona č. 20 200  b. pokuta do v e 50.000 00 č. 

Josef Jirout 
…………………………………………. 

starosta MO VIII 
…………………………………………. 

podpis starosty MO VIII 

                       Jiří vato  
…………………………………………. 

účetní M   
…………………………………………. 

podpis účetního M   

Josef Jirout 
…………………………………………. 

starosta MO VIII 
…………………………………………. 

podpis starosty MO VIII 
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015. 

značení v ech doklad  a jin ch materiál  vyu it ch při přezkoumání: 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
ávrh rozpočtu ávrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce od 2 . 11. 

2014 do 17. 12. 2015 
ozpočtová opatření 1/2015 ZMO VIII ze dne 25. 3. 2015 

2/2015 ZMO VIII ze dne 24. 6. 2015 
3/2015 ZMO VIII ze dne 23. 9. 2015 
4/2015 ZMO VIII ze dne 16. 12. 2015 

ozpočtov  v hled 2015 - 2017 
chválen  rozpočet ZMO VIII ze dne 17. 12. 2014 

Závěrečn  účet ávrh závěrečného účtu za rok 201  byl spolu se zprávou o 
přezkoumání hospodaření za rok 201  zveřejněn na úřední desce od 
20. 5. 2015 do 25. 6. 2015. ZMO VIII ze dne 24. 6. 2015 schvaluje 
závěrečn  účet za rok 201  spolu se zprávou o přezkoumání 
hospodaření za rok 201  bez v hrad. 

Bankovní výpis pis z bankovního účtu veden  u eské spořitelny  a.s. ke dni 0. 
. 2015. Z statek bankovního účtu ke dni 0. . 2015 ověřen a

souhlasí na stav účtu 2 1- Základní bě n  účet v rozvaze sestavené 
za období 09/2015.  

vidence poplatk  Předpis pohledávek z místních poplatk  byl předlo en ke kontrole. 
Předpisné seznamy byly předlo eny ke kontrole. 

Faktura ydané aktury č. 515001 – č. 51500  a přijaté aktury č. 15001 – č. 
15071 za období 01/2015 – 10/2015. 

Výkaz zisku a ztráty Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
četní deník četní deník za období 01/2015 - 10/2015. 

Hlavní kniha Hlavní kniha sestavená za období 10/2015 

dmě ování člen  
zastupitelstva 

ZMO VIII ze dne 5. 11. 2014 
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 – 284 
Mzdové listy čl. ZM   01 – 12/2015 

Pokladní doklad Příjmové pokladní doklady č. P  – č. P  a v dajové pokladní 
doklady č. 0 – č.  za období 0 2015. 

Pokladní kniha 
(deník) 

Za období 09/2015 
Z statek v pokladní knize ověřen a souhlasí na stav účtu 2 1 – 
Pokladna v rozvaze sestavené za období 09/2015.  

Příloha rozvahy Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Rozvaha Ke dni 30. 9. 2015, 31. 12. 2015 
Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

Ke dni 31. 10. 2015, 31. 12. 2015 

Dohody o pracovní 
činnosti 

Ze dne 25. 2. 2015 

Dohody o provedení 
práce 

Ze dne 1. 10. 2015, 3. 9. 2015, 2. 9. 2015, 6. 8. 2015, 3. 7. 2015, 17. 
6. 2015

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2015 202

mailto:oldrich.felgr@pardubickykraj.cz


Pracovní smlouvy 
včetně platov ch 
v měr  
Dohody o hmotné 
odpovědnosti 

Ze dne 1. 11. 2006 

nitřní předpis a 
směrnice 

měrnice č. 2 2012 – měrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku 
určeného k prodeji za v znamn  rozdíl je pova ována částka 2 0 
tis. č nebo 0   aktiv netto účetní jednotky za minulé období  

měrnice č. 1 2012 – o inventarizaci  měrnice č. 2010 – o 
nakládání s majetkem města M od 5 000,- do 60 000,-, DDHM 
od 1 000,- do 40 000,-  měrnice č. 2010 – pro schvalování 
hospodářsk ch operací a pro systém zpracování účetnictví  měrnice 
o cestovních náhradách  měrnice č. 1 200  k inanční kontrole
podpisové vzory. 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

Ze dne 17. 12. 2014, 25. 3. 2015, 24. 6. 2015, 23. 9. 2015, 16. 12. 
2015 

Zápisy z inančního 
výboru 2015 

Ze dne 24. 2. 2015, 25. 3. 2015, 24. 6. 2015, 23. 9. 2015 

Zápisy z kontrolního 
výboru 2015 

Ze dne 23. 5. 2015, 23. 9. 2015 

Inventarizace majetku 
a závazk  

Ke dni 31. 12. 2015 
Plán inventarizace k 31. 12. 2015 ze dne 30. 9. 2015 
Záznam o pro kolení inventarizační komise ze dne 1 . 12. 2015 
Závěrečná zpráva z provedené inventarizace majetku a závazk  za 
rok 2015 ze dne 31. 1. 2015 

Smlouvy 
k poskytnutým 
dotacím 

mlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu M  
Pardubice VIII ze dne 4. 2. 2015, žádost o poskytnutí individuální 
dotace ze dne . 2. 2015  vyúčtování individuální dotace 
z prostředk  MO Pardubice VIII ze dne 4. 3. 2015 

mlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu M  
Pardubice VIII ze dne 20. 5. 2015, žádost o poskytnutí individuální 
dotace ze dne 1 . 5. 2015  vyúčtování individuální dotace 
z prostředk  M  Pardubice  ze dne 24. 6. 2015 
Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu M  
Pardubice VIII ze dne 18. 2. 2015, žádost o poskytnutí individuální 
dotace ze dne 12. 2. 2015  vyúčtování individuální dotace 
z prostředk  M  Pardubice  ze dne 11. . 2015 

mlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu M  
Pardubice VIII ze dne 8. 4. 2015, žádost o poskytnutí individuální 
dotace z prostředk  M   ze dne 25. . 2015  vyúčtování 
individuální dotace z prostředk  M  Pardubice  ze dne 1 . 5. 
2015 
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Strana 1 (celkem 2)  
 

  

Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,         
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a dále na základě usnesení č. xxx/Z/2016 ze dne xx. xx. 2016 
  

 
vydává dodatek č. 6 ke zřizovací listině  

 
 
 

příspěvkové organizace  
 

RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace 
 

schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků č. 1 - 5 
 
 

v tomto znění: 
 

 
 

Čl. I 
 

1. Článek III - Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti – se mění tak, že nově zní: 
 

RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace je zařízení, které bylo zřízeno za účelem poskytování 
ambulantní rehabilitační péče dětem a dospělým v režimu nestátního zdravotnického zařízení a dále jako 
zařízení poskytující služby péče o děti v dětské skupině podle zákona č. 274/2014 Sb. o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině v platném znění. 
 
Pro zajištění hlavního účelu provozuje organizace:  

1. ambulantní pracoviště léčebné rehabilitace, 
2. Ratolest – dětskou skupinu berušky, 
3. Ratolest – dětskou skupinu zajíčci, 
4. kuchyň s jídelnou.  

 
Služba péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě zpravidla ve věku od 1 do 3 let, která 
je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí. Služba je zaměřená na zajištění potřeb dítěte, na 
výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.  
Léčebná rehabilitace poskytuje ambulantní specializovanou péči dětem i dospělým na základě doporučení 
odborných lékařů. Výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na základě smluvních vztahů nebo 
mohou být poskytovány za přímou úhradu.  
Kuchyň s jídelnou slouží ke stravování dětí umístěných v dětských skupinách, dále zaměstnanců organizace 
a cizích osob, které mají pracoviště v objektu.  
Vedle hlavního účelu a předmětu činnosti může organizace vykonávat doplňkovou činnost, která je blíže 
specifikována v čl. VII. 
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2. Článek VI  - Finanční hospodaření organizace odst. 2 –  se mění tak, že nově zní: 

 
2. Organizace vede podvojné účetnictví řádně a průkazně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, v platném znění, a dle příslušných právních předpisů. O hlavní a doplňkové činnosti 
vede oddělené účetnictví. Účetnictví pro ambulantní pracoviště léčebné rehabilitace a Ratolest - 
dětskou skupinu berušky a Ratolest - dětskou skupinu zajíčci je analyticky odděleno. 

 
 
 

Čl. II 
 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změny 
a v platnosti. Tento dodatek č. 6 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. září 2016. 
 

 

2. Tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace RATOLEST, dětská 
péče a léčebná rehabilitace schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků č. 1-5.  

 
 
 
 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Mgr. Martin Charvát 
primátor města  
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Dodatek č. 1 
Smlouvy o poskytování služeb  

(Služby svozu a odstraňování odpadu) 
 

číslo smlouvy objednatele: D 1015/00049/15 
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – O – 1/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
dne 21. 12. 2015, (dále jen „smlouva“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:               326561/0100 
Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupeno ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí 
 
(dále též: „objednatel“) 
 
a  
 
Obchodní firma: Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
MUDr. Vítězslavem Novohradským, Ph.D., předsedou představenstva 
Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Jiřím Strouhalem 
 
(dále též: „poskytovatel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy 
(dále jen „dodatek“) 

 
I. 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na tom, že s účinností ke dni 1. 6. 2016 se mění část A. Přílohy 
ke smlouvy o poskytování služeb nadepsaná jako „A. Objem prací na kalendářní rok 
2016“. Upravuje se zde objem prací na kalendářní rok. V souvislosti s tím se mění i 
předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření pro rok 2016. Příloha smlouvy v části 
„A. Objem prací na kalendářní rok 2016“ nově zní tak, jak je uvedeno v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. Příloha smlouvy v části „B. Ceník prací a služeb“ je 
tímto dodatkem nedotčena. 

 
II.  

Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 

platná a účinná. 
 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě 

vyhotovení.  
 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem 1. 6. 2016. Pro případ, že dodatek bude podepsán pozdějšího dne, smluvní strany 
ve vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto dodatku se budou vztahovat i 
k období od 1. 6. 2016 do nabytí platnosti dodatku. 

 
 
V Pardubicích dne        V Pardubicích dne   
 
Za objednatele       Za poskytovatele  
      
 
……………………………………..               ……………………………….. 
Ing. Martin Ch a r v á t     MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D. 
primátor města Pardubic     předseda představenstva 
 
 
 
        ……………………………….. 
        Ing. Lea T o m k o v á 
        místopředsedkyně představenstva 
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DOLOŽKA 
Předmět tohoto dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb ze dne 21. 12. 2015 byl schválen 
usnesením Rady/Zastupitelstva města Pardubic 
 
č. ……………….  ze dne ………………….. 
 
V Pardubicích, dne …………………….. 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 
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Příloha ke smlouvě o poskytování služeb 
ze dne 21. 12. 2015, která je evidovaná v centrální evidenci MmP pod číslem 

D/1015/00049/15 
 
 
Příloha ke smlouvě o poskytování služeb se v části „A. Objem prací na kalendářní rok 2016“ 
zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním: 
 
 
 
„A.Objem prací na kalendářní rok 2016 
 
 
1) Svoz směsného komunálního odpadu od občanů Statutárního města Pardubic 
     Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                           35,752.788,--Kč 
                         
                                                            
2) Sběr, svoz a odstranění odpadu ze stanovišť kontejnerů  
 
     Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                               1,565.000,--Kč 
 
 
3) Svoz separovaných složek komunálního odpadu  
  nádoby           počet kusů         četnost 
svozů/           výsypů 
  kontejner 1 100 l 
  na sklo barevné     385 ks 
  na sklo bílé (zvon)       13 ks 
      na sklo barevné       261 ks   1x 3 týdny 
  na sklo barevné     124 ks   1x 14 dnů 
  na sklo bílé (zvon)                                       13 ks                5x ročně 
 
  na plasty a tetrapak     581 ks 

na plasty a tetrapak     263 ks   1x týdně 
na plasty a tetrapak       318 ks   2x týdně 

 
                   

  na papír                                       382 ks 
  na papír                            378 ks    2x týdně 
  na papír                         4 ks               1x týdně
   
  velkoobjemový kontejner VOK 6 m3 
                        na papír                                                                   7 ks             480 výsypů/rok 
                        na sklo                                                                    7 ks             84 výsypů/rok 
                        na plasty a tetrapak         7 ks          420 výsypů/rok 
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  odpadkové koše 
  na papír         21 ks               7x týdně 
  na plast          21 ks               7x týdně 
 
Kritériem pro realizovaný výsyp separačního kontejneru bude míra jeho naplněnosti dle 
posouzení posádky svozového vozidla. V případě, že separační kontejner bude prázdný, jeho 
výsyp nebude proveden a následně ani fakturován. V případě přeplnění kontejnerů bude 
proveden výsyp těchto kontejnerů a následně i fakturace těchto kontejnerů nad rámec 
stanovené smluvní četnosti a frekvence. 
 
 
  Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                              13,199.382,--Kč 
 
               
4) Svoz biologického odpadu  
 

nádoby                          počet kusů       počet 
svozů 

      compostainer 140 l        2450 ks            40 
  K 1100 l hnědý          33 ks            40 
Počet kusů se mění v závislosti na počtu předaných nádob.   
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                     2,182.000,--Kč 
 
 
5) Provoz separačních dvorů     
                           
Provoz separačních dvorů Lonkova, Hůrka, Pardubičky, Nemošice, Dražkovice, Svítkov, Rosice 
a Ohrazenice v rozsahu dle Provozního řádu platného k 1.1.2016 
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí        11,100.000,-- Kč                                                                                            
Z toho: provoz SD mimo NO           10,000.000,--Kč 

nebezpečné odpady              1,100.000,--Kč 
 
 
6) Svoz a likvidace nebezpečných odpadů ze separačních dvorů včetně mobilních svozů     
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                     1,300.000,--Kč 
 
 
7) Svoz a likvidace odpadu z přistavených velkoobjemových kontejnerů     
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                     3,200.000,--Kč 
 
 
8) Výsyp odpadkových košů vč. košů na psí exkrementy     
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                     4,175.000,--Kč 
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Výše uvedené ceny v oddíle A jsou bez DPH, k uvedeným jednotkovým cenám v příloze B. 
Ceníku prací a služeb, bude účtována aktuální sazba DPH platná v době fakturace. 

 

 

Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře 
za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že 
tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude 
uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude 
zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně 
příslušnému správci daně zhotovitele.“  

 
V Pardubicích dne        V Pardubicích dne   
 
Za objednatele       Za poskytovatele  
      
 
 
 
 
……………………………………..    ……………………………….. 
Ing. Martin Ch a r v á t     MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D. 
primátor města Pardubic     předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………….. 
        Ing. Lea T o m k o v á 
        místopředsedkyně představenstva 
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
 
 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině  
 
 

Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,     
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb.,    
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění, a dále na základě usnesení č. Z…/2016 ze dne 27. 6. 2016 

 
 

schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině  
 
 

příspěvkové organizace 
 

Základní škola praktická a mateřská škola speciální  
Pardubice, A. Krause 2344 

schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatku č. 3 
 

 
v tomto znění: 

 
 

Čl. I 
 

1. Článek II – Základní údaje o organizaci – se mění tak, že nově zní: 
 
 
Název organizace:  Základní škola a mateřská škola Pardubice, 

                                              A. Krause 2344 

Zřízená ke dni:   1. 1. 1996 na dobu neurčitou 

Sídlo:    A. Krause 2344, 530 02 Pardubice 

Identifikační číslo (IČ):   60159138 

Právní forma:    příspěvková organizace 

 
2. Článek III – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti – se mění tak, že nově zní: 

 
Příspěvková organizace (dále jen „organizace“) byla zřízena za účelem poskytování předškolního, 
základního vzdělávání a školských služeb a vykonává činnost:    základní školy   
             mateřské školy 
                školní jídelny 
             školní družiny 
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Činnost základní školy a mateřské školy je vymezena v zákoně č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění (dále jen „školský zákon“). Škola je zřízena jako škola podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti 
a žáky s mentálním postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení               
a souběžným postižením více vadami nebo autismem. 
 

Školní jídelna slouží ke stravování žáků základní školy a mateřské školy, zajišťuje závodní stravování 
zaměstnanců organizace a může zajišťovat stravování dětí, žáků a zaměstnanců jiných právnických osob 
vykonávajících činnost škol a školských zařízení. 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy. 

Vedle hlavního účelu a předmětu činnosti může organizace vykonávat doplňkovou činnost, která je blíže 
specifikována v čl. VII. 

 
 

 
 

Čl. II 
 

 
1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny    

a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení 
Zastupitelstvem města Pardubic. Účinný je od 1. 9. 2016. 

2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
praktická a mateřská škola speciální Pardubice, A. Krause 2344, schválené dne 23. 9. 2014 ve znění 
dodatku č. 3. 

 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výběr varianty a pokyny pro zpracování 
návrhu XVII.b změny Územního plánu města 

Pardubice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno ve smyslu §51 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon).  
 
 
 
 
Schváleno Zastupitelstvem města Pardubice dne ……………… unesením č. ………………………… 
 
 
 
Pořizovatel:  Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta 
  Ing.arch Pavla Pannová, Ing. Petra Saidlová  
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Výběr varianty a pokyny pro zpracování návrhu XVII.b změny Územního plánu města Pardubice – červen 2016 

 

1 Rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení 
 
Do návrhu XVII.b změny územního plánu města Pardubice bude zpracována varianta č. 1 návrhu 
XVII.b změny ÚPmP pro společné jednání, které bude dále upravena v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu XVII.b změny územního plánu města Pardubice. 
 
Z varianty č. 1 návrhu XVII.b změny ÚPmP budou vyřazeny tyto plochy: 

- lokalita č. XVII.b/34 
 
Do návrhu XVII.b změny ÚPmP budou zapracovány tyto plochy z varianty č. 2: 

- lokality č. XVII.b/7, XVII.b/9, XVII.b/11, XVII.b/26, XVII.b/37b-d, XVII.b/48, XVII.b/49, 
XVII.b/56, XVII.b//63, XVII.b/71, XVII.b/75, XVII.b/83, XVII.b/84, XVII.b/93b-c. 

2 Pokyny pro zpracování návrhu XVII.b změny Územního plánu města 
Pardubice 

 

2.1 Pokyny vyplívající ze stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu a připomínek 
orgánů a organizací chránících veřejné zájmy 

 
- Lokalita č. 1 - uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání hlukových limitů při 

umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí) 
- Lokalita č. 4 - bude vedena jako podmínečně přípustná pro stavby nevyžadující ochranu před 

hlukem. (/fáze územního rozhodnutí). 
- Lokalita č. 7 -  upravit tvar lokality tak, aby nedocházelo k nevhodnému rozdělení lesního 

komplexu. 
- Lokalita č. 8  

o upravit dle přílohy č. 2 – podklady pro navazující stanoviska dotčených orgánů 
o vymezit mimo záplavové území 

- Lokalita č. 9 - uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání hlukových limitů při 
umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí).  

- Lokalita č. 10a - upravit dle přílohy č. 2 – podklady pro navazující stanoviska dotčených 
orgánů 

- Lokalita č. 16 
o upravit rozsah plánovaného záboru v souvislosti s reálnou potřebou v severní části 

plochy, kvalitní zeleň bude označena, resp. případně ponechána v původní funkci 
o využít připojení na silnici I. třídy stávajících sjezdů a silnic nižších tříd 

- Lokalita č. 20 
o využít připojení na silnici I. třídy stávajících sjezdů a silnic nižších tříd 

- Lokalita č. 28 - upravit dle přílohy č. 2 – podklady pro navazující stanoviska dotčených orgánů 
- Lokalita č. 37b: 

o vymezit pás veřejné zeleně, který pás zeleně podél LBK rozšíří a tím vytvoří „zelený“ 
koridor v min šíři 47metrů 

o doplnit podmínku, že směrem k LBK nebude realizováno pevné neprůchozí oplocení 
o neumisťovat stavby a zařízení vyžadující ochranu před hlukem (funkce bydlení apod.) 

- Lokalita č. 38 - uvést jako podmínečně přípustnou pro stavby nevyžadující ochranu před 
hlukem. (/fáze územního rozhodnutí). 

- Lokalita č. 44 - uvést jako podmínečně přípustnou pro stavby nevyžadující ochranu před 
hlukem. (/fáze územního rozhodnutí). 
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- Lokalita č. 47 - uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání splnění hlukových limitů při 
umísťování stavby. 

- Lokalita č. 48 - uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání hlukových limitů při 
umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí). 

- Lokalita č. 50 
o uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání splnění hlukových limitů při 

umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí). 
o bude využito připojení na silnici I. třídy stávajících sjezdů a silnic nižších tříd 

- Lokalita č. 53 - uvést jako podmínečně přípustnou pro stavby nevyžadující ochranu před 
hlukem  

- Lokalita č. 56a, b, e - uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání splnění hlukových 
limitů při umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí). 

- Lokalita č. 57: 
o zapracovat jako stabilizovanou plochu PR – plochy individuální rekreace 
o upravit tak, aby byl zachován zelený pás podél ZOH Spojil III. o šíři 6 m  

- Lokalita č. 62: 
o upravit dle přílohy č. 2 – podklady pro navazující stanoviska dotčených orgánů 
o uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání hlukových limitů při umísťování 

stavby (/fáze územního rozhodnutí).  
- Lokalita č. 63 - upravit dle přílohy č. 2 – podklady pro navazující stanoviska dotčených orgánů 
- Lokalita č. 64 

o upravit dle přílohy č. 2 – podklady pro navazující stanoviska dotčených orgánů 
o vymezit mimo záplavové území 

- Lokalita č. 67 - uvést jako podmínečně přípustná pro stavby nevyžadující ochranu před 
hlukem. (/fáze územního rozhodnutí). 

- Lokalita č. 71 - uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání hlukových limitů při 
umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí).  

- Lokalita č. 72 - upravit tak, aby pro lokální biokoridor v lokalitě Lány na Důlku zůstal zachován 
alespoň minimální šířkové parametry – 20 

- Lokalita č 76 - bude využito připojení na silnici I. třídy stávajících sjezdů a silnic nižších tříd 
- Lokalita č. 80 - uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání nepřekročení hlukových 

limitů při umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí). 
- Lokalita č. 84 - upravit tak, aby pro lokální biokoridor v lokalitě Lány na Důlku zůstal zachován 

alespoň minimální šířkové parametry – 20m 
- Lokalita č. 86a, b - upravit tak, aby pro lokální biokoridor vedený podél Brozanského dopadu 

zůstaly zachovány alespoň minimální šířkové parametry – 20m 
- Lokalita č. 86b – neumisťovat stavby a zařízení vyžadující ochranu před hlukem. 
- Lokalita č. 93b - uvést jako podmínečně přípustnou při prokázání nepřekročení hlukových 

limitů při umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí). 
- Lokality č. A2, A3, A4, A5- A9  - uvést jako podmínečně přípustné při prokázání splnění 

hlukových limitů při umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí). 
- Lokality č. B1 - B6  - uvést jako podmínečně přípustné při prokázání splnění hlukových limitů 

při umísťování stavby (/fáze územního rozhodnutí). 
 

 
- textová část XVII.b změny Územního plánu města Pardubice bude vycházet z podkladů pro 

vydání navazujícího stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje (příloha č. 3 – změnový 
text – úpravy po společném jednání), které byly přílohou žádosti o stanovisko č.j. MmP 
2769/2016 odeslaném Magistrátem města Pardubice, odborem hlavního architekta dne 
13.1.2016 

- zrušit předkupní právo ve prospěch ČR – pozemky nebudou vyčíslovány 
- uvést do souladu označení staveb a ploch pro dopravu v součinnosti s ŘSD ČR. 
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- doplnit v plochách ZR, KZ a KR nepřípustné využití o zákaz umisťování staveb v biocentrech a 
biokoridorech ÚSES, s výjimkou umístění liniových staveb, které tyto plochy kříží, v souladu 
se čl. 112 ZÚR Pk. 

- respektovat aktualizovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje a 
dodržování zásady nezvyšovat odtok srážkových vod v povodí Spojilského odpadu na pravém 
břehu řeky Chrudimky.  

- nově vymezené zastavitelné lokality budou vedeny jako podmínečně přípustné za podmínky 
doložení likvidace dešťových vod  

- zachovat biocentra RBC 914 Meandry Chrudimky, i RBC 1949 Nemošice – Drozdice v souladu 
se ZÚR Pk 

- upravit průběh koridorů a center ÚSES tak, aby navazoval na prvky ÚSES sousedních obcí 
- v regulativu rozvojové plochy 119z stanovit omezení nemožnosti umísťování staveb na 

hranici pozemku 
- doplnit do textové části dokumentace podmínku určení zdroje pro hašení požáru v souladu s 

požadavky §29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb. Pokud jsou městem určeny jako 
zdroje vody pro hašení požáru přírodní zdroje, musí svým umístěním a přístupem odpovídat 
požadavkům ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411 v opačném případě musí být vybudována požární 
nádrž odpovídající požadavkům ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411. Nově vymezené zastavitelné 
lokality budou vedeny jako podmínečně přípustné za podmínky doložení likvidace dešťových 
vod 

- Lokalita Nemošice – Hřebčín – ponechat plochu v zastavěném území, vyřadit ze zástavby 
pouze pozemek p.č. 402/14 k.ú. Nemošice jakožto významné místo urbanistického rázu 

- v jednotlivých bezpečnostních pásmech nepovolovat stavby a zařízení, jejichž charakter, 
stavební provedení apod. nebude odpovídat povolenému stupni jejich poškození a to ani 
tehdy, jestliže by takovou stavbu nebo zařízení umožňoval zrealizovat územní plán nebo 
změna územního plánu. Všechny stavby umístěné v bezpečnostních pásmech od objektů, ve 
kterých se nakládá s výbušninami, budou realizovány jen v souladu s příslušnými 
ustanoveními vyhlášek ČBÚ č. 102/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a č. 99/1995 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

- Výstavba nacházející se v blízkosti objektů důležitých pro obranu státu včetně ochranného 
pásma – za vymezené území se považuje zakreslené území (ÚAP – jev 107, pasport č. 
42/2014 a dále území v šířce 50 m od hranice vojenského objektu s ohledem na orientační 
zákres) bude podmíněna vydáním závazného stanoviska MO ČR. 

- na rozvojových lokalitách XVIIb/64 a XVIIb/69 b se nachází přívodní napájecí kabel k 
odvodňování čerpací stanici OČS Hostovice a, b v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ, 
která je evidována pod ID: 1080000204-11201000 v ČHP 1-03-03-107. Případné trasové 
změny (přeložky apod.) musí být předem s SPÚ řádně projednány včetně majetkoprávního 
vyrovnáni. 

- prověřit správnost vyznačení aktivní zóny záplavového území v koordinačním výkrese (na 
území Nemošic). 

 
 

2.2 Pokyny vyplývající z připomínek, které byly zohledněny 
- Lokalita individuální rekreace PR u mokrého poldru nad Spojilským odpadem bude prověřena na 
funkční změnu z ploch zahrádkářských chat na plochu chat rekreačních. (připomínky vlastníků staveb) 
- Zrušit předkupní práva pro Českou republiku, dále bude zrušen přesný výpis pozemků pro koridory 
veřejně prospěšných staveb, které jsou v gesci Českého státu. (požadavek ŘSD) 
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2.3 Pokyny vyplývající z požadavků pořizovatele 
 

- aktualizovat zastavěné území ke konci roku 2015 
- zrušit předkupní právo ve prospěch ČR a Statutárního města Pardubice – doptat se na 

souhlas p. Pilné (OMI) 
- §8 obecně závazné vyhlášky - ponechat regulaci staveb zahrádkářských chat v plochách 

s rozdílným způsobem využití PR - individuální rekreace v zahrádkářských lokalitách.  
Zastavěná plocha (včetně verand, vstupů a podsklepených teras) nesmí být větší než. 35m2.  

- Lokalita č. 9 – etapizace výstavby – nejprve budou zastavěny stávající volné zastavitelné 
plochy 

- Lokalita č. 66a – etapizace výstavby 
- koordinovat zapracování XVII.b změn se zpracovávanou územní studií ÚS Fáblovka (Ing.arch 

Mudruňka, 2016) – převzít z ÚS vstupy do území 
- nedefinovat tvar napojení bývalého areálu Tesla – Kyjevská, pouze vyznačit vstup do území 
- opravit zřejmé nesprávnosti dle §70 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád 
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3 Odůvodnění 

3.1 Údaje o projednání 
 
Dne 26. 6. 2012 bylo Zastupitelstvem města Pardubic schváleno usnesením č. 888/2012 pořízení XVII. 
změny ÚPmP. Dne 20. 9. 2012 bylo Zastupitelstvem města Pardubic schváleno usnesením 
č. 966Z/2012 prověření žádostí žadatelů o změnu územního plánu, obdržené pořizovatelem, 
Odborem hlavního architekta, v rámci XVII. změny. Dne 11. 12. 2012 byly usnesením č. 1121Z/2012 
Zastupitelstvem města Pardubic schváleny k prověření další 3 lokality, uvedené v tomto návrhu pod 
čísly 95-97, zároveň se usnesením zastupitelstva tato změna rozdělila na změnu XVII.a, projednávající 
pouze jednu lokalitu a XVII.b, která obsahuje zbylé žádosti. 
Úřad územního plánování projednal návrh zadání v souladu s § 47 stavebního zákona s dotčenými 
orgány, sousedními orgány územního plánování a krajským úřadem. Současně doručil návrh zadání 
XVII.b změny ÚPmP veřejnou vyhláškou. Zastupitelstvo města Pardubice schválilo dne 7. 5. 2013 
usnesením č. 1330Z/2013 Zadání XVII.b změny Územního plánu města Pardubice. Rada města 
Pardubice rozhodla dne 5.11.2013 usnesením č. 5315/2013, že zhotovitelem XVII.b změny Územního 
plánu města Pardubice bude Atelier Aurum s.r.o. 
V prosinci 2014 převzal pořizovatel návrh XVII.b změny Územního plánu města Pardubice od 
zpracovatele rozdělené do dvou variant – varianta č.1 (pouze ty lokality, které zpracovatel vyhodnotil 
jako bezkonfliktní z pohledu projednání s dotčenými orgány) a varianta č. 2 obsahující lokality z var 1 
a zbytek lokalit schválených k prověření Zastupitelstvem města Pardubice. 
Dne 18. 2. 2015 se konalo společné jednání k variantnímu návrhu XVII.b změny -  do 18. 3. 2015 
možnost podání připomínek a stanovisek dotčených orgánů.  
Dne 29. 6. 2015 pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Pardubice přehled vyhodnocení stanovisek 
dotčených orgánů ze společného jednání. Zastupitelstvo usnesením č. 314Z/2015 uložilo určenému 
zastupiteli projednat s dotčenými orgány nesouhlasná stanoviska.  
V období 20. 8. 2015 – 31. 5. 2016 se uskutečnila jednání s dotčenými orgány – úpravy návrhu, 
jednání, úpravy odůvodnění: 

-  
- 20. 8. 2015 – MŽP, KHS Pk, KÚ OŽPZ a SSL, MmP OŽP a OHA, Atelier Aurum s.r.o. 
- 9. 9. 2015 – KHS, Atelier Aurum s.r.o. (pořizovatel nebyl přítomen) 
- 24. 11. 2015 – KHS, Atelier Aurum s.r.o., MmP OHA 
- 14. 12. 2015 - KÚ OŽPZ, MmP OHA, Atelier Aurum s.r.o. 

 

3.2 Zdůvodnění výběru varianty řešení s přihlédnutím k vyhodnocení vlivů variant na 
udržitelný rozvoj území 

 
Návrh XVII.b změny  Územního plánu města Pardubice (dále jen ÚPmP) byl z iniciativy zpracovatele 
vytvořen ve dvou variantách – varianta č. 1 (obsahuje lokality, které zpracovatel vyhodnotil jako 
bezkonfliktní z pohledu projednání s dotčenými orgány) a varianta č. 2 obsahující lokality z var 1 a 
zbylé lokality schválené Zastupitelstvem města Pardubice do pořízení XVII.b změny ÚPmP. 
Do návrhu XVII.b změny ÚPmP bude zpracována varianta č. 1 návrhu XVII.b změny ÚPmP pro 
společné jednání, která bude dále upravena v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu XVII.b změny 
územního plánu města Pardubice. 
Varianta č. 1 prověřuje lokality využívající plochy v zastavěném území, u kterých je měněno zařazení 
do typu ploch s rozdílným způsobem využití, v ojedinělých případech se jedná o nově zastavitelné 
plochy, které vždy navazují na zastavěné území a logickým způsobem rozvíjí funkci v navazujících 
stabilizovaných plochách. Varianta č. 1 respektuje poměry v území, přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty, ochranné režimy veřejné infrastruktury (především dopravní a technické). Představuje 
příznivější řešení než varianta č. 2 z hlediska urbanistických zásad, cílů územního plánování a 
nadřazené dokumentace.  
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Variantu č. 1 posoudili jako vhodnější i dotčené orgány – například z hledisek uvedených v zákoně č. 
289/1995 Sb., o lesích. 
 
Z varianty č. 1 návrhu XVII.b změny ÚPmP budou vyřazeny tyto plochy: 

- lokalita č. XVII.b/34 
Důvodem vyřazení této plochy je trvající nesouhlas dotčeného orgánu (KHS, vyjádření ze dne 
3.6.2016 zn. KHSPA 8583/2016/HOK-Pce). Požadavky na bydlení jsou splněni i v rámci platného 
ÚPmP, kde se lokalita nachází v ploše s rozdílným způsobem využití Sma – smíšené území 
městské – specifické, kde je bydlení uvedeno jako přípustné využití doplňkové. Žadatel není 
dotčen na svých právech. 

 
 
 
Do návrhu XVII.b změny ÚPmP budou zapracovány tyto plochy z varianty č. 2: 

- lokality č. XVII.b/7, XVII.b/9, XVII.b/11, XVII.b/26, XVII.b/37b-d, XVII.b/48, XVII.b/49, 
XVII.b/56, XVII.b//63, XVII.b/71, XVII.b/75, XVII.b/83, XVII.b/84, XVII.b/93b-c. 

 
Zastupitelstvo města Pardubice dne 29. 6. 2015 usnesením č. 314Z/2015 uložilo určenému zastupiteli 
projednat s dotčenými orgány nesouhlasná stanoviska u jednotlivých lokalit, čímž vyjádřilo podporu 
záměrům obsaženým v XVII.b změně ÚPmP. Na základě jednání s dotčenými orgány se podařilo získat 
dodatečné souhlasy k některým lokalitám. Tyto lokality jsou pořizovatelem navrženy k přiřazení 
návrhu XVII.b změny ÚPmP variantě č. 1 na základě souhlasu dotčených orgánů a politické vůle 
Zastupitelstva města Pardubice.  
 
 

3.3 Vyhodnocení souladu se stanovisky DO, připomínek orgánů a organizací chránících 
veřejné zájmy a vyhodnocení připomínek veřejnosti 

Vyhodnocení je uvedeno v příloze č. 4 – vyhodnocení společného jednání variantního návrhu XVII.b 
změny ÚPmP, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 
 
 

PŘÍLOHY 
příloha č. 2 – podklady pro navazující stanoviska dotčených orgánů  
příloha č. 3 – změnový text – úpravy po společném jednání 
příloha č. 4 – vyhodnocení společného jednání variantního návrhu XVII.b změny ÚPmP 
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princip pr!chodnosti bude detailn" #e$en v regula%ním plánu.

'. AREÁL BUDE MAXIMÁLN( PROPOJEN S NÁB%E)ÍM %EKY CHRUDIMKY
princip #e$ení náb#e&í Chrudimky a jeho propojení s areálem Ml'n! bude detailn" #e$en v regula%ním plánu

*. BUDOU RESPEKTOVÁNY D$LE)ITÉ PR$HLEDY NA OBJEKTY AUTOMATICK#CH ML#N$ + ML#NICI A SILO
p#esné definování pr!hled! a s tím související prostorová regulace zástavby (nap#íklad maximální v'$ka, koeficient zastav"nost, uli%ní %ára,…)
bude podrobn" #e$ena v regula%ním plánu

,. FASÁDY NOV#CH OBJEKT$ V NAVR)EN#CH BLOCÍCH NEBUDOU VYTVÁ%ET JEDNOLITOU HMOTU
tento regula%ní princip bude podrobn" #e$en v regula%ním plánu

-. AREÁL AUTOMATICK#CH ML#N$ BUDE %E.EN JAKO POLYFUNK"NÍ
Cílem je vyu$itelnost areálu pro co nej-ir-í spektrum obyvatel a rovnom.rné
rozlo$ení o$ivení areálu v ,ase. Funk,ní nápl/ území, resp. jednotliv%ch objekt& 
nesmí do území p0inést dopravní zát.$, neúm.rnou vzhledem ke kapacit. 
navazující dopravní sít..
maximální kapacita dopravní zát"&e, doprava v klidu a související bude #e$eno v regula%ním plánu

limity nové zástavby
(max. zastavitelná plocha)

památkov' chrán'n( objekt

minimální ve&ejn( prostor

S

ulice
U Ml%n&

po!adované pr)hledy



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO 
ZÁJMU č. XX 

 
Schválená orgánem XX dne XX, usnesením č. XX 

 
Smluvní strany: 

 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:  Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ : 00 27 40 46 
DIČ: CZ 00274046 
Jednající:   
 
a  
 
PAP PARDUBICE o.p.s. 
Sídlo:                 Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice 
IČ : 28825781 
DIČ: CZ 28825781 
Jednající:  Jiřím Vysoudilem, ředitelem společnosti 
 
Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu tuto smlouvu (dále také „SOHZ“ či „veřejná služba“).   
 
 

Článek I. Předmět a účel úpravy – pověření 

1. Společnost PAP PARDUBICE o.p.s. (dále jen „PAP Pardubice“), jako nájemce, na základě 
nájemní smlouvy, vč. platných dodatků, uzavřené dne 23.4.2012 (dále jen „Nájemní 
smlouva“) se statutárním městem Pardubice (dále také „smP“ či „město“), jako 
pronajímatelem, provozuje víceúčelové zařízení plaveckého areálu - Aquacentrum 
Pardubice, Jiráskova 2664 - zahrnující provozování plaveckého bazénu, aquaparku, provozu 
wellness, fitcentra a tělocvičen a to jak pro individuální tak i organizované sportovní či 
rekreační aktivity a dále poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky 
plavání, jak je definována v Zakládací listině obecně prospěšné společnosti PAP Pardubice ze 
dne 1.11.2011 (dále jen „Zakládací listina“), ve smyslu ustanovení článku I. odstavec 2. 

2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, resp. stanovení rámce, na jehož základě a 
současně v souladu se Zakládací listinou, platnou Nájemní smlouvou, zákonem č. 250/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními předpisy zajišťuje PAP Pardubice 
SOHZ na území smP. Touto smlouvou se PAP Pardubice pověřuje výkonem veřejné služby dle 
podmínek níže uvedených v této smlouvě. 

3. Závazkem veřejné služby podle této smlouvy se rozumí provozování víceúčelového 
zařízení plaveckého areálu - Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice a to zejména 



pro účely rekreace a sportu. Tato činnost zahrnuje provozování plaveckého bazénu, 
aquaparku, provozu wellness, fitcentra a tělocvičen a to jak pro individuální tak i 
organizované sportovní či rekreační aktivity a dále poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb v oblasti výuky plavání. Tato činnost dále zahrnuje krátkodobý pronájem či podnájem 
částí vyjmenovaných v předchozí větě či celého sportovního areálu ke sportovním či 
rekreačním činnostem.  
Součástí této činnosti je také provozování přilehlého parkoviště v přímé prokazatelné 
souvislosti s parkováním vozidel osobami provádějícími činnosti specifikované v předchozích 
větách tohoto odstavce. Nedílnou součástí závazku veřejné služby jsou také aktivity, které 
doplňují a podporují sportovní a rekreační činnosti v rámci Aquacentra Pardubice a vedou 
k dosažení komplexního rámce celé veřejné služby. 

Výslovně se jedná o: 
- hostinskou činnost spočívající v provozování občerstvení v rámci areálu 
- regenerační činnosti (pedikůra a manikůra)  
- poskytování masérských služeb 
- umisťování reklamy v rámci areálu a poskytování souvisejících propagačních služeb 
- podnájem vybraných nebytových prostor subjektům zajišťujícím doplnění sportovních 

a rekreačních služeb v rámci areálu 
- zapůjčování pomůcek využívaných v rámci sportovní a rekreační činnosti v rámci 

areálu (zapůjčení osušek, pronájem skříněk …) 
- prodej zboží vázaného k využití v rámci areálu (plavecké potřeby) 
- pořádání a organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže  

Veřejná služba bude prováděna celoročně s minimální otevírací dobou v rozsahu 10 hodin za 
den. Maximální počet dní, kdy je areál veřejnosti nepřístupný jako celek (tedy není 
poskytována jakákoliv z výše uvedených služeb) je 20 dní v kalendářním roce (zejména 
z důvodu nutné technologické odstávky apod.).  

4. Na zajišťování činností týkající se závazku SOHZ se smP zavazuje poskytnout PAP Pardubice 
finanční podporu ve formě dotace, jejíž výše je určena v článku III. 
 
 

Článek II. Doba trvání, místo výkonu závazku veřejné služby 

1. Závazek veřejné služby bude vykonáván od 1.1.2017 do ……………………. 

2. Závazek veřejné služby bude vykonáván na území města Pardubic. 
 
 

Článek III. Podmínky finanční podpory - parametry pro výpočet vyrovnávací platby 

1. Za výkon SOHZ náleží PAP Pardubice vyrovnávací platba. Ta bude poskytována formou 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice. Dotace z rozpočtu města bude 
schvalována každoročně zastupitelstvem města v souladu s platnými právními předpisy 1a 
finančními možnostmi města a poskytována na základě samostatné smlouvy o poskytnutí 
dotace. Smlouva o poskytnutí dotace a usnesení (dále jen „právní akty“) týkající se 
vyrovnávací platby dle tohoto ustanovení budou obsahovat odkaz na tuto smlouvu. 

                                                 
1 Zejména z.č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z.č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; z.č. 
320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Komentář [TJ1]: Bude dořešeno. Viz 
DZ ke zprávě. 



Záležitosti neupravené v právních aktech týkajících se vyrovnávací platby ve vztahu 
k příjemci se budou řídit touto smlouvou. 

2. Vyrovnávací platba je určena výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné 
služby PAP Pardubice.  Součástí nákladů na Službu dle čl. I je také přiměřený zisk, který se 
stanoví na úrovni 0,5% celkových nákladů Služby dle čl. I odst. 3. 

3. Podmínkou pro poskytnutí dané finanční podpory je schválení ročního rozpočtu města s 
příslušnou alokací pro PAP Pardubice. PAP Pardubice je povinen vždy nejpozději do 30. září 
předložit rozpočet výnosů a nákladů veřejné služby dle čl. I., z které vyjde navrhovaná výše 
vyrovnávací platby pro následující kalendářní rok. Tento rozpočet bude zpracován dle 
jednotlivých analytických účtů nákladů a výnosů a bude vycházet z výkazu zisku a ztrát 
minulého (uzavřeného) účetního období.    

4. Výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady, které PAP Pardubice 
prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné služby při dodržování principu 
řádného hospodáře a prokazatelnými výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním 
předmětné veřejné služby. V případě, že PAP Pardubice obdrží v souvislosti s výkonem 
veřejné služby podle čl. I. této smlouvy jiné veřejné prostředky (dotace ze státního rozpočtu, 
dotace od obcí, dotace z Operačních programů apod.), a to v jakékoli formě, bude o jejich 
výši vyrovnávací platba snížena. Vyrovnávací platba bude snížena o veškeré sankce a pokuty, 
které PAP Pardubice vzniknou v souvislosti s prokazatelným porušením zákonných předpisů. 

5. SmP je oprávněno požadovat po PAP Pardubice zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých 
v souvislosti s poskytováním veřejné služby dle článku I. této smlouvy SmP je rovněž 
oprávněno předložené náklady a výnosy neuznat v případě, že došlo k neoprávněnému 
účtování vzniklých nákladů a výnosů nesouvisejících s poskytováním veřejné služby. Pro 
výpočet výše vyrovnávací platby lze užít pouze náklady a výnosy vzniklé po dobu trvání 
závazku veřejné služby. 

6. Maximální výše finanční podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici vyrovnávací 
platby, se určuje vždy schváleným rozpočtem smP na příslušný kalendářní rok. Pokud by 
maximální finanční podpora byla nižší v porovnání s podporou požadovanou dle odst. 3 o 
více než 10%, je PAP Pardubice povinen zpracovat a předložit smP do 30 dní od oznámení 
výše podpory pro daný kalendářní rok přehled omezení v plnění závazku veřejné služby, 
které v důsledku nižšího financování budou provedena, ke schválení smP.    

7. PAP Pardubice je povinna předložit smP vyúčtování vždy nejpozději do 31. března toho 
kalendářního roku, který následuje po ukončeném účetním období. Toto vyúčtování 
minimálně obsahuje: 
- přehled výnosů a nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů 

nákladů a výnosů (v případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých 
poskytovatelů a titulů příslušných dotací) 

- slovní komentář dokumentující rozsah prováděných služeb včetně plnění věcného 
závazku vymezeného v čl. I odst. 3, a to buď prostřednictvím samostatného dokumentu 
či prostřednictvím výroční zprávy. 

8. Finanční podpora, která by převyšovala rozdíl mezi náklady veřejné služby (včetně 
přiměřeného zisku) a výnosy veřejné služby dle čl. III odst. 2, je nadměrnou vyrovnávací 
platbou. 
 



9. V případě, že z vyúčtování dle čl. III odst. 7 vyplyne, že PAP Pardubice obdržela nadměrnou 
vyrovnávací platbu, je povinna částku finanční podpory s ní spojenou é vrátit na účet SMP, a 
to do 15. dubna následujícího kalendářního roku po roce, na který byla podpora poskytnuta.   

10. Finanční prostředky vyrovnávací platby budou převedeny bankovním převodem na účet 
PAP Pardubice uvedený v záhlaví smlouvy ve třech splátkách, první splátka ve výši 35% je 
splatná do 20. 2. běžného kalendářního roku, druhá splátka ve výši 35% je splatná do 15. 6. 
běžného kalendářního roku a třetí splátka ve výši 30% je splatná do 30. září běžného 
kalendářního roku. Pokud by byla první splátka poskytnuta před schválením rozpočtu smP, 
bude její výše korigována v rámci druhé splátky tak, aby součet první a druhé splátky tvořil 
70% schválené výše vyrovnávací platby.   
 
 

Článek IV. Kontrola, ostatní 

1. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem smP dne ………….., číslo usnesení ……….  

2. Finanční podpora se poskytuje v souladu s vnitřními předpisy smP a platnými právními 
předpisy ČR. 

3. Příslušné orgány smP jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), kdykoli kontrolovat dodržení 
podmínek, za kterých byla vyrovnávací platba poskytnuta. 

4. PAP Pardubice je povinen čtvrtletně předkládat průběžné informativní přehledy o vývoji 
nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých druhových účtů nákladů a výnosů, a to do 25. 
dne následujícího po ukončení čtvrtletí, tj. vždy do  25.1., 25.4., 25.7. a 25.10. 

5. PAP Pardubice je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 3, 
resp. odst. 8 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům smP kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů souvisejících s vyrovnávací platbou. 

6. Neoprávněné použití vyrovnávací platby nebo zadržení prostředků poskytnutých 
z rozpočtu města je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. 
V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. a 
v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

7. Statutární město Pardubice je oprávněno při zjištění porušení podmínek této smlouvy ze 
strany příjemce pozastavit uvolňování finančních prostředků. O pozastavení poskytování 
finančních prostředků statutární město Pardubice písemně informuje PAP Pardubice. 

8. SmP provede v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
ve znění pozdějších právních předpisů, kontrolu za účelem ověření, zda společnosti PAP 
Pardubice nebyla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba. Kontrola ověří hospodárnost a 
účelnost finanční podpory, včetně oprávněného účtování vzniklých nákladů jako nezbytných 
pro poskytování SOHZ. Prováděna bude během trvání doby pověření a na konci této doby.  

9. Poskytování finanční podpory se řídí podmínkami uvedenými v Rozhodnutí Komise 
2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 



unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.   

10. PAP PARDUBICE bere na vědomí, že smP je povinno průběžně ověřovat naplnění 
podmínek Rozhodnutí komise č. 2012/21/EU a je srozuměn s tím, že v případě jejich 
nenaplnění bude statutární město Pardubice postupovat podle příslušných předpisů pro 
oblast veřejné podpory. V takovém případě PAP Pardubice poskytne smP potřebnou 
součinnost. 
 

Článek V. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a poprvé bude 
využita pro plnění závazku Služby a poskytnutí vyrovnávací platby na kalendářní rok 
2017.   

2. SmP je oprávněno tuto smlouvu vypovědět v případě, že PAP PARDUBICE poruší 
některý ze svých závazků uvedených v ust. čl. III/7, III/9, IV/5 nebo IV/6 této smlouvy. 
Výpovědní doba činí šest měsíců. 

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018. 

4. Smlouva je podepsána ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží dva 
stejnopisy.   

5. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit výhradě formou písmenných dodatků, které 
musí být očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.   

6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy se seznámily, porozuměly jí a 
smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou vůli. 

 
 
V Pardubicích dne …………………                             V Pardubicích dne …………….. 
 
 
 
 
 
........................................................ ..................................................... 
   za statutární město Pardubice                         za PAP PARDUBICE o.p.s. 
Ing. Martin Charvát, primátor města                          Jiří  V y s o u d i l 
                          ředitel společnosti 
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Cíl SPRM Pořadí Indikátor
Správce 
měřítka

Měrná 
jednotka 2012 2013 2014 2015

vize 1 Počet obyvatel ORS počet 89 467 87 616 87 725 87 522
vize 2 Celková spokojenost – index spokojenosti občanů ORS % x x x TIMUR
vize 3 Míra nezaměstnanosti (rozdíl ČR mínus město Pardubice) ORS % 2,2 2,3 1,9 1,5
vize 4 Pořadí v indexu kriminality ORS pořadí 2. 2. 2. 2.
vize 5 Ekologická stopa OŽP Gha/osobu TIMUR

vize 6 Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (pm10, nox, sox)

OŽP počet

PM10 - 33                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 30                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 20                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

vize 7 Podíl cest, které cestující vykonali za použití pěší, veřejné a cyklistické dopravy OHA % 65% x x x

vize 8 Počet návštěvníků největších sportovních a kulturních akcí pořádaných s přispěním města

OŠKS počet

VP: 25 000                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 946

VP:    29 000                        
ZP:      18 300                    
AP:     25 000               GFS:  
5 175

VP: 29.982                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 948

vize 9 Ukazatel dluhové služby města EO % 2,43% 2,30% 1,97%
1.1 10 Podíl vytříděného komunálního odpadu OŽP % 16,60% 16,90% 17,60% 19,20%

11 Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách OMI (ORS) MW/rok 65 0 0
12 Objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové náklady) OMI (ORS) Mil. Kč/rok 85 23,9 25,9

1.3 13 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství OHA Ha (kumul) 0 0 20,4
1.4 14 Plocha revitalizovaných ploch podél vodních ploch OHA Ha (kumul) 0 6,8 6,8
2.1 15 Procento plnění plánu městské mobility v daném roce ORS (OHA) % x x x x

16 Podíl městské hromadné dopravy na osobní dopravě ve městě OHA (OD) % 16% x x
17 Objem prostředků na MHD z rozpočtu města EO (OD) tis. Kč 146 300 146000 150000
18 Podíl výkonů bezemisní MHD na dopravních výkonech MHD OD % 41 40 41
19 Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti OD km 11,827 12.352 13.290
20 Počet překonání bariér ve městě OD počet 0 2 4

21 Délka evidovaných místních komunikací, cyklostezek a dalších opatření pro cyklisty

OD km

Cyklostezky : 66,5  
Cyklotrasy: 85,3  Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci: 8,7

Cyklostezky : 71.7  
Cyklotrasy: 91,4 Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci:9,2

Cyklostezky :78,2   
Cyklotrasy:92,2     Klidové 
zóny:-                 Opatření 
na komunikaci: 9,2

22 Počet hlavních zaměstnavatelů ve městě (nad 250 zaměstnanců) KP počet 28 31 32
23 Počet OSVČ v hlavní činnosti na 1000 obyvatel KP počet 181 179 180
24 Podíl ploch určených k podnikání KP (OHA) % 30% 30% 30%
25 Příliv investic do Pardubic KP Mil. Kč

PZI: 1 500,85                           
PTI: 332,521 PTI: 1474,91 PTI: 591,74

26 Počet absolventů VŠ v technických oborech KP počet 938 879 947
27 Výměra revitalizovaných brownfieldů KP (ORS) Ha 0 0 0
28 Procento plnění koncepce revitalizace brovnfieldů KP (ORS) % x x 0 0

3.3 29 Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost EO (MP) tis. Kč 54 995,60 67 198,80 77 986,70
30 Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městem OSV počet 43 42
31 Počet sociálních bytů OSV počet 560 596 620

3.4

1.2

2.2

2.4

3.1

3.2



32 Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit EO (OŠKS) tis. Kč 190 888,50 114561,1 108362,1
33 Procento plnění koncepce rozvoje kultury a umění města Pardubice OŠKS % x x x x
34 Objem prostředků z rozpočtu na fungování VS EO tis. Kč 369 602,50 311 093,30 293 644,80 302 309,40
35 Umístění v benchmarkingové iniciativě KT počet 0 x x
36 Procento plnění akčního plánu v daném roce ORS % x x x 74%
37 Spokojenost občanů s fungováním magistrátu/MO KT % x x x TIMUR
38 Hodnota majetku města EO mil. Kč 14 644 15242 15652
39 Přebytek hospodaření běžného účtu EO tis. Kč 68 424 -8 553 34864
40 Počet velkých akcí státu a kraje realizovaných na území města ORS počet 0 0 0
41 Objem prostředků státu a kraje investovaných do velkých akcí na území města za rok ORS tis. Kč 0 0 0
42 Počet nepřijatých dětí do MŠ OŠKS počet

MŠ: 395                                      
PZ: 0 MŠ:174,    PZ:0 MŠ:37         PZ:0

43 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ OŠKS počet žáků 23 23 23
44 Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání EO tis. Kč 122 859,40 138543,8 206257,6
45 Procento plnění Komunitního plánu sociálních služeb OSV % 70% 75% 80%
46 Objem prostředků z rozpočtu na sociální oblast EO (OSV) tis. Kč 41 924,30 86483,6 129104,1

47 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ročně

OŠKS počet

PH: 57 343  
PP: 131 630

PH:62 191      
PP:138227       

PH: není k dispozici      
PP:není k dispozici

48 Návštěvnost referenčních míst cestovního ruchu

OŠKS počet

Zámek: 60 657                      
Zelená brána: 15 858 
Aquacentrum: 452 000  
Loď Arnošt: 8 227  
Závodiště:                              
ČEZ Aréna: 403 000

Zámek: 102 307                      
Zelená brána: 14571 (od 
4/2014 - rekonstrukce) 
Aquacentrum:   450 000                      
Loď Arnošt: 8 240  
Závodiště:   98 800                           
ČEZ Aréna: údaj není k 
dispozici

Zámek:     92 762              
Zelená brána: 16 545                  
Aquacentrum:  483497                         
Loď Arnošt: 8 730  
Závodiště: 152 000                           
ČEZ Aréna: 359 500

49 Počet vydaných tiskových zpráv  KP počet 261 235 298
50 Počet realizovaných projektů města v rámci ITI ORS počet x x 0 0
51 Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI ORS mil. Kč x x 0 0
52 Počet realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS počet 0 18
53 Finanční objem realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS mil. Kč 0 208,54
54 Procento vzešlých ztrát z chybných procesů při realizaci a přípravě projektů ORS %

Projekty: 10                             
ZŘ: 0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0  ZŘ=0

Legenda:
indikátor plněn 27
indikátor plněn částečně 12
indikátor monitorujeme 6
indikátor s delší periodou vyhodnocování než 1 rok 7
metodiku stanovení indikátoru je třeba přepracovat 2

správce měřítka červeně = navrhovaný nový správce měřítka z důvodu změny náplně agendy odborů
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Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 - 2025

2015 2016 Celkem Externí zdroje rozpočtově indikátor
ově

vlastní 
zdroje

externí 
zdroje

470/11 Separovaný sběr 1.1./10 1.6 16 000 16 500 32 500 vytříděné mn. (t) 1.1. 31.12. OŽP OŽP splněno 14 934 9 516, 8 9 516 836,- Kč příjem od EKO-KOM

475/11 Sběr BRKO od občanů 1.1./10 1.6

2550 1 700 3 400

vytříděné mn. (t) 1.1. 31.12. OŽP OŽP plněno 

průběžně

2 184

Sběr BRKO byl zaveden v zástavbě rodinných domů 

po celém městě. Dále byl zaveden do školských 

zařízení provozovaných městem.

314/7, 102/3

Náhrdelník na Chrudimce - PD, výkupy pozemků (PD - 300, 

výkupy - 300) 1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 

3.5, 4.7, 5.2 600 20 000 50 000
stavební povolení 2015 2018 OMI 

OHA rozpracováno 7 0

Probíhá jednání o majetkoprávních vztazích. DSP v 

rozpracovanosti.

313/7 Matiční jezero - odbahnění - PD 1.5./14
1.4, 1.5, 1.6, 3.5, 4.7, 

5.2 670 1 000 20 000

projektová 

dokumentace
2015 2020 OMI

OHA PD dokončena 87 0

327, 328, 329, 

330/16

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - PD a 

ostatní náklady; výkupy pozemků, dotace, vlastní zdroje (2 

000+8 500+90 000+20 000)+PD 2.2./16 5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1 123 900

Program 

švýcarsko - 

české 

spolupráce

projektová 

dokumentace
2015 2017 OMI OHA

rozpracováno 268 0

Probíhá jednání o majetkoprávních vztazích, dále 

jednání s poskytovatelem dotace, je uzavřena SOD 

s projekční kanceláří Grebner s.r.o., na zpracování 

projektové dokumentace, probíhá proces 

územního řízení - předpoklad jeho ukončení 

05/2016.

12, 13/1

Vybudování 1. etapy Intelignetního dopravního systému - 

Dopravního informačního centra (750 - IPRM+10 800 - 

digitalizace kamerového syst.) 2.3./15 1.3, 2.1, 2.2 11 550 ITI

ukončení 1. etapy 2015 2020 MP OHA

dokončeno

3 116,10 0

DPMP: 1. etapa vybudování kamerového systému 

je dokončena. V současné době se zpracovává 

technická specifikace pro zadání VZ na kompletní 

celek Inteligentního řízení dopravy. Termín 

dokončení cca 10/2016. V roce 2017 bude možné 

vypsat VZ na kompletní dodávku systému. MP: 

Základní etapa - 14 kamer, dohledové centrum, 

řídící systém, úložiště bylo vybudováno a po 

zkušebním provozu převzato do užívání. I etapa - 

dalších cca 30 kamer je instalováno a postupně 

probíhá zkušební provoz.

278/7 Zklidnění dopravy v ulici Jiráskova - PD 2.1./15 3.1.,2.3 190 0

projektová 

dokumentace
2015 OMI

OHA PD dokončena 0 0
vydáno SP, předána DPS

269/6

Rekonstrukce účelové komunikace Rosice - Svítkov (stezka 

podél Labe) 1.5./14, 19 1.4., 2.4., 2.5. 1 000 0 1000

projektová 

dokumentace
2015 2015 OMI

OHA, OD PD dokončena 48 0 Dokončeno v roce 2016.

271/6 Rekonstrukce ul. Macanova 2.4./19 1.4. 12 000 0 12 000

realizace projektu 2015 2016 OMI

OD

29.4.2015 

kolaudace 1. 

části 2 707 0

Akce rozdělena na 2 části, realizace a dokončení 2. 

části v roce 2016.

272/6 Rekonstrukce ul. Polní - Nemošice - realizace 2.4./19 1.4. 6 500 0 6500
realizace projektu 2015 2015 OMI

OD dokončeno 2 945 0

274/6 Stavební úpravy ul. Rožkova (přechody, nasvícení) 2.4./19 1.4 6 700 0 6700
realizace projektu 2014 2015 OMI

OD dokončeno 9 469 0

301/7 Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD a realizace 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 670 0 670
realizace projektu 2014 2015 OMI

OD dokončeno 670 0

279/7 Rozšíření křižovatky ul. Pražská a Teplého 2.4./19 2.1., 3.1. 2 500 0 2500
realizace projektu 2015 2015

OMI OD dokončeno 2 297 0

304/7 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 500

projektová studie 2015

OMI OD rozpracováno 87 0 Řeší se majetkoprávní vztahy.

305/7 Propojka u Trojice - nadjezd Svítkov - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 500

projektová 

dokumentace
2015

OMI OD rozpracováno 0 0 provedeno trasování

521/12 Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 400

projektová 

dokumentace OMI OD rozpracováno 0 0 OD MmP zpracovává zadání. 

308, 309/7

Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD; výkupy 

pozemků a zahájení I. etapy (PD - 431, pozemky + zahájení 3 

900) 2.5./21 1.4., 2.4. 4 331 ITI
realizace 1. etapy 2015 2016 OMI OD

rozpracováno 33 0 vydáno územní rozhodnutí v 04/2016

310/7 Cyklistická stezka Dašická - PD 2.5./21 1.4., 2.4., 150 0 150

aktualizace 

projektové 

dokumentace

2015 OMI

OD rozpracováno 0 0 Řeší aktualizace projektové dokumentace.

311/7

Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - PD + výkupy 

pozemků 2.5./21 1.4., 2.4. 600 0 440

projektová 

dokumentace
2015 OMI

OD PD dokončena 183 0 Zažádáno o SP, řeší se výkupy pozemků.

40/1

Projekt Labská cyklostezka Hradec Králové - Pardubice - 

činnost svazku obcí - členský poplatek 2.5./21
1.4, 2.4,3.5,4.7, 5.2, 

3.1 50 200 ITI 2013 2020 KP
OD

plněno 

průběžně
50

0

Vyjádření za KP: probíhá spolupráce k propagaci 

cyklostezky v ČR i zahraničí.

420/10

Labská cyklostezka Pce - Kojice - studie proveditelnosti - Pk 

dotace 2.5./21
1.4, 2.4, 3.5,4.7, 5.2, 

3.1 200 ITI

studie 

proveditelnosti
2014 2015 OHA OD

SP zpracována

0 169

Studie proveditelnosti zpracována, založen svazek 

obcí - řeší navazující PD, výkupy pozemků a 

realizaci.

535/12 Koncepce "brownfields" 3.1./22,23,24 3.2, 4.2, 4.4 200 databáze 2015 ORS ÚVV dokončeno 0 0 Databáze na geoportálu města je plně funkční.

Skutečné náklady v tis. 
Komentář odborů**

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2015

Stav dle 
komentáře 

odboru*
Zakončení/výstup Termín 

zahájení
Termín 

ukončení

Odpovědnost 

Akční plán Pardubice pro rok 2015

Položka v 
rozpočtu Název opatření/projektu Kod cílů/ 

Indikátor Synergie
Orientační náklady projektu (v tis. Kč)



536/12 Koncepce školství 4.5./42, 43 1.6., 3.1., 3.3., 3.5., 200 koncepce

ORS

OŠKS rozpracováno

0

0

V roce 2015 pokračovaly práce na koncepčním

materiálu pro školství v návaznosti na zpracovanou

prognózu vývoje naplněnosti základních škol z roku

2014 a na připravovanou novelu školského zákona.

S ohledem na koncepční potřeby v oblasti

vzdělávání bylo dohodnuto, že strategie pro

vzdělávání ve městě vznikne v součinnosti s ORS,

který poskytne odbornou koncepční podporu.

Dodatečný termín plnění vznikl také v návaznosti

na vydání Strategie vzdělávací politiky České

republiky do roku 2020.

31.1 Aktivní propagace a marketing brownfieldů 3.2./27,28 1.4, 3.1, 4.2, 4.7 700 700 uskutečněné akce 2015 KP ÚVV

plněno 

průběžně 0 0

ORS: 1. Probíhá příprava prodeje areálu Tesla 

Kyjevská. 2. V ZmP probíhá schvalovací proces 

prodeje části areálu Hůrka. KP:  Databáze 

brownfields na geoportálu města je plně funkční, 

vydán PR článek v developerském časopisu 

Devlopment News s distribucí na veletrhu Expo 

Real v Mnichově.

700/16, 

435/10 PPK - Komunitní klub v ul. Češkova (mzdy - 602) 3.3./29 4.6 700 722 MV realizace služby 1.15 12.15 KT, OSV OSV, EO dokončeno 95 490

Realizace komunitního klubu v r. 2015 probíhala 

úspěšně. Důkazem je i navázání činnosti klubu i 

pro rok 2016.

Pilotní projekt - startovací bydlení pro os. bez přístřeší 3.4. 3.3. 0 0 0 počet nájem. sml. 3.15 OSV OSV dokončeno 0 0

Město Pardubice v roce dokončilo projekt 

Startovací bydlení pro mladé, jež je podporou 

mladých ekonomicky aktivních lidí do 30 let v 

oblasti bydlení. Startovací bydlení pro os. bez 

přístřeší neexistuje. Otázky osob bez přístřeší ve 

vztahu k bydlení řeší nově schválená Koncepce 

dostupného bydlení 2016 schválená ZmP 26. 5. 

2016. V rámci samotného startovacího bydlení 

bylo v první polovině roku přiděleno 25 bytů.

134, 135, 

136/3

MAS Dukla - PD ve vazbě na stávající studii (PD - 1 300, 

tartanový ovál - 100)+architektonická soutěž 3.5./2, 32 1.4, 3 600 2 000

architektonická 

soutěž - studie
OMI

ORS, EO rozpracováno 147 0

Vybrán zhotovitel retopingu tartan. oválu. Studii v 

rámci archit. soutěže řeší ORS. ?

259/6 Elektronická spisovna v objektu 21 a 30 4.1./34, 35 6 820 realizace projektu 2014
OMI

KT, EO rozpracováno 15 0

Probíhá realizace, plánovaný konec realizace 

06/2016.

651/15 Podpora logopedické péče - screening a následná péče 4.5./44 3.1., 400 520 1040 realizace projektu 2015 OŠKS EO

plněno 

průběžně 400 0

Logopedická péče je nabízena všem městem 

zřizovaným pardubickým mateřským školám. 

Služba je prováděna  ve spolupráci s krajskou 

koordinátorkou pro logopedickou péči  v rámci 

Pedagogicko psychologické poradny v Pardubicích, 

která postupně provádí na školkách screening řeči, 

navrhuji řešení na zlepšení a současně metodicky 

vede logopedické asistentky ve školkách.

584, 585/13

Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a násl. péče; 

(440+200) 4.5./44 3.1. 640 520 1040 realizace projektu 2015 OšKS EO

plněno 

průběžně 658 0

Pravidelně je prováděno zrakové vyšetření

předškolních dětí ve všech městem zřizovaných

pardubických mateřských školách u dětí nových a

podruhé opakovaně u předškolních dětí, aby byla

zachycena případná zraková vada vzniklá v čase

ještě před nástupem do základní školy. Pro děti, u

kterých byla zrakovým screeningem odhalena

zraková vada je nabízena následná péče, která je

prováděna ve spolupráci s Pardubickou krajskou

nemocnicí od 9/2014. Tím je zajištěna komplexní

péče – medicínská a speciálně pedagogická. 

433/10 Komunitní plánování v Pardubicích 4.6./45, 46 3.3., 3.4., 4.1., 4.2. 273 0 OPLZZ Komunitní plán 1.15 4.20 OSV OSV, EO dokončeno 32 252

Komunitní plánování bylo v r. 2015 plně 

realizováno.

321 Automatické mlýny

1.5.,3.2.,3.5.,4

.7.,5.2./27, 

28, 32, 50 250 ITI

stavebně technický 

průzkum 2015 2020

OHA, OŠKS, 

ORS OMI STP dokončen 130 0

OHA: Stavebně technický průzkum zpracován, OHA 

připravuje formou soutěžního workshopu výběr 

zpracovatele regulačního plánu území navazujícího 

na areál Mlunu - snaha nalét se všemi aktéry v 

území společnou vizi území. ORS: Město v rámci 

projektů ITI počítá s čerpáním dotace na 

revitalizaci objektu jako na NP a zároveň počítá s 

tím, že v části areálu (objekt GOČÁR) vybuduje 

polytechnické dílny. Veškeré vybavení dílen - 

majetkem města + investice do stavebních částí 

(investice - dotace + užívací titul dlouhodobá 

nájemní smlouva na 20 let).



331, 332, 333, 

334, 335/8 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského 1.4./13 3.5 112 092 IPRM realizace projektu 2014 2015 OMI OHA dokončeno 31 558 72 577 Kolaudační rozhodnutí.

321, 322, 323, 

324, 325/8 Revitalizace Tyršových sadů 1.4./13 3.5 109 240 IPRM realizace projektu 2014 2015 OMI OHA dokončeno 17 966 73 470 Kolaudační rozhodnutí.

338, 339/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova 3.5./32 1.4, 4.5 1 935 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI EO dokončeno 213 1 628 Kolaudační rozhodnutí.

341, 342/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka 3.5./32 1.4, 4.5 74 OPŽP realizace projektu 2014 2015 OMI EO dokončeno 49 434 Kolaudační rozhodnutí.

343, 344/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Grusova 3.5./32 1.4, 4.5 263 OPŽP realizace projektu 2014 2015 OMI EO dokončeno 270 1 598 Kolaudační rozhodnutí.

345, 346/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožíkova 3.5./32 1.4, 4.5 1 947 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI EO dokončeno 371 1 345 Kolaudační rozhodnutí.

348, 349/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček 3.5./32 1.4, 4.5 2 500 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI EO dokončeno 910 1 841 Kolaudační rozhodnutí.

353, 354, 

355/8 IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu 1.4./13 4 909 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA dokončeno 289 3 809 Kolaudační rozhodnutí.

356, 357, 

358/8 IPRM Prostor před KD Dukla - ul. Gorkého 1.4./13 27 346 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA dokončeno 3 364 15 533 Kolaudační rozhodnutí.

359, 360, 

361/8 IPRM Vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova 1.4./13 13 250 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA dokončeno 2 090 10 611 Kolaudační rozhodnutí.

362, 363, 

364/8 IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova 1.4./13 7 606 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA dokončeno 911 3 451 Kolaudační rozhodnutí.

371, 372/9 ZŠ Družstevní - zateplování 1.2./11 4.5 30 251 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI OMI dokončeno 12 025 11 662 Kolaudační rozhodnutí.

374, 375, 

376/9 ZŠ Ohrazenice - zateplování 1.2./11 4.5 22 743 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI OMI dokončeno 5 048 12 634 Kolaudační rozhodnutí.

377, 378, 

379/9 MŠ Na Třísle - zateplování 1.2./11 4.5 5 573 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI OMI dokončeno 921 3 554 Kolaudační rozhodnutí.

390, 391, 

392/9 Aquacentrum -SEN - využití solární energie 1.2./11 21 461 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI OMI dokončeno 4 934 5 587 Kolaudační rozhodnutí.

399, 400, 

401/9 Lesopark na Dukle 1.4./13 3.5 20 899 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA dokončeno 2 502 13 449 Kolaudační rozhodnutí.

386, 387/9 Labská hotelová škola U Josefa 118 - výměna oken 1.2./11 17 500 realizace projektu 2015 2015 OMI OMI rozpracováno 37 0 Probíhá realizace projektu.

393, 394, 

395/9 Zateplení domova pro seniory 1.2./11 23 979 realizace projektu 2015 2015 OMI OMI dokončeno 4 970 8 202 Kolaudační rozhodnutí.

změna 

rozpočtu Cyklistická stezka Pražská - Branecká (výkupy + PD) 2.5./21 1.4., 2.4., 300

projektová 

dokumentace 2015 2015 OMI OD rozpracováno 0 0 MO VI zajišťuje PD.

změna 

rozpočtu Terminál B - návrh stavby 2.2./16 840 ITI návrh stavby 2015 2018 OHA OHA rozpracováno 0 0 Probíhá jednání o majetkoprávních vztazích. 

změna 

rozpočtu Rozšíření výukových kapacit ZŠ a MŠ Svítkov - PD 4.5./44 4.5 1 020

projektová 

dokumentace 2015 2015 OMI EO

rozpracováno

61 0 OHA zajišťuje studii. ?
změna 

rozpočtu RPS Polabiny pravý břeh Labe - ul. Studentská 1.4./13 1.5 7 725 MMR realizace projektu 2015 2015 OMI OHA dokončeno 3 588 4 000 Kolaudační rozhodnutí.

změna 

rozpočtu Hřiště Sokolovská 3.5./32 1.4 2 500 realizace projektu 2015 2015 OMI EO dokončeno 391 2 017 Kolaudační rozhodnutí.

* Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)

** Stručný komentář ke stavu akce



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru **

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 A.1.2.1
Prosazovat napojení MPZ Staré Čívice v severní nebo jižní trase spolu s napojením 
budoucího přístavu 2013 - vedení města, OMI

rozpracováno
v 06/2015 provedeno trasování průmyslová zóna St. Čívice - Pardubice U 
Trojice. Předáno na MO VI a vedení města. Viz strategický dokument 
(zpracovatel SUDOP Praha, objednatel SUS PK) definuje význam a priority této 
stavby.

3.1.,4.4./22,25,
2

2 A.1.2.2
Zajistit politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím připojením 
na jihovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory - viz KO Doprava D.2.3 průběžně vedení města

rozpracováno viz strategický dokument (zpracovatel SUDOP Praha, objednatel SUD PK) 
definuje význam a prioritiy této stavby 

2.1.,2.3.,4.4./2,
6

3 A.2.2.1
Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a 
to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního 2013 - KP, OHA

rozpracováno OHA převzal variantní návrh územního plánu 
3.1./24,25

4 A.2.2.4
Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. 
služby, obchod apod. (Jesničánky, Nemošice, Staročensko…) 2013 - KP, OHA rozpracováno OHA převzal variantní návrh územního plánu 3.1./23,24

5 A.5.1.1
Zpracovat koncepce (aktualizace) poslání a rozvoje jednotlivých akciových 
společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%) 2014 -

zástupci města v 
představenstvu, 
FSaKS

rozpracováno
RFP - NEXIA - 06/2016, VAK Pce - VH - předpoklad vývoje 2016 - 2020 příloha DZ 
RmP 04/2016, DPMP - koncepce součástí výroční zprávy, SmP - koncepce 
součástí výroční zprávy    4.3./38,39,9

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 B.1.2 Optimalizovat využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské správy 2013 -
KT, vedení města, 
OMI

rozpracováno viz aktuálně řešený "Záměr odkoupení administrativní budovy od společnosti 
ČSOB Pojišťovna a.s." (centralizace agend magistrátu do jediné správní budovy) 4.1./34,35

2 B.1.3 Optimalizovat systém organizace městské veřejné správy 2013 - vedení města, KT

splněno - částečně 
(viz vyhodnocení 

2014)
otázka politického konsensu

4.1./34,35

3 B.1.5.1 Konsolidace správy IT (město obvody, organizace města) 2014 OIT, KT

Částečně splněno

Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl jako první městský obvod do IT správy 
zařazen ÚMO V a ÚMO 6. Dále následovalo: 06/2013 - ÚMO 7, 11/2013 - ÚMO 
2, 03/2014 - ÚMO 4. V rámci konsolidace IT je sjednocena správa IT na ÚMO 2, 
4, 5, 6, 7 a MP Pardubice. ÚMO 1 a 3 - bude záležet na výsledku politických 
jednání. Tento stav nadále trvá. 4.1./34

4 B.1.5.2 Optimalizace nákladů v rámci úřadu 2013 OIT, KT
Částečně splněno

2013 - nasazení systému na optimalizaci tisku - UNIFLOW. V tuto chvíli jsou do 
Uniflow zapojeny všechny síťové tiskárny (včetně konsolidovaných UMO) a OIT 
je schopno generovat statistiky tisku.

4.1.,4.3./34, 
38,39

5 B.1.6.2 Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě 2013 - 2014
RmP, ZmP, vedení 
města

Nebylo rozhodnuto

Metropolitní optická síť je ze 4/5 provozována v režimu pronájmu. MmP vlastní 
optické kabely, ale chráničky, kde jsou kabely uloženy, jsou ve vlastnictví O2, 
resp. právního nástupce (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.). Smlouva o 
pronájmu MmP zavazuje, že nebude provozovat po optických kabelech, které 
jsou v pronajatých chráničkách, služby, které by mohly být pro O2 konkurenční. 
(Příklad pronájem kabelu jiné společnosti, která má obdobné zaměření jako 
O2.) Tato problematika bude otevřena na jednání Komise pro strategii v roce 
2016. 4.1./34

A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

B. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch



6 B.1.6.3
Stanovit podmínky jak ekonomické, tak technické pro připojení do metropolitní sítě 
pro ostatní organizace a firmy 2013 -2014

OIT, RmP, ZmP, 
vedení města

Nesplněno

Tento cíl vznikl za doby, kdy město uvažovalo, jakým směrem by se využití 
metropolitní sítě mělo ubírat. Při plnění však město narazilo na odpor 
pronajímatele, poskytovat prostor ve svých HDPE chráničkách jiným, 
komerčním, konkurenčním subjektům. V současnosti má město zájmové lokality 
již propojené a poskytovat metropolitní síť komerčně se nepodaří v souvislosti s 
tržním prostředím. Z výše uvedeného navrhujeme tento cíl dále neevidovat.

4.1./34

7 B.1.6.4
Spolupracovat s Krajským úřadem a Univerzitou Pardubice, které mají ve městě 
podobný záměr 2013 -2014 OIT, KT

Částečně splněno

Jedná se o kontinuální cíl. V případě budování Chytrého webu bude spolupráce 
s těmito a dalšími institucemi nutná. Komunikace se zástupci UPCE a KrÚ 
Pardubice je nadále aktivní. S Krajským úřadem jednáme o sdílení infrastruktury 
v rámci budování kamerového systému městské policie. 4.4./41,2

8 B.1.7.1
Vybudování Call centra jako centrálního bodu pro poskytování informací týkající se 
zpočátku magistrátu města, později rozšířit i o další instituce 2013 - 2014 OIT, KT

rozpracováno
KT: V současné době probíhá dolaďování technického a organizačního zajištění 
Call centra. OIT: Příprava Call centra probíhá dle harmonogramu - jeho spuštění 
do ověřovacího provozu je plánováno ve druhé polovině roku 2016 současně s 
nasazením aplikace City Helpdesk. 4.1./34,2

9 B.1.7.2
Implementace elektronických formulářů - Vytvoření elektronických formulářů pro 
snazší komunikaci mezi občanem a úřadem 2013 - 2014 IOT, KT Částečně splněno

Formulářový systém je v těchto dnech implementován. Do konce roku 2016 
bude plněn aktuálními formuláři. 4.1./34,2

10 B.1.7.3 
Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možnosti jejího využití a atraktivnosti pro 
občany města 2014 - DpmP, vedení města

nesplněno

Vzhledem k tomu, že v současné době vzniká dokumentace pro obnovu nového 
OS pro Pce a HK je v současné době nehospodárné dále rozvíjet současnou 
podobu městské karty. Její kompletní obnova se připravuje v roce 2017. Poté 
přistoupíme k posouzení níže uvedeného bodu, zda je ještě potřebné dále 
systém tímto směrem rozvíjet. Tato aktivita vyplývá z plánů cca 8 let starých a 
dnešní technologie jsou zcela jiného rázu.

4.7./48,2

11 B.2.1.2
Připravit projekt zaměřený na vybudování podporovaného a chráněného bydlení pro 
osoby s různým typem postižení 2013 - OSV

splněno
26. 5. 2016 byla ZmP schválena Koncepce dostupného bydlení 2016, která řeší i 
otázky bydlení pro osoby s nejrůznějším postižením. Dlouhodobě město 
poskytuje tréninkové a chráněné bydlení pro organizaci Domov pod Kuňkou, 
Péče o oduševní zdraví a Dětské centrum Veská. 

4.6.,3.4./45, 
46,31,2

12 B.2.1.4 Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města 2013 - OSV splněno částečně
Koncepčními otázkami prorodinné politiky se zabývá nově vzniklá Komise pro 
rodinu a děti při RmP. 4.6./46,2

13 B.3.1.1 Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu) 2013 OŠKS

rozpracováno
V roce 2015 pokračovaly práce na koncepčním materiálu pro školství v 
návaznosti na zpracovanou prognózu vývoje naplněnosti ZŠ z roku 2014 a na 
připravovanou novelu školského zákona. Dodatečný termín vznikl v návaznosti 
na vydání Strategie vzdělávácí politiky ČR do roku 2020. 4.5./42,43, 44,2

14 B.3.1.4

Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování - partnerství, 
spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a 
mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání průběžně OŠKS

úkol průběžně 
plněn

Partnerství průběřně rozvíjeno i v rámci projetů EU Vzdělaná ředitelka - 
vzdělaný tým a vzdělávací mozaika. Na ZŠ probíhá prostřednictvím např. 
partnerských škol v zajhraničí. Realizován projekt na ZŠ v rámci šablon MŠMT. 4.5./2

15 B.3.2.1
Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, 
DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města průběžně OŠKS

částečně splněn
Každý rok probíhá prioritizace požadavků prostřednicvím rozpočtu OMI na 
základě předchozí konzultace s OŠKS. Požadavky jsou vždy v rozpočtu pokrývany 
pouze částečně. 4.5./44,2

16 B.3.3.1 Zpracovat analýzu potřebnosti a ekonomiky provozu jeslí v Pardubicích průběžně OŠKS

Splněno, ukončeno.

Na základě ekonomiky provozu současného zaměření jeslí byla využita možnost 
transformace jeslí na 2 dětské skupiny a následně ředitelka PO Ratolest podala 
žádost na MPSV na dětské skupiny od září 2016. Rozhodnutím MPSV byla 
dotace přidělena a 2 roky bude pravní foma zahrnovat lépe financované dětské 
skupiny (odpadne příspěvek na poroz od zřizovatele - ekonomicky 
výhodnější).Změna zřizovací listiny bude předložena orgánům města v červnu 
2016. 4.5./44,2



17 B.4.1.1

Zpracovat strategii podpory kulturního prostředí ve městě (dokončit analýzu 
stávajícího stavu a SWOT analýzu, Program podpory kultury, studie konkurence a 
spolupráce, analýza příležitostí, dotazníkové šetření s veřejností, spolupráce se 
školami, zvýšení obsahové a procesní kvality grantového řízení) 2014 OŠKS

úkol splněn 
částečně - je nutné 
předložit orgánům 
města ke schválení.

Strategie pro kupturu a kreativitu byla již dokončena na podzim 2014 a 
předložena ke schválení ZmP. Bohuže nela schválene. Plánujeme opět 
projednání v oránech města a předložení ke schválení do konce roku 2016. 3.5./32,33,2,8

18 B.4.3.1

Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném 
prostoru s potenciálem kulturní využití (např. využití technických staveb, které 
ztratily svoji funkci) - prověření transformace na kulturně komunitní zázemí či využití 
pro venkovní akce a aktivity 2014 - OŠKS, OHA

Splněno částečně

OHA ve spolupráci s OŠKS a ÚMO I zpracovalo pilotně mapu veřejných 
prostranství s potenciálem pro kulturní využití, včetně popisu možností, či 
problémů, která jednotlivá prostranství vykazují. OŠKS: Zpracován ve spolupráci 
s OHA a některými UMO. Zůstalo pouze v fázi aktuálního mapování možností, 
další dotažení nebylo realizováno. 3.5.,4.7./32,2,8

19 B.4.4.1
Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT 
anallýza, systém podpory…) 2013 OŠKS Nesplněno. Nebylo v kapacitních i finančních možnostech odboru. 3.5./32,2

20 B.4.4.2 Pravidelně aktualizovat dokument Generel sportovních zařízení 2014 OŠKS, OMI

Nesplněno, i přesto 
doporučeno úkol 

zrušit.

OMI: Generel sportu je v kompetenci OŠKS. OMI zpracoval v r. 2015 materiál s 
názvem sportovní areály a tento materiál byl předložen do porady vedení.  
OŠKS: Po konzultaci ve sportovní komisi s ohledem na finanční náročnost a 
účelovost provedených změn v generelu bxylo upuštěno od jeho aktualizace. Na 
místo toho OŠKS uděla pasportizaci sportovních klubů na území města Pardubic 
(130 klubů), OMI zpracovalo aktuální stav sportovišť města a společmně i 
sportovišť škol a školských zařízení. 3.5./32,2

21 B.4.4.4
Podpora rekonstrukce a vzniku sportovišť pro veřejnost na celé ploše města, na 
základě výstupu z Generelu sportovních zařízení průběžně OŠKS, OMI

Nesplněno, 
doporučení zrušit.

OMI: Rekonstrukce sportovišt je realizována na základě přidělených finančních 
prostředků z rozpočtu města. OŠKS: Po konzultaci ve sportovní komisi s 
ohledem na finanční náročnost a účelovost provedených změn v generelu bxylo 
upuštěno od jeho aktualizace. Na místo toho OŠKS uděla pasportizaci 
sportovních klubů na území města Pardubic (130 klubů), OMI zpracovalo 
aktuální stav sportovišť města a společmně i sportovišť škol a školských zařízení. 
Projednání priorit ve sportovní komisi, podklad pro přípravu rozpočtu města. 3.5./32,2

22 B.4.5.1 Připravit projekt na výstavbu haly pro sálové sporty 2014 - OŠKS, OMI
Nesplněno.

OMI: Hala pro sálové sporty je zařazena v koncepci Dukla sportovní, jako 
součást areálu městského stadionu na Dukle. OŠKS: S požadavkerm nebylo 
pracováno. 3.5./32,2

23 B.4.5.2 Postupné dobudování zázemí sportovního areálu v Ohrazenicích 2014 - OŠKS, OMI

Plněno.

OMI: V současné době je zpracovávána PD využití areálu + PD nové šatny. OŠKS: 
Areál sportoviště při ZŠ v Ohrazenicích postupně rekonstruován, tělocvična a 
zázemí. Je třeba nově umělá trava - v jednání. Realizace Fotbalové akedemie od 
škol. Roku 2016/2017. 3.5./32,2

24 B.4.5.3 Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala…) 2014 - OŠKS, OMI

Plněno.

OMI: Proběhlo VŘ a vybrána firma na retoping tartanového oválu. Připraveny 
podklady pro opravu fasády hlavní budovy. OŠKS: V současnosti vypsána 
architektonická soutěž na areál. Po té bude zpracována projektová 
dokumentace a hldeání zdrojů pro rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci 
v rámci vícezdrojového financování i po etapách. 3.5./32,2

25 B.5.1.1

Zajistit realizaci schválené koncepce ve všech 5 problémových okruzích, tj. "služby a 
infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu", "marketingová komunikace", 
"organizace a spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu" a "lidské zdroje" průběžně KP, OŠKS

Průběžně plněno.

KP:  zpracována koncepce cestovního ruchu, tato oblast spadá do kompetencí 
OŠKSCR, KP pouze člen pracovní skupiny. OŠKS: V rámci schválené koncepce 
cestovního ruchu ZmP v květnu 2016 bude realizováno dle připravených 
akčních plánů s jednotlivými aktéry. 3.5./32,33,2,8

26 B.5.2.3
Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního 
systému po městě 2013 - 2014 KP, OŠKS, OHA

Průběžně plněno.

KP: v centru města vytvořen nový navigační systém, tato agenda spadá do 
kompetence OŠKSCR, KP pouze člen pracovní skupiny. OŠKS: V roce 2016 
pokračováno v další etapě realizace navigačního systému - spolupráce OD s 
podporou PK. 4.7.,1.4./47,48

27 B.6.1.1
V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na 
územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání průběžně OD, OHA

rozpracováno
Zpracovává se studie na dopravní napojení nemocnice a areálu Kyjevská. 2.4./19,20

C. Životní prostředí a bydlení



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 C.1.1.1

Zpracovat analýzu variant v oblasti integrovaného nakládání s odpady, dle schválené 
koncepce odpadového hospodářství, v rámci nového plánovacího období EU (2014-
2020) 2013

OŽP, Služby města 
Pardubic

Splněno v r. 2014

Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice („Studie“) byla v 
roce 2014 zpracována 
na základě smlouvy mezi společností Služby města Pardubice s.r.o. a ing. 
Pavlem Novákem. Výstupem této studie je postup multikriteriální analýzy pro 
porovnání různých variant rozvoje OH Pardubic formou příkladu hodnocení.

1.1./10, 5

2 C.1.1.4 Rozšíření BRKO na území celého města 2013 -
OŽP, Služby města 
Pardubic

Úkol splněn Sběr BRKO byl zaveden v zástavbě rodinných domů po cellém městě. Dále byl 
zaveden do školských zařízeních provozovaných městem. 1.1./10, 5

3 C.2.2.1 Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI 2014 - VAK rozpracováno
V roce 2015 VAK realizoval dostavbu kanalizační sítě v ulici Pražská v 
Popkovicích. 2

4 C.3.1.1
Aktualizace pasportu zeleně ve městě s postupnou podrobnou inventarizací 
veřejných zelených ploch města 2013 - OŽP, OHA

úkol splněn

OHA: Proběhla revitalizace Tyršových sadů, jejíž součástí je inventarizace a 
pěstební zásah. Studie revitalizace parku Stará vojenská plovárna je 
dopracována do DPS. Projekt je připraven k realizaci, součástí projektu je 
inventarizace zeleně, na jejímž základě proběhl pěstební zásah. Studie 
Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, zpracovávána DSP, aby byl 
projekt připraven k realizaci. Proběhla inventarizace zeleně, na jejímž základě je 
možné provést pěstební zásah. OŽP: Pasport byl zaktualizován na podzim 2015. 
Inventarizaci zeleně si zajišťují jednotlivé městské obvody. 1.4./13,2

5 C.3.1.2 Zpracovat metodiku jednotného managementu údržby zeleně ve městě 2013 - OŽP, OHA Úkol splněn Stadardy údržby pro jednotlivé třídy intenzity údržby zpracovány. 1.4./13,2

6 C.3.1.3 Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě

7 C.3.1.3.2 Park na Vinici - Stará vojenská plovárna 2013 - OHA, OMI

PD splněno

OMI: Příprava na zpracování úpravy projektové dokumentace ve stupni změna 
DSP + PDPS "Rekonstrukce Vinice - stará voj.plovárna - PD". Záměrem je 
vyčlenění stavebních objektů do jedné projektové dokumentace SO 101 
cyklostezka, SO 102 páteřní parková komunikace, SO 108 mlatové parkové 
komunikace - propojení SO 102 a vojenského prostoru. OHA: Revitalizace parku 
Stará vojenská plovárna je dopracována do DPS. Projekt je připraven k realizaci. 1.4./13,2

8 C.3.1.3.3 Rekreační využíti řeky Labe 2013 - OHA, OMI rozpracováno
Proběhla komunikace s veřejností na toto téma - workshop, plánovací setkání, 
zpracováno zadání studie. 1.4.,1.5./13, 2, 

9 C.3.1.3.4 Rekeační využití řeky Chrudimka 2013 - OHA, OMI

rozpracováno

OMI: Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, ÚR vydáno 
24.4.2014. Práce na projektu pro SP pozastaveny do vyjasnění majetkových 
vztahů. OHA: Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, ÚR vydáno 
24.4.2014. Práce na projektu pro SP pozastaveny do vyjasnění majetkových 
vztahů. OHA zpracovalo jednoduchou vyhledávací studii prostupnosti nivy 
Chrudinmky do Hostovic - podklad pro projekt cyklostezky nivou Chrudimky do 
Hostovic. 1.4.,1.5./13, 2

10 C.3.1.4
Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných 
prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod. 2013 - OHA, OŽP

rozpracováno

OHA zpracovala návrh koncepce lesů města Pardubic. Proběhla revitalizace 
Dukelského lesa. MO III zadal zporacování studie Studáneckého lesa - založen 
projektový tým. Probíhají zásahy v lese Studáneckém a Svítkovském k zvýšení 
rekreačního potenciálu. OHA zpracoval návrh mobiliáře do Studáneckého lesa 
podle kterého SmP mobiliář vyrobily a rozmístily. 1.4.,1.5./13, 2



11 C.5.1.1
Provést analýzu stávajícího stavu bytového fondu města a stanovit konečný počet 
bytových jednotek ve vlastnictví města 2014 - OMI

rozpracováno

06/2013 RmP usn. č. 4617/2013 vzala na vědomí předkládanou zprávu o 
bytovém fondu v majetku města  a uložila OMI realizovat opatření, směřující k 
uvolnění bytových domů a následnému prodeji.Dále byl zpracován a předložen 
orgánům města plán údržby, rekonstrukce a oprav bytových domů v majetku 
města s výhledem do roku 2017 (Informativní zpráva na jednání ZmP dne 
18.6.2013).  Bytovou politiku obcí v ČR s největší pravděpodobností podstatným 
způsobem ovlivní vládou připravovaná koncepce sociálního bydlení, která by v 
konečné podobě měla být přijata formou zákona a uloží obcím povinnosti v této 
oblasti.  Stanovení konečného počtu bytových jednotek ve vlastnictví města až 
do doby schválení  zákona o sociálním bydlení považujeme za předčasné. 4.3./38,39

12 C.5.1.2
Vytvoření koncepce bytové politiky města s důrazem na aktuální sociální situaci a 
demografickou křivku města (stárnutí populace, zdravotní stav, sociální situace) 2013 - OMI

rozpracováno

Dne 25. 5. 2015 byla Radou města Pardubic schválena identifikační listina 
projektu Koncepce dostupného bydlení, který měl za cíl zpracovat komplexní 
materiál s návrhy konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení životní situace 
spojené s bydlením u nejohroženějších skupin obyvatel v Pardubicích 
vycházejících z jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování. V rámci 
projektu byl vytvořen projektový tým ze zástupců odborů magistrátu (OMI, 
OSV, EO, interní audit), institucí (Úřad práce, MO I.), předsedů komisí (Komise 
pro rodinu, Komise pro bytové a nebytové prostory, Komise pro sociální a 
zdravotní věci) a partnerských organizací (Česká abilympijská asociace, Sociální 
služby Pardubice), který se podílel  na návrzích opatření v rámci koncepce. 
Dokument je zpracován a v květnu 2016 připraven ke schválení v Radě města 
Pardubic na jednání 16. 5. 2016 a poté v Zastupitelstvu města Pardubic na 
řádném zasedání 26. 5. 2016.Bytovou politiku obcí s největší pravděpodobností 
podstatným způsobem ovlivní  vládou připravovaná koncepce sociálního 
bydlení, která v konečné podobě měla být přijata formou zákona a uloží obcím 
povinnosti v této oblasti. Koncepci bytové politiky města Pardubice bude tedy 
nutné následně dopracovat  ve vazbě na tuto zákonnou normu.

3.4.,4.3./31, 
38,39

13 C.5.2.1 a)
Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu bytových domů 2013 -

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

plněno průběžně

Plněno průběžně při procesu tvorby nového územního plánu - OHA zpracoval 
studii "Masarykovy kasárny"  - návrh kombinace rodinných i bytových domů v 
areále v majektu města, lokality bydlení řeší např. územní studie S.K. 
Neumanna, na Spravedlnosti… 3.2./1,2,27, 28

14 C.5.2.1 b)
Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu rodinných domů 2013 - 

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

plněno průběžně

Plněno průběžně při procesu tvorby nového územního plánu - OHA zpracoval 
studii "Masarykovy kasárny"  - návrh kombinace rodinných i bytových domů v 
areále v majektu města, lokality bydlení řeší např. územní studie S.K. 
Neumanna, na Spravedlnosti… 3.2./1,2,27, 28

15 C.5.3.1 Regenerace panelového sídliště Karlovina 2008 - 2013 městské obvody rozpracováno
v letošním roce nepředložen žádný další projekt, orientace přesunula na sídliště 
Závodu Míru 1.4./13,2

16 C.5.3.2 Regenerace panelového sídliště Závodu míru 2008 - 2013 městské obvody rozpracováno podána žádost o dotace - neuspěšně 1.4./13,2

17 C.5.3.3 Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe 2008 - 2013 městské obvody průběžně plněno realizována akce ul. Studentská za přispění MMR ČR 1.4./13,2

18 C.5.3.4 Regenerace panelového sídliště Dubina 2008 - 2013 městské obvody rozpracována podána žádost o dotace - neuspěšně 1.4./13,2

19 C.5.3.5 Regenerace panelového sidliště Černá za Bory 2008 - 2013 městské obvody rozpracováno ve vazbě na finance nebyla žádost o dotaci vůbec podávána 1.4./13,2

20 C.5.3.6 Regenerace sídliště Dukla 2008 -2013 městské obvody ukončeno v rámci IPRM zrealizovány připravené projekty 1.4./13,2

21 C.5.3.7 Regenerace sídliště Višňovka 2008 -2013 městské obvody ukončeno v rámci IPRM zrealizovány připravené projekty 1.4./13,2

D. Doprava



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru  

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 D.1.1.1

Vybudovat nový terminál letiště, který bude odpovídat jak schengenským 
podmínkám, tak potřebám rostoucího počtu přepravených cestujících, a rozšíří 
odbavovací prostor pro cestující 2014 - EBA, město Pce, PK

rozpracováno
06/2016 - plánováno zahájení výstavby nového terminálu. 3.1./25

2 D.1.1.2
Podpořit projektovou přípravu a EIA na přeložku 1/2 v jižní variantě, která zajistí 
dopravní napojení letiště 2014 - OD, město Pardubice rozpracováno

Řešeno jako součást priorit v oblasti dopravních staveb formou memoranda 
mezi městem, krajem, MPO ČR a firmou FOXCONN.

2.1.,3.1.,4.4./40
,41

3 D.1.1.3 Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm 2014 - EBA, OHA

rozpracováno
OHA: Pokračuje příprava výstavby terminálu. Z hlediska ÚPD rozvoji 
infrastruktury nic nebrání. OHA pořídil vyhledávací studii na (silniční) západní 
tangentu města, která by měla napojit také letiště. ORS: Vybudování terminálu 
je schváleno včetně vybudování příjezdové komunikace. 3.1.,4.4./40,41

4 D.1.2
Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně 
jeho dopravního napojení průběžně vedení města rozpracováno ÚP počítá ve svém variantním řešení s vybudováním této infrastruktury.

2.1.,1.5.,4.4./14
,40,41 

5 D.1.3

Koordinovat železniční dopravu s ostaní dopravou a podporovat modernizaci trati 
Chrudim - Pardubice - Hradec Králové, včetně přeložky na Chrudim, v souladu s 
územním plánem Hradecko-pardubické aglomerace a územními plány měst a krajů průběžně vedení města

rozpracováno

přeložka viz dokument "Dopravní uzel Pce - Praha", SUDOP, 19. změny ÚP
2.1.,4.4./15,40,
41

6 D.1.4.1
Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a 
informovat zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních 2013 - OHA, zpracovatel ÚP

rozpracováno

OHA úzce spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci 
zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě oproti VI. 
změně platného ÚP. Pro informovanost ZmP pořádal OHA worshopy pro 
zastupitele se zpracovatelem ÚP. 

2.1./15, celý 
pilíř 2, MI 6,7…

7 D.2.1
Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování 
jihovýchodního obchvatu průběžně vedení města, OD plněno proběhlo jednání na úrovni poslanci parlementu + vedení města + ŘSD

2.1.,2.3.,4.4./6,
40,41

8 D.2.2 Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty průběžně vedení, města, OD
plněno ŘSD zpracovalo stavební dokumentaci ke stavebnímu povolení, v roce 2016 

začne výkup pozemků, spolupráce ŘSD + města při výkupu pozemků
2.1,2.3.,4.4./40,
41,6

9 D.2.3

Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta tak, aby v případě 
výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní 
varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení 
městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny Staré 
Čívice na komunikaci I/37 v  místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění 
rychlého spojení s D11 průběžně vedení města, OD

rozpracováno

viz dokument "Dopravní uzel Pce - Praha" (SUDOP)
2.1.,2.3.,4.4./40
,41,6

10 D.3.2.1
Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím 
rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání  průběžně OD

plněno vydáno nové Nařízení o placeném stání na místních komunikacích 2/2016 - 
rozšíření zóny o ulici Labskou 2.6./6,7

11 D.3.2.2
Zajistit zpracování analýzy potřebnosti záchytného parkoviště pro systém P + R a P + 
G 2013 - OD, OHA plněno

OHA: schválen projektový záměr, založen projektový tým OD: bude zpracována 
koncepce 2.6./6,7

12 D.3.2.3 Zajistit zpracování vyhledávací studie pro umístění parkovacích domů 2013 - OD, OHA

plněno

OHA vytipoval lokality ve městě, které by z urbanistického hlediska mohly 
sloužit koncentrovanému parkování. Studii je třeba dopracovat a posoudit 
lokality také z hlediska dopravně - inženýrského (zejména otázku dopravního 
napojení. Bude zřejmě řešeno v rámci projektového týmu doprava v klidu (viz 
bod 3.2.2) OD: bude zpracována koncepce 2.6./6,7

13 D.3.3.1
Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav 
městských komunikací) 2013 OD, UMO plněno OD: bude zpracována koncepce 2.1./15

14 D.3.3.2
Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukcí a oprav 
městských komunikací 2013 OMI, UMO

průběžně 
realizováno

Dlouhodobý plán nemá OMI k dispozici, opravy jednotlivých komunikací 
probíhají dle požadavku OD a finančních možností městského rozpočtu. 2.1./15



15 D.4.1.1 Optimalizovat sítě MHD 2014 - DpmP, OD

rozpracováno
DPMP: V 11/2015 započal rozsáhlý projekt Optimalizace systému MHD v 
Pardubicích, který bude pokračovat do 05/2016. První výstupy lze očekávat od 
1.7.2016. OD: obnova licencí pro MHD k 30.6.2016 2.2./16,17, 18

16 D.4.1.2

Trolejové vedení Vozovna Dukla - Hlavní nádraží…vybudovat nové trolejové vedení, 
které výrazně zkrátí dobu nájezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit 
alternativu pro případ neprůjezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu 2014 - DpmP

rozpracováno Čeká se na dokončení rekonstrukce "čtyřpruhu" MOK Paramo a MUK Palackého. 
Předpoklad nejdříve 2018. 2.2./16,17, 18

17 D.4.1.3
Zatrolejování trasy Pardubičky - Černá za Bory…vybudovat nové trolejové vedení do 
průmyslové zóny Černá za Bory 2014 - DpmP rozpracováno

V  roce 2015 požádáno DPMP a.s. o vydáníá ÚR. Předpoklad vydání 06/2016, 
předpoklad výstavby 2017. 2.2./16,17, 18

18 D.4.1.4
Modernizace odbavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců 
(IDS) 2014 DpmP

rozpracováno V roce 2015 zpracování zadání Stude harmonizace odbavovacích systémů ve 
městech Pardubice a Hradec Králové. Předpoklad dokončení 07/2016. 2.2./16,17, 18

19 D.4.1.5 Zpracování projektové dokumentace dostavby trolejbusové tratě do Ohrazenic 2014 DpmP rozpracováno
V roce 2015 požádáno o vydání ÚR, předpoklad vydání ÚR je 03/2016, 
předpoklad výstavby 2017. 2.2./16,17, 18

20 D.4.1.6
Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, 
preference na světelných křižovatkách atd.) 2014 DpmP rozpracováno

V roce 2015 příparava podkladů pro zadání technické specifikace. Termín 
dokončení zadávací dokumentace 10/2016.

2.2.,2.3./16,17, 
18

21 D.4.1.7
Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, 
monitoring dopravy, dopravní portál) 2014 - DpmP rozpracováno

V roce 2015 příparava podkladů pro zadání technické specifikace. Termín 
dokončení zadávací dokumentace 10/2016. 2.3./6,7

22 D.4.3.2 Vypracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklostras průběžně OD, OHA

plněno

OHA pořídil akční plán ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 schválila projektový 
záměr. Materiál sumarizuje veškeré připravované akce v oblasti budování 
infrastruktury pro cyklisty a nastavuje realistický plán postupné přípravy a 
realizace. OD: Komise pro dopravu doporučila RmP prioritizaci projektů ITI, kde 
jsou i cyklostezky    2.5./21

* nemá vazbu na nový Strategický plán rozvoje města 2014 -2025

** Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)
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1. Úvod 
 

Předložený odborný posudek vznikl na základě oslovení Odborem rozvoje a strategií Statutárního 

města Pardubice a týká se metodické podpory v oblasti strategického řízení a implementace 

strategického plánu. Konkrétně se jedná o plnění usnesení ZM/800/2016 zapracovat schválené 

náměty do příslušných kapitol platného strategického plánu (dle Zprávy pro zasedání ZmP dne 3. 3. 

2016 č. 25 – Doplnění Strategického plánu města Pardubic). 

 Předložený posudek  

• vypracovává odborná metodická doporučení pro implementaci navržených změn ve vztahu 
ke schválenému Strategickému plánu, zejména jeho Návrhové části (usnesení 
ZM/1818/2014) a Implementačním pravidlům (usnesení ZM/2027/2014); 

• zároveň navrhuje konkrétní postup při věcném řešení navržených změn z odborného 
hlediska, zejména doporučení ke zpracování odborných podkladů před zapracováním změn. 

Součástí posudku byla detailní rešerše podkladů Statutárního města Pardubic i odborné zdroje dat a 
literatury u věcného posouzení (viz příloha 3).  

2. Procesní postup  
 

2.1 Popis aktuálního stavu 
 

Statutární město Pardubice má funkční Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014–

2025 (dále jen „Strategický plán“), který byl schválen Zastupitelstvem města Pardubic (dále jen 

„ZmP“) usnesením ZM/1818/2014 dne 13. 5. 2014. Strategický plán obsahuje standardně všechny tři 

části  - analytickou, návrhovou i implementační část.  Implementační pravidla jako nedílná součást 
Strategického plánu byla schválena usnesením  ZM/2027/2014 dne 23. 9. 2014. 

ZmP dne 3. 3. 2016 odsouhlasilo náměty k doplnění do Strategického plánu usnesením 

ZM/800/2016 (viz Zpráva pro zasedání ZmP dne 3. 3. 2016 č. 25 – Doplnění Strategického plánu 

města Pardubic) a uložilo náměstku Řehounkovi zapracovat schválené náměty do příslušných kapitol 

SPRM do 15. 6. 2016. Nově navržené změny se týkají klíčových rozvojových témat města, která jsou 

dlouhodobě diskutovaná (viz přehled vybraných zpráv ZmP – tabulka č. 1). Jedná se zejména o 

vytvoření předpokladů pro růst města (minimální cílový stav 120 000 obyvatel), problematiku 
bydlení a řešení bytové výstavby, cílení výroby lehkého průmyslu a využití potenciálu letecké a 
vodní dopravy. Vzhledem k důležitosti těchto témat pro budoucí strategická rozhodnutí by se 

Statutární město Pardubice mělo intenzivně těmito náměty zabývat. 

Změny se týkají základní struktury návrhové části a jsou uvedeny v příloze daného usnesení. Uvedené 

změny mají charakter změn vize, doplnění názvů cíle a zařazení nového cíle. Implementační pravidla 
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umožňují změny Strategického plánu, definují organizační nastavení i případy, v jakých je možné 

změny přijmout. Nicméně jakékoliv změny v základní struktuře se musí promítnout do celkové 

konzistentnosti návrhové části. Schválený strategický plán je postaven na vizi, pilířích a specifických 

cílech. K jednotlivým cílům jsou přiřazeny výsledkové indikátory, které umožňují v čase sledovat jejich 

plnění. Každý specifický cíl je blíže definován v popisu cíle, který obsahuje jeho zdůvodnění, podmínky 

realizace, případně bariéry, popis cílového stavu, případně nástrojů. Dále jsou uvedeny vazby na další 

cíle a indikátory a odpovědnost. Vzhledem k tomu, že implementační pravidla byla schválena 

Zastupitelstvem města, je nutné respektovat způsob a proces provádění změn strategie v nich 

popsaný. Tento postup odpovídá požadavku na udržitelnost a akceptovatelnost cílů nastavených ve 

strategii, která má být zajištěna konsensuální shodou relevantních aktérů při jejich definování. 

Z tohoto důvodu je proces nastavení cílů (a jejich případných úprav) velmi důležitý, zejména 

projednání s klíčovými aktéry ve městě, zahrnutými do pracovních skupin a řídicí skupiny. 

Tabulka č. 1 Chronologický přehled projednaných zpráv zastupitelstva, která se vztahují k implementaci a navrženým 
změnám Strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období 2014-2025 

Jednání ZmP Přehled vybraných projednaných zpráv a z nich plynoucích usnesení 

17. 12. 2013 USNESENÍ ZM/1639/2013 vzalo na vědomí Analytickou část Strategického plánu 

rozvoje města Pardubic pro období 2014-2025 

13. 5. 2014 USNESENÍ ZM/1818/2014 schválilo Návrhovou část Strategického plánu rozvoje 

města Pardubic pro období 2014-2025 

23. 9. 2014 USNESENÍ ZM/2026/2014 schválilo Katalog karet indikátorů pro sledování pokroku 

realizace Strategického plánu rozvoje města Pardubic 

USNESENÍ ZM/2027/2014 schválilo Implementační pravidla Strategického plánu 

rozvoje města Pardubic pro období 2014-2025 

18. 12. 2014 INFORMATIVNÍ USNESENÍ (ZM/N 26976) vzalo ZMP na vědomí Informativní zprávu o 

procesu přípravy Strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období 2014-2025 

a aktualizované složení Řídící skupiny Strategického plánu rozvoje města Pardubic   

19. 11. 2015 

č. 20 

Zpráva pro zasedání ZmP dne 19. 11. 2015 č. 20 – Od maloměsta k velkoměstu 
aneb Vize rozvoje města Pardubice 2020 (předkládá Jan Linhart – člen 

zastupitelstva) 

USNESENÍ ZM/519/2015  

ZmP vzalo vizi na vědomí a uložilo tyto úkoly: 

• Předložit „vizi“ k projednání KPS a k posouzení, jak je či není uvedená vize 

v souladu se SPRM 2014 -2025 

• Předložit vizi k projednání EO a k posouzení, jak je či není uvedená vize 

v souladu s ekonomickými možnostmi města 

• Předložit vizi k projednání OMI a k posouzení, jak je či není uvedená vize 

v souladu s plány a postoji města ke stávajícímu bytovému fondu ve 

vlastnictví města 
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• Předložit vizi k projednání ORS a k posouzení, jak je či není uvedená vize 

v souladu se SPRM 2014 -2025 

• Předložit výsledek projednání ZmP do 31. 3. 2016      

17. 12. 2015 

č. 22 a 23 

Zpráva pro zasedání ZmP dne 17. 12. 2015 č. 22 – Postup dalšího zpracování 
nového ÚP (předkládá Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora) 

• Příloha Odborný posudek – Posouzení návrhu územního plánu města 

Pardubice, dokumentů tento návrh předcházejících a dosavadního postupu 

při jeho pořizování, JUDr., PhDr. Jiří Plos, který se vyjadřuje s SPRM  

Zpráva pro zasedání ZmP dne 17. 12. 2015 č. 23 – Návrh na doplnění Strategického 
plánu (předkládá Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora) 

USNESENÍ ZM/652/2015  

• ZmP vzalo na vědomí doplnění Strategického plánu města Pardubic ve vazbě 

na pořizování nového ÚP 

3. 3. 2016 

č. 25 a 4  

Zpráva pro zasedání ZmP dne 3. 3. 2016 č. 25 – Doplnění Strategického plánu města 
Pardubic (předkládá Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora) 

USNESENÍ ZM 800/2016    

• ZmP souhlasí s doplněním SPRM o body obsažené v příloze a ukládá: 

náměstku Řehounkovi zapracovat schválené náměty do příslušných kapitol 

SPRM do 15. 6. 2016 

 

Zpráva pro zasedání ZmP dne 3. 3. 2016 č. 4 – Další průběh pořizování územního 
plánu (předkládá Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora) 

USNESENÍ ZM/799/2016    

• ZmP souhlasí s připomínkami Statutárního města Pardubice do společného 

jednání k variantnímu návrhu ÚP v tomto znění: (viz zpráva č. 4) 

31. 3. 2016 Informativní zpráva – plnění usnesení (předkládá Martin Charvát – primátor) 

USNESENÍ ZM/N/32336    

• ZmP vzalo na vědomí plnění usnesení č. 519 ke zprávě zastupitele Jana 

Linharta  

o stanovisko KPS 

o stanovisko EO 

o stanovisko OMI 

o stanovisko ORS 
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Schválená implementační pravidla do značné míry vycházejí z doporučení navržených v rámci 

Metodiky přípravy veřejných strategií vydané Ministerstvem financí České republiky v roce 2012. 

Schválená implementační pravidla se týkají: 

• schvalování změn Strategického plánu, 

• tvorby a vyhodnocování akčních plánů, 

• nastavení metodiky měření a vyhodnocení indikátorů. 

 

Dle těchto pravidel celý proces implementace Strategického plánu metodicky řídí Odbor rozvoje a 
strategie, Oddělení strategického rozvoje města. Řídící skupina pro strategický plán rozvoje města 

(dále jen „Řídící skupina“) dlouhodobě zajišťuje koordinaci strategického řízení v rámci Statutárního 

města Pardubic v souladu s principy udržitelného rozvoje, zejména pak aktualizaci Strategického 
plánu, monitoring, vyhodnocování jeho naplňování, tvorbu akčních plánů, vyhodnocování indikátorů 

apod. Aktualizované složení Řídící skupiny vzalo na vědomí Informativním usnesením (ZM/N 26976) 

dne 18. 12. 2014. Pracovní skupiny se podílejí na tvorbě akčních plánů a vyhodnocení indikátorů a 

jsou jedním z poradních orgánů pro Řídící skupinu. Složení pracovních skupin je z řad odborníků i 

politických reprezentantů. Ke každému cíli byla přiřazena odpovědná pracovní skupina a 

spolupracující pracovní skupina/y. Tematické přiřazení pracovních skupin a jejich složení je uvedeno 

v příloze č. 1 a 2 Návrhové části Strategického plánu. 

V rámci implementačních pravidel je nastaven plán řízení změn, který říká, že v průběhu realizace 

Strategického plánu může dojít k objektivní potřebě dílčí změny, tj. ve formě úpravy cíle či indikátoru. 

Tato potřeba může být způsobena jak vnějšími (např. rozhodnutí vlády či EU), tak vnitřními (potřeba 

změny vyvstane při průběžném monitorování cílů Strategického plánu) faktory. Rozhodnutí, zda je 
nutné některé části Strategického plánu upravit, by mělo případně být součástí každoročně 
prováděné evaluace. Evaluace probíhá současně s vyhodnocením akčních plánů a indikátorů a 

zajišťuje ji Oddělení strategického rozvoje města.  

Implementační pravidla doporučují naplňování Strategického plánu průběžně hodnotit. Evaluace by 

měla být prováděna na počátku každého roku a měla by být založena především na vyhodnocení 

výdajů zařazených do příslušného akčního plánu, jimiž jsou jednotlivé cíle naplňovány. Evaluace by 

měly být vytvořeny v následující struktuře: 

1. Úvod – Informace o významu evaluace, časový úsek, za níž je evaluace provedena; 

2. Metodický postup – jakým způsobem byla evaluace provedena; 

3. Evaluace / vyhodnocení míry naplňování Strategického plánu a vyhodnocení indikátorů; 

4. Hlavní závěry evaluace / doporučení na změny v oblasti implementace Strategického 

plánu. 
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2.2 Doporučení konkrétního postupu 
 

Z procesního hlediska je doporučený následující postup. Pro jednání zastupitelstva 23. 6. 2016 

předložit:  

1. Návrh na úpravu původního usnesení ZM/800/2016    

Původní znění usnesení ZM/800/2016    Návrh nového znění usnesení 
ZmP souhlasí s doplněním strategického 
plánu města Pardubic o body obsažené 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení  
 
a ukládá: náměstku Řehounkovi zapracovat 
schválené náměty do příslušných kapitol 
SPRM do 15. 6. 2016. 

 

ZmP souhlasí s postupem prací, uvedeným 
v příloze usnesení, vedoucích k zohlednění 
navržených  námětů na doplnění Strategického 
plánu města Pardubic o body obsažené v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení  
 
a ukládá: náměstku Řehounkovi garantovat 
proces vedoucí k zohlednění schválených 
námětů dle uvedeného postupu do SPRM do 
xx.xx.2016 

 

2. Postup pro práci s navrženými úpravami na základě evaluace strategického plánu: 

 

- vytvořit konkrétní evaluační plán (včetně evaluačních otázek, hypotéz, doporučení, atd.) a 

neprodleně zahájit proces evaluace. Součástí evaluačních otázek a hypotéz by měly odpovědi 

zejména na tyto otázky: Jsou navržené změny v souladu se stávajícím Strategickým plánem? 

Jsou navržené změny takového charakteru, že vyžadují zásadnější změny Strategického 

plánu? Existuje pro navržené změny dostatečná opora odborných studií a dat? Jsou 

objektivní podmínky k tomu, aby byla vize dosažitelná? Jaké kroky je nutné udělat a jaké 

podklady je nutné získat pro schopnost posouzení změn?  

- dle potřeby případně aktualizovat složení pracovních skupin a jejich přiřazení k cílům 

s přihlédnutím na personální změny, řešená témata a dodržení odborného přiřazení jak 

odpovědných pracovních skupin, tak spolupracujících pracovních skupin  

- uspořádat setkání odborných pracovních skupin k prodiskutování navržených úprav 

- předložit navržené změny k odbornému posouzení a připravit návrhy řešení k jejich 

zapracování: 

o v případě souladu dílčí změny s popisem cíle nevyžadující zásah do Strategického 

plánu, navrhnout a zapracovat konkrétní opatření do připravovaného akčního plánu 

na následující rok (např. zpracování projektových dokumentací, atd.) 

o v případě nutnosti zapracování změn vize, názvů cíle popisu cíle či přiřazení nových 

cílů posoudit, zda existuje dostatečná opora pro zapracování změn, a následně 

navrhnou zapracování dílčí změny do struktury Strategického plánu  

o v případě nemožnosti posoudit některé dílčí změny na základě nedostatku dat 

doporučit konkrétní zpracování studií, analýz a odborných posudků, které dodají 

oporu pro navrhované věcné změny 

o po získání dat, studií, analýz či posudků závěry projednat v pracovní skupině a 

navrhnout zohlednění požadavků na úpravy s ohledem na tato zjištění 
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- navržené a v pracovních skupinách projednané (příp. daty a analýzami podložené) změny 

zasahující do struktury Návrhové části Strategického plánu posoudit souhrnně v Řídící 

skupině pro strategický plán, Komisi pro strategie a projednat s veřejností 

- následně opětovně schválit aktualizaci Strategického plánu v orgánech města 

3. Věcné zaměření změn 
 

3.1 Návrh zapracování změn  
 

Změny navržené v usnesení ZM/800/2016 jsou obsažené v příloze, která je nedílnou součástí 

zmíněného usnesení. Jedná se o změny v základní struktuře Strategického plánu. Dle usnesení 

veškerá navržená doplnění Strategického plánu města Pardubic vycházejí ze zprávy do ZmP dne 

17. 12. 2015 a z jednání předsedů zastupitelských klubů dne 16. 2. 2016 a jsou vyznačena červeně (viz 

tabulka č. 2). Modře vyznačené změny sledují již probíhající snahy města, které nebyly doposud 

zmíněny ve Strategickém plánu (viz tabulka 2). 

Každou změnu je nutné posoudit zvlášť. Následující tabulka udává přehled jednotlivých změn (viz text 

červenou nebo modrou barvou) a k nim navržených postupů. Téma početního růstu města a řešení 

bytové politiky je dále více rozebráno v následujících kapitolách (3.2). 
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Tabulka č. 2: Změny schválené k zapracování do Strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období 2014–2025 dle usnesení Zpráva pro zasedání ZmP dne 3. 3. 2016 č. 25 

Změna Původní znění Nové znění Doporučení  

Doplnění 
vize 

Vize: 
Pardubice 2025: čisté, 
bezpečné a živé město 
s vyspělou 
ekonomikou a silnou 
sportovní tradicí 

Vize: 
Pardubice 2025: prosperující, 
čisté, bezpečné a živé město s 
vyspělou ekonomikou a silnou 
sportovní tradicí pro nejméně 
120 000 obyvatel 

- projednat návrh změn vize ve všech odborných pracovních skupinách, 
- definovat, co se myslí pojmem prosperující a pro nejméně 120 000 obyvatel 

(kapacita města se započtením denně dojíždějících, či jen trvale bydlících) 
- posoudit, zda navrženou změnou bude vize dodržovat základní parametry 

(pravdivost, ambicióznost, dosažitelnost1). 
- ověřit, zda existuje dostatek relevantních datových podkladů, zadat úkol pro 

opatření konkrétních studií a analýz 
- v případě návrhu zněny vize připravit podklady, doplnit a upravit indikátory 

vztahující se k vizi a projednat v ŘS, Komisi pro strategie a s veřejností a 
opětovně v rámci evaluace schválit kompletní návrhovou část, včetně struktury, 
popisů cílů a stanovení indikátorů v ZmP 

 

Doplnění 
popisu 
pilíře 

Popis pilíře 1. Životní 
prostředí, územní 
rozvoj, energetika:  
Město se zdravým 
životním prostředím a 
chytrým využitím 
veřejného prostoru; 
město podporující 
nízkoenergetická 
opatření 

Popis pilíře 1. Životní 
prostředí, územní rozvoj, 
energetika:  
Město se zdravým životním 
prostředím a chytrým využitím 
veřejného prostoru včetně 
katastru připojených obcí, 
město podporující 
nízkoenergetická opatření 

- projednat návrh v PS Zdravé životní prostředí a účinnost energetických zdrojů 
- zvážit, zda tento požadavek již není přímo zakomponován v popisu příslušných 

cílů 
- v případě návrhu zněny popisu připravit podklady, doplnit popis cíle a související 

indikátory, projednat v ŘS, Komisi pro strategie a s veřejností a opětovně v rámci 
evaluace schválit kompletní návrhovou část, včetně struktury, popisů cílů a 
stanovení indikátorů v ZmP 

 

Doplnění 
názvu cíle 

Specifický cíl 1.4: 
Zlepšovat kvalitu 
veřejného prostranství 
ve městě  

Specifický cíl 1.4: 
Zlepšovat kvalitu veřejného 
prostranství ve městě, 
optimalizovat územně-
technické a sociálně-
psychologické podmínky pro 
rozvoj bydlení 

- projednat návrh v PS Zdravé životní prostředí a účinnost energetických zdrojů ve 
spolupráci s PS Dobrá dopravní dostupnost, propustnost, obslužnost města a 
urbanismus, PS Bezbariérovost, PS Kultura a cestovní ruch 

- zvážit, zda toto již není obsaženo v cíli 3.2. Aktivně komunikovat a nabízet využití 
brownfieldů ve městě k podpoře podnikání, příp. jako plochy pro bydlení nebo 
pro veřejnou infrastrukturu 

- ověřit relevantnost datových podkladů, případně zadat úkol pro opatření 

                                                           
1 viz obecné trendy uvedené níže 
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konkrétních studií a analýz 
- v případě návrhu zněny názvu cíle a jeho popisu připravit podklady, doplnit 

popis cíle a související indikátory, projednat v ŘS, Komisi pro strategie a s 
veřejností a opětovně v rámci evaluace schválit kompletní návrhovou část, 
včetně struktury, popisů cílů a stanovení indikátorů v ZmP 

 

Doplnění 
názvu cíle 

Specifický cíl 2.4: 
Propojit vybrané části 
města s cílem lepší 
dopravní prostupnosti, 
bezpečnosti a 
bezbariérovosti   

Specifický cíl 2.4: 
Propojit vybrané části města s 
cílem lepší dopravní 
prostupnosti, bezpečnosti a 
bezbariérovosti, doplnit 
územní rezervu pro SZ 
tangentu a prověřit napojení 
PZ Čívice a Semtín na D11 

- projednat návrh v PS Dobrá dopravní dostupnost, propustnost, obslužnost 
města a urbanismus ve spolupráci s PS Bezbariérovost 

- ověřit relevantnost datových podkladů, případně zadat úkol pro opatření 
konkrétních studií a analýz 

- po odborném posouzení PS doporučujeme zapracovat spíše přímo do popisu 
cíle než do samotného názvu cíle 

- v případě návrhu zněny popisu cíle připravit podklady, doplnit popis cíle a 
související indikátory, projednat v ŘS, Komisi pro strategie a s veřejností a 
opětovně v rámci evaluace schválit kompletní návrhovou část, včetně struktury, 
popisů cílů a stanovení indikátorů v ZmP 

 

Doplnění 
názvu cíle 

Specifický cíl 2.5: 
Podporovat rozvoj 
nemotorové dopravy a 
bezemisní dopravy 

Specifický cíl 2.5: 
Podporovat rozvoj 
nemotorové dopravy a 
bezemisní dopravy, přístav 
umístit variantně na druhém 
břehu 

- projednat návrh v PS Dobrá dopravní dostupnost, propustnost, obslužnost 
města a urbanismus ve spolupráci s PS Kultura a cestovní ruch 

- zvážit, zda toto nespadá spíše do cíle 1.5 Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky 
a ostatních vodních ploch pro oživení města; rozšířit zelené plochy k 
občanskému využití „…K rekreačním účelům by bylo vhodné využít i řeku 
samotnou, a to splavněním Labe pro rekreační plavidla do Hradce Králové a 
vybudováním koncového rekreačního přístavu ve středu Pardubic.“ 

- zvážit, zda se nejedná o aktivitu, kterou je možné zařadit přímo do akčního 
plánu2 

- zvážit, zda opětovně nevyužít v přípravě původně diskutovaný cíl 2.4. Využívat 
potenciálu letecké a vodní dopravy a propojovat jej na ekonomické aktivity 
města i cestovní ruch (viz vazba na cíl 2.7) 

- ověřit relevantnost datových podkladů, případně zadat úkol pro opatření 

                                                           
2 K tomu, aby byla zachována konzistentnost strategie, je nutné držet jednotnou úroveň obecnosti/konkrétnosti specifických cílů. Detaily v podobě konkrétních projektových záměrů by měly 
být uvedeny v příslušném akčním plánu. 
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konkrétních studií a analýz 
- v případě návrhu zněny popisu cíle připravit podklady, doplnit popis cíle a 

související indikátory, projednat v ŘS, Komisi pro strategie a s veřejností a 
opětovně v rámci evaluace schválit kompletní návrhovou část, včetně struktury, 
popisů cílů a stanovení indikátorů v ZmP 

Doplnění 
cíle 

 
 

Specifický cíl 2.7: Podporovat 
rozvoj letiště pro rozvoj celého 
regionu 
 

- projednat návrh v PS Dobrá dopravní dostupnost, propustnost, obslužnost 
města a urbanismus ve spolupráci s PS Kultura a cestovní ruch, s PS Podnikání a 
zaměstnanost, případně PS Zdravé životní prostředí a účinnost energetických 
zdrojů 

- zvážit, zda opětovně nevyužít v přípravě původně diskutovaný cíl 2.4. Využívat 
potenciálu letecké a vodní dopravy a propojovat jej na ekonomické aktivity 
města i cestovní ruch (viz vazba na cíl 2.6) 

- ověřit relevantnost datových podkladů, případně zadat úkol pro opatření 
konkrétních studií a analýz 

- v případě zařazení cíle připravit podklady, projednat v ŘS, Komisi pro strategie a 
s veřejností a opětovně v rámci evaluace schválit kompletní návrhovou část, 
včetně struktury, popisů cílů a stanovení indikátorů v ZmP 

- v případě, že bude nově tento specifický cíl zařazen, je nutné připravit bližší 
popis cíle, nastavení odpovědnosti a definovat indikátory pro měření úspěšnosti 

Doplnění 
názvu cíle 

Specifický cíl 3.1: 
Vytvářet podmínky 
pro podporu 
podnikání a 
zaměstnanost 

Specifický cíl 3.1: 
Vytvářet podmínky pro 
podporu podnikání a 
zaměstnanost, rozšířit plochy 
rozvoje lehkého průmyslu, 
logistiky a nerušící výroby, 
zejména podél silnice I/37 

- projednat návrh v PS Podnikání a zaměstnanost ve spolupráci v PS Dobrá 
dopravní dostupnost, propustnost, obslužnost města a urbanismus ve 
spolupráci a s PS Zdravé životní prostředí a účinnost energetických zdrojů 

- prověřit, zda se nejedná přímo o aktivitu do akčního plánu, v případě, že ano, 
zařadit opatření do rozpočtu a aktivit na následující rok 

- v případě návrhu zněny cíle připravit podklady, doplnit popis cíle a související 
indikátory, projednat v ŘS, Komisi pro strategie a s veřejností a opětovně v rámci 
evaluace schválit kompletní návrhovou část, včetně struktury, popisů cílů a 
stanovení indikátorů v ZmP 

Doplnění 
názvu cíle 

Specifický cíl 3.4: 
Podporovat sociální 
podnikání a vymezit 
problematiku 
sociálního bydlení ve 

Specifický cíl 3.4: 
Podporovat sociální podnikání 
a vymezit problematiku 
sociálního bydlení ve městě, 
vypracovat koncepci bydlení, 

- projednat návrh v PS Sociální služby a bezpečnost ve spolupráci s PS Podnikání a 
zaměstnanost a PS Zdravé životní prostředí a účinnost energetických zdrojů 

- zvážit, zda odpovídá popisu cíle, případně upravit popis cíle 
- ověřit relevantnost datových podkladů, případně zadat úkol pro opatření 

konkrétních studií a analýz 
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městě která umožní nárůst obyvatel - zvážit, zda jsou vybraná témata řešena v rámci Koncepce dostupného bydlení, 
příp. Startovacího bydlení pro mladé, schválené ZmP dne 26. 5.  

- v případě návrhu změny cíle připravit podklady, doplnit popis cíle a související 
indikátory, projednat v ŘS, Komisi pro strategie a s veřejností a opětovně v rámci 
evaluace schválit kompletní návrhovou část, včetně struktury, popisů cílů a 
stanovení indikátorů v ZmP 

Doplnění 
cíle 

 Specifický cíl 3.6: 
Revitalizovat MAS na DUKLE a 
vyřešit prostor letního 
stadionu  

- projednat návrh v PS Vzdělávání, volnočasové aktivity a sport 
- zvážit, zda požadavek není již obsažen v cíli 3.5 Podporovat tradiční atraktivní 

sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže a jeho popisu 
- zvážit případně zařazení konkrétních opatření do akčního plánu a rozpočtu na 

následující rok 
- v případě zařazení cíle připravit podklady, projednat v ŘS, Komisi pro strategie a 

s veřejností a opětovně v rámci evaluace schválit kompletní návrhovou část, 
včetně struktury, popisů cílů a stanovení indikátorů v ZmP 

- v případě, že bude nově tento specifický cíl zařazen, je nutné připravit bližší 
popis cíle, nastavení odpovědnosti a definovat indikátory pro měření úspěšnosti 

Doplnění 
názvu cíle 

Specifický cíl 4.4: 
Prosazovat zájmy 
města u státních a 
dalších institucí 

Specifický cíl 4.4: 
Prosazovat zájmy města u 
státních a dalších institucí, 
aktivizace podnikatelské 
veřejnosti3 

- projednat návrh v PS Veřejná správa a informační technologie ve spolupráci s PS 
Podnikání a zaměstnanost 

- zvážit, zda požadavek již není obsažen v cíli 4.2 Dodržovat principy strategického 
a projektového řízení a otevřené komunikace s veřejností 

- zvážit případně zařazení konkrétních opatření do akčního plánu a rozpočtu na 
následující rok 

- zvážit, zda opětovně nevyužít v přípravě původně diskutovaný cíl v pilíři 
Ekonomika a život ve městě cíl 3.3. Systémově podporovat spolupráci SŠ, UPa a 
místních podniků (místní trh práce) 

- v případě návrhu změny cíle připravit podklady, doplnit popis cíle a související 
indikátory, projednat v ŘS, Komisi pro strategie a s veřejností a opětovně v rámci 
evaluace schválit kompletní návrhovou část, včetně struktury, popisů cílů a 
stanovení indikátorů v ZmP 

 

                                                           
3 V případě doplnění či úprav je vhodné dbát na jednotnou stylistickou stránku (např. „aktivizace“ vs. „aktivizovat“). 
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3.2 Téma růstu Pardubic a bytové politiky   
 

Stěžejním návrhem změn Strategického plánu je zásadní změna vize. Návrh stanovuje městu 

Pardubice být v roce 2025 městem pro 120 000 obyvatel. Vize je budoucí stav, kterého chce město 

realizací strategického řízení dosáhnout. Měla by vždy stavět na silných stránkách města a využít 

příležitostí. Samozřejmě musí být pravdivá, ambiciózní, ale přitom dosažitelná. Téma početního růstu 

obyvatel je dlouhodobě diskutovaným tématem.  

Než bude rozhodnuto o konání konkrétních kroků, měla by být získána empirická data, která potvrdí 

správnost záměru. Proto by měly být provedeny tyto analýzy/studie, ověřující: 

• výrobní program zaměstnavatelů, trendy, konkrétní připravenost investic podniků, 

• potřebnost koncepce bydlení, 

• kapacity škol s ohledem na očekávaný demografický vývoj, 

• názory potenciálních zaměstnavatelů a zaměstnanců, 

• konkurenci okolních magnetů – Chrudim, Hradec Králové apod. (jsou připraveny tak, že 

odebírají obyvatele Pardubicím? – zohlednit obě možné příčiny: a) trendy, životní styl 

suburbanizace, b) objektivní aspekty města), 

• trendy v obdobných aglomeracích (ÚL, CV, OV) za účelem nalezení blízkých jevů a 

vyhodnocení, zda se jedná o obecné, z pozice města neovlivnitelné trendy, či o místní, 

ovlivnitelné faktory. 

 Následující podkapitoly by měly poskytnout odborný vhled do problematiky růstu obyvatel. 

 

3.2.1 Obecné zarámování  
 

Statutární město Pardubice by mělo při rozhodování o svém rozvoji vzít v potaz zejména aktuální 

trendy v oblasti osídlení a prognózu početního stavu obyvatelstva města a jeho struktury. Ty jsou 

klíčové pro stanovení směru, kterým se bude rozvoj města ubírat. S ohledem na očekávaný vývoj 

početního stavu populace města i její struktury je třeba se v předstihu připravit na tyto změny a včas 

a adekvátně reagovat. (Burcin, Čermák, Kučera 2014)   

Pardubice jsou sídlem hlavních zaměstnavatelů v regionu a z tohoto důvodu mají silný přesah 

dojíždějících nad vyjíždějícími. (MEPCO 2013) Současně v porovnání s rokem 2001 došlo k výraznému 

snížení počtu vyjíždějících do zaměstnání i do škol a k poklesu počtu vyjíždějících do Prahy a Hradce 

Králové i Chrudimi. Naopak došlo ke zvýšení počtu dojíždějících z Hradce Králové a Chrudimi. (MEPCO 

2013) Dané dokládá atraktivitu města Pardubice jak z hlediska zaměstnání, tak studia. Přesto 

vzhledem k očekávaným trendům (viz níže) nelze očekávat zásadní zvýšení počtu trvale bydlících 

obyvatel města Pardubice4. Pokud by populace města měla dosáhnout na hodnotu 120 tisíc, je 

                                                           
4 Ačkoliv počet obyvatel Pardubic kolísá okolo hodnoty 90 tisíc v posledním desetiletí, v území města patrně bydlí zhruba o 

1 až 2 % obyvatel více, než kolik osob je zde přihlášeno k trvalému pobytu nebo u cizinců k dlouhodobému pobytu. Vyplývá 

tak z porovnání bilančního počtu obyvatel ke konci roku 2012 a výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011. (Burcin, 

Čermák, Kučera 2014)   
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jediným řešením spojení se s okolními obcemi. To by ale znamenalo spojení všech 56 obcí, které tvoří 

správní území ORP Pardubice. V něm žilo k 31. 12. 2014 celkem 127 035 obyvatel (ČSÚ 2015). Při 

zvážení možnosti připojení okolních obcí ke Statutárnímu městu Pardubice je třeba zohlednit délku 

tohoto procesu, jelikož je podle § 19 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nutné vytvořit dohodu o 

sloučení obcí nebo o připojení obce5, a to na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, 

pokud není do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí podán návrh na konání místního referenda o 

této věci6. V případě podání takového návrhu, je k uzavření výše uvedené dohody nutné souhlasné 

rozhodnutí místního referenda konaného v obci, ve které byl podán návrh na jeho konání. „Dotčené 

obce oznámí krajskému úřadu rozhodnutí svých zastupitelstev, na jejichž základě má být uzavřena 

dohoda o sloučení obcí nebo o připojení obce. Je-li konáno místní referendum o sloučení obcí nebo o 

připojení obce, oznámí dotčené obce i rozhodnutí přijaté v místním referendu.“ 

 

3.2.2 Vývoj počtu obyvatel Pardubic 
 

Město Pardubice vykazuje z hlediska počtu obyvatel obdobné trendy jako jiná velká města, tj. 

zaznamenává v posledních 20 letech zejména úbytek obyvatel, pouze v letech 2005–2010 byl 

zaznamenán přírůstek počtu obyvatel (obrázek 1). (MEPCO 2013) Pokles je dán jak migrací, tak 

přirozeným úbytkem (obrázek 2). Nicméně je třeba upozornit na rozdílnost migračního salda 

z hlediska struktury migrantů. Migrační saldo českých státních příslušníků bylo v letech 2000–2012 

trvale záporné. Naproti tomu zejména díky přílivu cizinců bylo dosaženo kladného migračního salda 

v letech 2005–2010. Je tedy třeba mít na paměti, že migrační bilanci Pardubic po roce 1989 výrazně 

ovlivňuje migrace cizinců, která je dána lokalizací podnikatelských subjektů zaměřených na 

zaměstnávání cizí pracovní síly. ((Burcin, Čermák, Kučera 2014) Migrační přírůstky se pohybovaly 

řádově ve stovkách. Vrchol přírůstku z migrace byl v letech 2007-2008, kdy celkově dosáhl necelých 

600 obyvatel, který zahájila provoz společnost FOXCONN CZ s.r.o. v roce 2006. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Podle odstavce 5 § 19 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí dohoda o sloučení obcí nebo připojení obcí obsahovat: 

a) den, měsíc a rok, ke kterému se obce slučují nebo se obec připojuje, 

b) název obce a sídlo jejích orgánů, jde-li o sloučení obcí, 

c) určení právních předpisů obcí, které byly vydány slučovanými obcemi nebo připojovanou obcí a zůstanou v platnosti v 

celé obci po sloučení nebo připojení, 

d) výčet katastrálních území obce po sloučení nebo připojení, 

e) určení majetku, včetně finančních prostředků, ostatních práv a závazků, právnických osob a organizačních složek 

slučovaných obcí nebo obce, která se připojuje. 
6 Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb. 
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Obrázek č. 1 Vývoj počtu obyvatel, město Pardubice, 1996-2015 

 

Zdroj: ČSÚ 2016 

Obrázek č. 2 Přírůstek obyvatel, město Pardubice, 1996-2015 

 

Zdroj: ČSÚ 2016 

K poklesu počtu obyvatel došlo i ve většině velkých sídel Hradecko-pardubické aglomerace7. 

(Centrum investic, rozvoje a inovací 2015) Naproti tomu v příměstském prostoru Pardubic je patrný 

proces suburbanizace8 - viz níže. (MEPCO 2013) 

                                                           
7 Jedná se o města Hradec Králové, Jaroměř, Chrudim, Přelouč. Pardubice vykazují kolísavý trend. 
8 Na počátku 90. let 20. století odstartovala vlna suburbanizačních tendencí a předpokládá se, že suburbanizace bude 

společně s ostatními procesy trvale měnit zázemí našich měst. (Ouředníček, Špačková, Novák 2014) Nárůst nové výstavby a 
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3.3.3 Populační prognóza Pardubic  2013–2050 
 

Do budoucna se očekává, že počet obyvatel Pardubic s největší pravděpodobností již dále neporoste. 

Lze předpokládat, že v nadcházejících třech až čtyřech desetiletích počet obyvatel města Pardubic 

významně poklesne. Pravděpodobnost zachování současného počtu obyvatel nebo dokonce vzrůstu 

je v současné době velmi nízká. (Burcin, Čermák, Kučera 2014)  

O vývoji populační velikosti Pardubic by v budoucích letech měla téměř jistě rozhodovat především 

přirozená měna. Důvodem je očekávaný dynamický pokles porodnosti a skutečnost, že ve výhledu by 

se hodnota migračního salda měla v příštích letech stabilizovat v blízkém okolí nulové hodnoty. 

(Burcin, Čermák, Kučera 2014) Navíc je třeba upozornit, že do města směřují především pracovní 

migranti, jejichž následná reprodukce je nízká, nelze tedy očekávat, že by imigranti vykompenzovali 

očekávaný deficit přirozené měny.  

 
Obrázek č. 3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel Pardubic, 2012–2050 

 

Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 

 

„Budoucí vývoj migrační bilance Pardubic bude ovlivněn celou řadou faktorů. Jako nejdůležitější se 

jeví perspektiva rozvoje největších ekonomických subjektů působících ve městě, či otázky spojené s 

fungováním trhu s byty, především vlastní bytová výstavba. Jedním z významných faktorů, který bude 

                                                                                                                                                                                     
počtu nově přistěhovalých obyvatel má zřejmé prostorové vzorce a v systému osídlení vytváří koncentrické zóny kolem 

většiny českých měst. Přičemž postupně dochází ke gradaci rezidenční suburbanizace a rozšiřování prstence kolem velkých 

měst.  (Ouředníček, Špačková, Novák 2014)  
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nadále určovat charakter migrační bilance je fungování celé Hradecko-pardubické aglomerace v 

rámci sídelního systému České republiky.“ (Burcin, Čermák, Kučera 2014, s. 28)  

V dalším vývoji se předpokládá pokračování suburbanizačních procesů a pokud by mělo docházet k 

výraznějším populačním přírůstkům, budou se spíše soustřeďovat do suburbií ve vnějším pásu 

aglomerace. (Burcin, Čermák, Kučera 2014, s. 28) Nové obyvatelstvo tedy bude s největší 

pravděpodobností přibývat mimo Statutární město Pardubice, tj. nelze ho započítat mezi občany 

města. 

 

3.3.4 Vliv suburbanizace 
 

Suburbanizace je silně závislá na životním cyklu populačních kohort a souvisí s vysokou preferencí 

rodinného bydlení u české populace. Vhodné podmínky pro bydlení rodin s dětmi mj. nabízí právě 

suburbánní oblasti velkých měst. (Ouředníček, Špačková, Novák 2014) V důsledku suburbanizace tak 

stagnuje nebo ubývá počet obyvatel v centrální části města a roste počet obyvatel v obcích 

příměstské zóny. (Šilhánková 2013) To lze doložit skutečností, že města jako celek za posledních 20 

let obyvatelstvo ztrácejí a suburbia jsou oblasti, kde dochází k nejvyšším relativním přírůstkům 

obyvatelstva přirozenou měnou. (Ouředníček, Špačková, Novák 2014) 

Poměrně velká část suburbií v Česku má zdrojové oblasti ve více městech. Typicky se jedná o 

suburbia lokalizovaná ve sféře vlivu dvou měst. (Ouředníček, Špačková, Novák 2014) Vzhledem ke 

skutečnosti, že město Pardubice představují jedno z urbánních jader tzv. Hradecko – pardubické 

aglomerace, týká se tento případ i tohoto města. I z tohoto důvodu je patrný rozvoj suburbií 

v prostoru mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. (Centrum investic, rozvoje a inovací 2015)  

V zázemí města Pardubice se nachází zejména zóny 2 a 3 rezidenční suburbanizace9 (obrázek 1). 

Z hlediska jejich příslušnosti k jádrovému městu lze konstatovat, že převážná většina z nich se váže 

k jednomu jádru, tj. Pardubicím. Ke dvěma jádrům (Pardubicím a Hradci Králové) se váží obce 

v severní části zázemí. Detailní přehled vymezení zón suburbanizace Pardubic je obsahem přílohy 2. 

  

                                                           
9 Zóna 1 znamená nejvyšší intenzitu přistěhování a objemu bytové výstavby. 
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Obrázek č. 4 Suburbia dle příslušnosti k jádru a zóny rezidenční suburbanizace, Pardubice, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ouředníček, Špačková, Novák 2014 
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3.3.5 Aktuální bytová situace  
 

Hradecko-pardubická aglomerace je charakteristická vysokou hustotou osídlení s vysokým počtem 

domů a bytů. (Centrum investic, rozvoje a inovací 2015) Jak dokládá tabulka 1, v Pardubicích se 

nachází téměř 42 tisíc bytů, z nichž více než 92 % je obydlených. Z hlediska důvodu neobydlenosti 

bytů je nejvíce zastoupena přestavba.   

Tabulka č. 3 Bytový fond v Pardubicích, 2011 

Byty Byty  
celkem 

z toho Počet osob 

v rodinných  
domech 

v bytových  
domech celkem 

z toho  
v rodinných  

domech 
Byty celkem 41 576 9 912 31 013 86 775 23 437 

obydlené 38 414 8 648 29 196 86 775 23 437 
z toho právní důvod užívání 
bytu: 

          

ve vlastním domě 7 091 6 890 176 19 903 19 417 
v osobním 
vlastnictví 

13 619 3 13 616 29 114 12 

nájemní 10 630 394 9 833 22 739 1 034 
družstevní 3 275 - 3 275 7 383 - 
neobydlené 3 162 1 264 1 817 x x 

z toho důvod neobydlenosti:           
změna uživatele 188 45 140 x x 
slouží k rekreaci 141 117 24 x x 
přestavba 281 116 165 x x 
nezpůsobilé k 
bydlení 

99 69 28 x x 

Zdroj: SLDB 2011 

Strategický plán počítá s řešením problematiky bydlení ve dvou cílech - 3.2. Aktivně komunikovat a 

nabízet využití brownfieldů ve městě k podpoře podnikání, příp. jako plochy pro bydlení nebo pro 

veřejnou infrastrukturu a 3.4. Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku sociálního 

bydlení ve městě. V rámci cíle 3.2 si město vytyčilo aktivně komunikovat s vlastníky areálů 

brownfieldů a s potenciálními zájemci s cílem vrátit do těchto areálů život, ať již v oblasti podnikání, 

výstavby bytů (od atraktivních až ke startovacím) nebo veřejnou infrastrukturu. Problematika 

sociálního bydlení zatím není v zákoně nikterak definována. Nicméně cílem 3.4 města je vytvoření 

komplexního udržitelného systému sociálního bydlení zahrnujícího možnosti důstojného bydlení 

zejména pro nízkopříjmové a chudobou ohrožené rodiny či jednotlivce, osoby, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického či duševního onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (chráněné bydlení), starobní či invalidní důchodce (byty v 

domech zvláštního určení, bezbariérové byty). 

Při vlastní bytové výstavbě města je nutné počítat s navýšením finančních prostředků z rozpočtu 

města na jejich údržbu. 
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Závěr 
 

Nově navržené změny Strategického plánu se týkají klíčových rozvojových témat města, která jsou 

dlouhodobě diskutovaná (viz přehled vybraných zpráv ZmP – tabulka č. 1). Jedná se zejména o 

vytvoření předpokladů pro růst města (minimální cílový stav 120 000 obyvatel), problematiku bydlení 

a řešení bytové výstavby, cílení výroby lehkého průmyslu a využití potenciálu letecké a vodní 

dopravy. Vzhledem k důležitosti těchto témat pro budoucí strategická rozhodnutí by se Statutární 

město Pardubice mělo intenzivně těmito náměty zabývat. 

Schválená Implementační pravidla umožňují změny Strategického plánu, definují organizační 

nastavení i případy v jakých je možné změny přijmout.  

Z procesního hlediska je nutné na jednání zastupitelstva 23. 6. 2016 schválit:  

1. Návrh na úpravu původního usnesení ZM/800/2016    

2. Postup pro práci s navrženými úpravami na základě evaluace strategického plánu: 

a. vytvořit konkrétní evaluační plán (včetně evaluačních otázek, hypotéz, doporučení, 

atd.) a zahájit proces evaluace  

b. uspořádat setkání odborných pracovních skupin 

c. předložit navržené změny k odbornému posouzení a připravit návrhy řešení k jejich 

zapracování, případně doporučit zpracování studií, analýz a odborných posudků, 

které dodají oporu pro navrhované věcné změny 

d. navržené a v pracovních skupinách projednané změny zasahující do struktury 

Strategického plánu posoudit souhrnně v Řídící skupině pro strategický plán, Komisi 

pro strategie a projednat s veřejností 

e. následně opětovně schválit aktualizaci Strategického plánu v orgánech města 

Než bude rozhodnuto o konání konkrétních kroků, měly by být z věcného hlediska provedeny tyto 

analýzy/studie, ověřující: 

• výrobní program zaměstnavatelů, trendy, konkrétní připravenost investic podniků, 

• potřebnost koncepce bydlení, 

• kapacity škol s ohledem na očekávaný demografický vývoj, 

• názory potenciálních zaměstnavatelů a zaměstnanců, 

• konkurenci okolních magnetů – Chrudim, Hradec Králové apod. (jsou připraveny tak, že 

odebírají obyvatele Pardubicím? – zohlednit obě možné příčiny: a) trendy, životní styl 

suburbanizace, b) objektivní aspekty města), 

• trendy v obdobných aglomeracích (ÚL, CV, OV) za účelem nalezení blízkých jevů a 

vyhodnocení, zda se jedná o obecné, z pozice města neovlivnitelné trendy, či o místní, 

ovlivnitelné faktory. 

Na základě dodatečného požadavku zadavatele bylo navrženo sestavení SWOT analýz k procesu 

projednávání změn a doplnění vize na 120 tis. obyvatel. Návrhy SWOT analýz jsou uvedeny v příloze 1 

a jsou podnětem k diskusi. 
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Přílohy 

1. Návrh SWOT analýz k procesu projednávání 
a k doplnění/implementaci vize na 120 tis. obyvatel 

 

SWOT analýza procesu projednávání 
Silné stránky Slabé stránky 

- Zohlednění různorodých názorů 
- Zaručení konzistentnosti SPRMM 
- Zajištění transparentnosti 
- Zaručení otevřenosti vůči partnerům a 

veřejnosti  
- Zajištění argumentů pro a proti  
- Umožnění zajištění dostatečných 

relevantních podkladů pro rozhodnutí 
 

- Časová náročnost procesu 
- Zkomplikování prosazení zájmů 

předkladatelů 
 

Příležitosti Hrozby 
- Posílení argumentačních podkladů - 

nové informace, nové aspekty  
- Odhalení dalších důsledků strategie 

 

- Neshoda na konsenzu 
- Nerovnoměrně zastoupení v pracovních 

skupinách 
- Kolize termínů různých jednání 
 

 

SWOT analýza k doplnění vize na 120 tis. obyvatel 
Silné stránky Slabé stránky 

- Zvýšení daňových příjmů 
- Zvýšení prestiže 
- Multiplikační efekty (do kultury, do 

ekonomiky, celkově do života města) 
- Posílení různorodosti struktury obyvatel 
- Posílení prestiže stát se občanem města 

Pardubice „jako města s nejrychlejším 
růstem počtu obyvatel v poměru ke 
stávajícím v celé Evropě“ 

 

- Nutnost posílení infrastruktury a 
kapacity služeb poskytovaných městem 

- Nárůst výdajů města (investiční, 
provozní, na nové služby, atd.) 

- Zdlouhavý a komplikovaný legislativní 
proces (při slučování obcí), dlouhý 
horizont i u demografického výhledu) 

- Riziko zvýšení sociopatologických jevů (v 
souvislosti se změnou sociální struktury 
obyvatel, např. nárůst kriminality) 

- Časová náročnost přípravy významných 
investičních projektů (kanalizace, 
komunikace, školy, školky, zdravotnická 
zařízení apod.) 

 
Příležitosti Hrozby 

- Změna funkcí v území Pardubicka 
- Povýšení města do struktur 

mezinárodních sítí 
- Vyšší atraktivita pro investory a 

pořadatele akcí 
- Využití brownfieldů a nevyužitých ploch 

k bydlení 
- Růst cen nemovitostí 

- Zadluženost/předluženost  
- Ekonomický cyklus (recese, krize, 

nezaměstnanost)  
- Negativní vliv na udržitelný rozvoj 
- Satelity – často zóny bez urbanistické 

funkce 
- Nesoulad funkce bydlení na pracovní 

příležitosti město bude mít roli 
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- Zájem občanů sousedních obcí o 
sloučení s městem Pardubice 

přenocování  
- Spory mezi starousedlíky a novými 

obyvateli 
- Pokles cen nemovitostí 

 

2. Vymezení zón suburbanizace Pardubic (2007 a 2010) 

 

Zdroj: Plchová 2015 
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3. Seznam zkoumaných podkladů, zdroje dat a literatury 
 

Podklady Statutárního města Pardubic 

Analytická část Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro období 2014–2025, schváleno ZmP 

dne 17. 12. 2013, USNESENÍ ZM/1639/2013 

Návrhová část Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro období 2014–2025, schváleno ZmP 

dne 13. 5. 2014, USNESENÍ ZM/1818/2014 

Implementační část Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro období 2014–2025, schváleno 

ZmP dne 23. 9. 2014, USNESENÍ ZM/2027/2014 
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Příloha č. 1 usnesení č. 2 
 

 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/  /16 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 BK Pardubice, a.s., 
 sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 27654796, 
 bankovní spojení: 214904478/0300, 
 zastoupené: Pavlem Starou, předsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 

ustanovení této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu pro rok 2016 závazná 
rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2016 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 14. 12. 2015 usnesením č. 2010/2015 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  
 



 

 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2016 

ve výši 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) na úhradu nákladů spojených s účastí A 
týmu příjemce v Evropském poháru FIBA European Cup v roce 2016 specifikovaných 
v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  
 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila 
překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta 
podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této 
smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné 
podpory (zejména Nařízením Komise /EU/ č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě 
fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se 
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2016 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené 

v nákladovém rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 7. 1. 2016 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. 3652/2016, a vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu, 
který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 



 

 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační 
kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12.2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do období následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 30. 12. 2016.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2016. 



 

 

 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 
nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů 

po stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití 

prostředků dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci 
podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě 
nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, 
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto 
zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den 
prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 
poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 



 

 

5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 
nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 
00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 



 

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 
jeden výtisk. 

 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
V Pardubicích dne:   
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
............................................................................. ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Pavel Stara 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2016 ze dne 27. 6. 2016  

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 

 
Příloha č. 1 
 

 

BK Pardubice, a.s. 
  

Název akce (projektu) Účast v Evropském poháru FIBA European Cup 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Organizace domácích utkání (rozhodčí, 
ubytování týmy) 1 000 000,00   

Náklady na dopravu po Evropě 1 000 000,00 200 000,00 
Marketing projektu  150 000,00   
FIBA klubová kauce 270 000,00   
Nové sady dresů dle evropských regulí 80 000,00   
      
   
   
   
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 2 500 000,00 200 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Reklamní partneři 1 800 000,00   
Příjmy FIBA + ČBF 250 000,00   
Dotace Pardubický kraj 250 000,00   
Dotace Město Pardubice 200 000,00   
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 2 500 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  2 500 000,00   
Výdaje 2 500 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  Martin Marek     
Dne:   6. 1. 2016     

 



 
 
Příloha č. 1 usnesení č. 4 

 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/            /16 

 
 

I. Smluvní strany 
 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
 sídlo: Sukovo nábř. 1735, 530 02 Pardubice 
 IČ: 60112476 
 bankovní spojení: 110850671/0300 

zastoupený: Romanem Šmidberským, předsedou představenstva, a Pavlem Rohlíkem, na základě 
plné moci (dále jen „příjemce“) 

 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 

ustanovení této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu pro rok 2016 závazná 
rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2016 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 14. 12. 2015 usnesením č. 2010/2015 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 
 
 
 
 



 

 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  
 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2016 
ve výši 300 000 Kč (slovy: třistatisíckorunčeských) na úhradu nákladů spojených s účastí A týmu 
příjemce v Evropské lize v roce 2016 na položky specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen 
„projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  
 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila 
překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta 
podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této 
smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné 
podpory (zejména Nařízením Komise /EU/ č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě 
fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se 
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  
 

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2016 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  



 

 

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené 

v nákladovém rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 20. 1. 2016 a 
zaevidované poskytovatelem pod č. j. 5232/2016, a vyúčtovat dotaci na položky stanovené v 
rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 1. 2017 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační 
kampaně a realizace projektu.  

 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12.2016. 
 



 

 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do následujícího roku.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31. 1.2017.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 1.2017. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 
nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů 

po stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 



 

 

4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití 
prostředků dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci 
podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě 
nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, 
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto 
zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den 
prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 
poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 
nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 
00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 
 



 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 

jeden výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………………………………………….. 
                    Roman Šmidberský 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová    Pavel Rohlík 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/        /2016 ze dne 27. 6. 2016  

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1 
 

 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
  

Název akce (projektu) Příspěvek na Evropskou ligu 

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Pronájem sportovišť 50 000,00  
Doprava 350 000,00 200 000,00
Ubytování a strava 350 000,00 100 000,00
Služby hokejová utkání 150 000,00  
Rozhodčí 130 000,00  
Poplatky 350 000,00  
Marketing 150 000,00  
Hokejová výstroj 250 000,00  
Ostatní služby 70 000,00  
 
 
 
    

Celkové náklady projekt 1 850 000,00 300 000,00

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   

Dotace město 300 000,00  
Dotace kraj 200 000,00  
Ostatní 900 000,00  
    
    
    
    

Celkové příjmy z projektu 1 400 000,00  

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 

Příjmy  1 400 000,00  
Výdaje 1 850 000,00  
+ (zisk) 

-450 000,00
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   

  
Vypracoval: Konvalinová   
Dne: 18.1.2016   
 



 
 

 
Příloha č. 1 usnesení č. 6 

 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/          /16 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČ: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
TJ Synthesia Pardubice o.s., 

 sídlo: Školní 807, Svítkov, 530 06 Pardubice, 

 IČ: 00654833,  

 číslo bankovního účtu: 23004255923/2010, 

zastoupený: Janem Šťastným, předsedou spolku a Zdeňkem Vorlem, tajemníkem spolku 

(dále jen „příjemce“). 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 

ustanovení této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu pro rok 2016 závazná 

rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2016 

schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 14. 12. 2015 usnesením č. 2010/2015 (dále jen 

„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 

Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 

dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 

Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 

obsahem řádně seznámil. 

 

 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 

dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 

smlouvou.  

 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1.  Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2016 ve výši 242 000,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetdvatisícekorunčeských) na úhradu nákladů 

spojených s výstavbou slalomové dráhy na řece Chrudimce v prostoru mezi dřevěnou lávkou 

k parku Na špici a soutokem s řekou Labe v roce 2016 (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený 

v záhlaví smlouvy.  

 

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

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 

zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 

k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila 

překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta 

podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této 

smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné 

podpory (zejména Nařízením Komise /EU/ č. 1407/2013). 

 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 

poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 

informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 

podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě 

fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se 

příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2016 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené 

v nákladovém rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 3. 6. 2016 a zaevidované 

poskytovatelem pod č. j. 38028/2016, 

e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 10 let, a to v místě uvedeném v čl. IV, odst. 

1 této smlouvy, a umožnit jeho bezplatné užívání dalším vodáckým subjektům, 



 

 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 

skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 

prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 

financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 

všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce 

o) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dle jeho pokynů s přípravou a realizací 

projektu Olympijský park Pardubice 2016, k jehož uspořádání se poskytovatel zavázal 

společně s Českým olympijským výborem („ČOV“), a to za podmínky zapojení místních 

sportovních klubů; spolupráce příjemce s poskytovatelem spočívá především v participaci 

příjemce na přípravě, organizaci a faktické realizaci sportovní části programu olympijského 

parku, v jejímž rámci budou veřejnosti prezentovány olympijské i další sporty.  

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační 

kampaně a realizace projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2016. 

 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do následujícího roku.  

 



 

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy nejpozději do 31. 12. 2016.  

 

5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2016. 

 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 

příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 

nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 

stanoveném termínu). 

 

2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  

 

3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů 

po stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 

z poskytnuté dotace.   

 

4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití 

prostředků dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci 

podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě 

nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, 



 

 

považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto 

zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den 

prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 

poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 

5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 

poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 

nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 

neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 

uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li 

kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 

uveřejnění. 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 

00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 

dobrovolně. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 

smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 



 

 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 

nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 

jeden výtisk. 

 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 ........................................................................ 

 Zdeněk Vorel 

 

 

 

 

 

.......................................................................... ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Jan Šťastný 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2016 ze dne 27. 6. 2016 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 

Příloha č. 1 usnesení č. 8 
 

 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/              /16 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, 
 sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 05092302,  
 číslo bankovního účtu: 9402114001/5500, 

zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, Mgr. Jindřichem Novotným, 
místopředsedou správní rady  
(dále jen „příjemce“). 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 

ustanovení této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu pro rok 2016 závazná 
rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2016 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 14. 12. 2015 usnesením č. 2010/2015 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  
 
 
 



 

 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1.  Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města ve výši 600 000,- Kč 

(slovy: šestsettisíckorunčeských) na úhradu nákladů spojenou s provozem Regionální fotbalové 
akademie Pardubického kraje pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 specifikovaných 
v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2016 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené 

v nákladovém rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 31. 5. 2016 a 
zaevidované poskytovatelem pod č. j. 40537/2016, a vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce 
n) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dle jeho pokynů s přípravou a realizací 

projektu Olympijský park Pardubice 2016, k jehož uspořádání se poskytovatel zavázal 



 

 

společně s Českým olympijským výborem („ČOV“), a to za podmínky zapojení místních 
sportovních klubů; spolupráce příjemce s poskytovatelem spočívá především v participaci 
příjemce na přípravě, organizaci a faktické realizaci sportovní části programu olympijského 
parku, v jejímž rámci budou veřejnosti prezentovány olympijské i další sporty.  

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační 
kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2016. 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do následujícího roku.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31. 12. 2016.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2016. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 



 

 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 
nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů 

po stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití 

prostředků dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci 
podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě 
nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, 
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto 
zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den 
prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 
poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 
nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 



 

 

 
4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, 
IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 

jeden výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………. 
      Vladimír Pitter 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Jindřich Novotný 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/      /2016 ze dne 27. 6. 2016 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 



 
 

Příloha č. 1 
 

 

 
Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje 

  

Název akce (projektu) 
Regionální Fotbalová akademie 

Pardubického kraje 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Materiální vybavení 1 750 000,00   
Provozní náklady 425 000,00 20 000,00 
Ostatní nespecifikované náklady 250 000,00   
Mzdové náklady 1 085 000,00   
Stravování 580 000,00 580 000,00 
Ubytování 104 000,00   
Vychovatelská služba 180 000,00   
Využití sportovních a rehabilitačních center 250 000,00   
Doprava 52 000,00   
Zdravotní péče 75 000,00   
   
   
   
   
   
Celkové náklady projekt 4 751 000,00 600 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Fotbalová asociace ČR 3 651 000,00   
Pardubický kraj 500 000,00   
Statutární město Pardubice 600 000,00   
      
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 4 751 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  4 751 000,00   
Výdaje 4 751 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Mgr. Daniel Palaščák     
Dne: 19. 5. 2016     

 



 
 
 
Příloha č. 1 usnesení č. 10 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00229/16 ze dne 26. 5. 2016 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 Hvězda Pardubice z.s., 
 sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 26650193,  
 číslo bankovního účtu: 189185968/0300, 
 zastoupený: Pavlem Studničkou, předsedou výboru, Ivou Toušovou, místopředsedkyní výboru 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. 
 
1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 26. 5. 2016 podepsána Smlouva o poskytnutí 

dotace č. D1734/00229/16 („Smlouva“). Po předchozím schválení usnesením Zastupitelstva 
města Pardubic č. Z/     /2016 ze dne 27. 6. 2016 dochází na základě dohody smluvních stran ke 
změně Smlouvy dle následujícího článku tohoto dodatku. 

 
 

III. 
 

1. Článek IV, odstavec 1 Smlouvy nově zní takto: 
Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2016 
ve výši 2 556 000,- Kč (slovy: dvamilionypětsetpadesátšesttisíckorunčeských) na realizaci 
projektů: 

- spolková sportovní činnost dětí a mládeže oddílu atletiky v částce 172 100,- Kč (slovy: 
jednostosedmdesátdvatisícejednostokorunčeských) 

- spolková sportovní činnost dětí a mládeže oddílu TPS v částce 107 900,- Kč (slovy: 
jednostosedmtisícdevětsetkorunčeských) 

- výkonnostní sport oddílu atletiky v částce 900 800,- Kč (slovy: devětsettisícosmsetkorun 
českých) 

- výkonnostní sport oddílu TPS v částce 93 600,- Kč (slovy: devadesáttřitisícešestsetkorun 
českých) 

- podpora významných sportovců – Lada Vondrová v částce 20 000,- Kč (slovy: dvacettisíc 
korunčeských), Lukáš Gdula v částce 30 000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských), Jan Vaněk 
v částce 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských), Martin Zach v částce 20 000,- Kč (slovy: 
dvacettisíckorunčeských), Jaroslav Petrouš v částce 20 000,- Kč (slovy: dvacettisíckorun 
českých), Jaroslav Jílek v částce 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) 



 

 

- provoz sportovišť v částce 941 600,- Kč (slovy: devětsetčtyřicetjedentisícšestsetkorunčeských) 
- provoz hřiště pro veřejnost v částce 150 000,- Kč (slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských) 
(dále jen „projekt“). 

 
2. Článek XI Smlouvy nově zní takto: 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 

 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, 
IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 

jeden výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv.  
 
 

IV.  
 
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají platná a 

účinná. 
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 

poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden výtisk. 



 

 

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………. 
      Pavel Studnička 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ....................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Iva Toušová 
 
 
Předmět tohoto dodatku ke smlouvě byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/    /2016 ze dne 
27. 6. 2016 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 1 usnesení č. 12 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00165/16 ze dne 26. 5. 2016 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I, 
 sídlo: Jiráskova 29, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, 
 IČ: 00527785,  
 číslo bankovního účtu: 1202886369/0800, 
 zastoupený: Ing. Lenkou Pařízkovou, starostkou, Ing. Pavlou Avramovou, jednatelkou 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. 
 
1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 26. 5. 2016 podepsána Smlouva o poskytnutí 

dotace č. D1734/00165/16 („Smlouva“). Po předchozím schválení usnesením Zastupitelstva 
města Pardubic č. Z/     /2016 ze dne 27. 6. 2016 dochází na základě dohody smluvních stran ke 
změně Smlouvy dle následujícího článku tohoto dodatku. 

 
 

III. 
 

1. Článek IV, odstavec 1 Smlouvy nově zní takto: 
Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2016 ve 
výši 2 151 500,- Kč (slovy: dvamilionyjednostopadesátjedentisícpětsetkorunčeských) na realizaci 
projektů: 

- spolková sportovní činnost dětí a mládeže v částce 591 300,- Kč (slovy: pětsetdevadesát 
jedentisíctřistakorunčeských) 

- provoz sportovišť v částce 1 016 500,- Kč (slovy: jedenmilionšestnácttisícpětsetkorunčeských) 
- výkonnostní sport v částce 393 700,- Kč (slovy: třistadevadesáttřitisícesedmsetkorunčeských)  
- provoz hřiště pro veřejnost v částce 150 000,- Kč (slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských) 

(dále jen „projekt“). 
 

2. Článek XI Smlouvy nově zní takto: 
1.  Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 



 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, 
IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 

jeden výtisk. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.  

IV.  
 
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají platná a 

účinná. 
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 

poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden výtisk. 
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………. 
      Ing. Lenka Pařízková 
 
 
 
.......................................................................... ....................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Pavla Avramová 
 
 
Předmět tohoto dodatku ke smlouvě byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/    /2016 ze dne 
27. 6. 2016 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
 

Příloha č. 1 usnesení č. 13 

 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/  /16 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 BK Pardubice a.s., 
 sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 27654796, 
 bankovní spojení: 214904478/0300, 
 zastoupené: Pavlem Starou, předsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 

ustanovení této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu pro rok 2016 závazná 
rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2016 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 14. 12. 2015 usnesením č. 2010/2015 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2016 
ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na úhradu provozních nákladů A-týmu BK JIP 
Pardubice v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy (dále 
jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  
 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila 
překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta 
podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této 
smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné 
podpory (zejména Nařízením Komise /EU/ č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě 
fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se 
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2016 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené 

v nákladovém rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 7. 1. 2016 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. 40579/2016, a vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu, 
který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  



 

 

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační 
kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12.2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do období následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 30. 12. 2016.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2016. 
 



 

 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 
prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 
nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů 

po stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití 

prostředků dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci 
podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě 
nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, 
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto 
zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den 
prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 
poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 



 

 

5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 
nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, 
IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 



 

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 
jeden výtisk. 

 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:   
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Pavel Stara 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/      /2016 ze dne 27. 6. 2016  

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
 

Příloha č. 1 

 

BK Pardubice, a.s. 

Název akce (projektu) 
Provozní náklady A-týmu BK JIP 

Pardubice 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 
 

Náklady na projekt 
 

Celkem v Kč 

Požadovaná výše 
ze statutárního 
města Pardubice v 
Kč 

1 2 3 
Odměny  4 700 000,00   
Náklady spojené s ubytováním hráčů 600 000,00 220 000,00 
Marketingové a propagační služby 500 000,00 100 000,00 
Účetní a daňové služby 240 000,00 20 000,00 
Dopravní služby - bus, pronájem, … 800 000,00 70 000,00 
Sportovní potřeby - dresy, boty, vybavení  400 000,00 30 000,00 
technické služby - online vysílání, sw, hw 50 000,00 30 000,00 
poplatky za registrace hráčů - licence apod.  80 000,00   
Pronájmy hal 300 000,00 30 000,00 
Ostatní 2 630 000,00   
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 10 300 000,00 500 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč  
Reklamní smlouvy 7 950 000,00  
Dotace  1 600 000,00  
Vstupné 250 000,00  
Prodej práv ALK 300 000,00  
Prodej hráčů 200 000,00  
     
     
Celkové příjmy z projektu 10 300 000,00  

 Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  10 300 000,00  Výdaje 10 300 000,00  + (zisk) 

0,00  
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)  

  



 
 

 
Příloha č. 1 usnesení č. 14 

 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/00     /16 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 P. Ministr, v. o. s., 
 sídlo: Husova 298, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 
 IČ: 63221691, 
 číslo bankovního účtu: 107-3672000277/0100, 
 zastoupený: Veronikou Jakl Ministrovou, společníkem 
 (dále jen „příjemce“). 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 

ustanovení této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu pro rok 2016 závazná 
rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2016 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 14. 12. 2015 usnesením č. 2010/2015 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 
160 084,- Kč (slovy: jednostošedesáttisícosmdesátčtyřikorunyčeské) na úhradu energií  Skateparku 
Pardubice (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  
 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila 
překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta 
podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této 
smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné 
podpory (zejména Nařízením Komise /EU/ č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě 
fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se 
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30. 9. 2016 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 14. 6. 2016 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. 40573/2016, 
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 

skutečné vynaložené náklady na daný účel,  
f) předložit poskytovateli nejpozději do  30. 9. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 

prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  



 

 

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
n) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dle jeho pokynů s přípravou a realizací 

projektu Olympijský park Pardubice 2016, k jehož uspořádání se poskytovatel zavázal 
společně s Českým olympijským výborem („ČOV“), a to za podmínky zapojení místních 
sportovních klubů; spolupráce příjemce s poskytovatelem spočívá především v participaci 
příjemce na přípravě, organizaci a faktické realizaci sportovní části programu olympijského 
parku, v jejímž rámci budou veřejnosti prezentovány olympijské i další sporty.  

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační 
kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. 9. 2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 30. 9. 2016.  

 



 

 

5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 
účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 9. 2016. 
 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 
prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci  

2.  Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3.  Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 
nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů 

po stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití 

prostředků dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci 
podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě 
nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, 
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto 
zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den 



 

 

prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 
poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 
nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, 
IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 



 

 

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 

jeden výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Veronika Jakl Ministrová 
 

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.           Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
                   

 



 
 
Příloha č. 1 usnesení č. 16 
 

 
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/00xxx/16 
 

I. Smluvní strany 
 

 
1. Poskytovatel dotace: 

Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Děti sportu, z.s., 
sídlo: Jezbořice 109, 530 02 Pardubice,  

 IČ: 2917548, 
číslo bankovního účtu: 107-7368160207/0100, 

 zastoupen:   Zbyňkem Severou, jednatelem,   
 (dále jen „příjemce“), 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory volného času pro rok 2016 závazná rovněž 
Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2016 schválená Radou města 
Pardubice na schůzi dne 14. 12. 2015 usnesením č. RM/2005/2015 (dále jen „Pravidla“) a Zásady 
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města 
Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). 
Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem 
řádně seznámil. 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory volného času ve výši 

82.500 Kč (slovy: Osmdesátdvatisícpětsetkorunčeských) na realizaci projektu „Letní příměstský tábor 
2016“, který se uskuteční v termínu od 4. 7. do 31. 8. 2016 v ABC Klubu, Štolbova 2665, Pardubice. 
Dotace je určena pro děti od 5 do 19 let s trvalým pobytem na území Pardubického kraje a dny 
strávené v Olympijském parku Pardubice 2016 (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

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

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 10.2016. 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 8. 6. 2016 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 40361/2016, 
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 

skutečné vynaložené náklady na daný účel,  
f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 10. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 

prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  
g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 

financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 
h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 



 

použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
VII. Čerpání dotace 

 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 10. 2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 10.2016. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 10.2016. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 



 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole  

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném 
termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 

v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti 
o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 
 



 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Smluvní strana  Děti sportu, z.s. souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních 
údajů , konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 
530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 
výtisk. 

 
9.     Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová   
 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  ….…… Z/2016 ze dne 23. 6. 2016 

 Bc. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
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"(47,89:! 7./! #3*! 0*! #"0!! ,-./-/.$5! )*! A/+00&+#"0!! ;1564.9:/! )*! #+#"0!! B! 73%/! 5/.! <A3-(74=>*!
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/"%101$./!;22(*0$0-(123!;73%/!5/.!<-4&5/?2=>*!
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!!

!
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-&-?42&)(2/%/5!-&7!)*5*!/5"!(&#3"+#"0!;!!
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-?,2/). !)4.(%&?/. !.3?%(74!.(!7(.>!*)/%;!!
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4&.-&)2&)>:'!-4()97%/:'!*./5.$:'!4&.-&)2:*!"&4,=/.$5!4&.-&)2&) !?3..6!5/!5(? ?&%9)!./&-43).6. !
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-4&-2#/7?4! -&-?42.,24;! -2(.&)/. ! -43).$5! -#/7-9-/5;! -#/7-9-/5! K6! )9! 2&,2&! -5%&,)&,>! ./8&!
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(> -#/7%&?/.$! )4*)2&)3.$! 7&2(:/! )!2/45$.,! 7&! 0!! ?(%/.73#.$:'! 7.:! -&! -2(.&)/. ! %':26L! )!

2&52&!-#$-(76!)9.$!&7)&7!.(!-&4,=/.$!4&.-&)2&) !?3..6!0"!M!.!-&-?42.,2 !7&2(:/;!!!

8> &..35/.$! .56.4! 97/.2999?().$:'! *7(5:! -&-?42&)(2/%9! )!2/45$.,! 7&! 0!! ?(%/.73#.$:'! 7.:! -&!

-2(.&)/. ! %':26L! )! 2&52&!-#$-(76! )9.$! &7)&7! .(! -&4,=/.$! 4&.-&)2&) ! ?3..6!!!M! .!-&-?42.,2 !

7&2(:/*!

!

'* E!-#$-(76;!?/!-/!-4&?3?/!./-4()79)&-2!)/-2. '&!-4&'%3=/.$!-#$5/5:/!&!*)/%&) 5!-&,?92$!-4&-2#/7?:!

7&2(:/!./8&!)/-2. '&!-4&'%3=/.$!-#$5/5:/!)4?(7&)(. '&!-&-?42&)(2/%/5!)!435:9!-&7(. !?37&-29!&!

-&-?42.,2$! 7&2(:/;! ./-4()79)&-2! 7&?%(7:! )/! )4*)2&)3.$! (! )!-#$-(76! ./-#/7%&?/.$! )4*)2&)3.$! )/!

-2(.&)/. 5! 2/45$.,! )9! 2/45$.,! ,)/7/. 5! )!-#/7:'&.$5! &7-2():9;! -&)(?,5$! -/!-&-?42.,2 !

-4&-2#/7?4! 7&2(:/! .(! .(74?/. ! )/! -54-%,! .3?&.(! &! 4&.-&)2&)>:'! -4()97%/:'! *./5.$:'! 4&.-&)2:*!

"#$5/5:/!5/!)!2(?&) 5!-#$-(76!-&)9./.!-&-?42&)(2/%9!)43292!242&!.(74?/. !-4&-2#/7?4!))/2.6!-/.3%/!
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Příloha usnesení č. 1 - dotace doporučené ZmP ke schválení  - projekty nad 50tis. Kč 

Číslo 
žádosti Příjemce dotace/žadatel IČ

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Účel dotace Popis projektu Celkové plánované náklady 
projektu v Kč

Navrhované prostředky 
v Kč

143 Kulturní spolek RYENGLE 60161019 ANO Soutěžní přehlídka country tanců Pardubická 
Ryengle 2016 

Termín: 25.-27.11.2016, Výstavní centrum IDEON, 
mezinárodní soutěž v country tancích s doprovodným 
programem, soubory z ČR, Slovenska, Polska, mezinárodní 
porota, 17. ročník , 40 souborů, 700 tanečníků

531 000,00 170 000,00

163 Mezinárodní festival akademických sborů IFAS 67442064 ANO Mezinárodní festival akademických sborů - 
IFAS 2016 

Termín: 1.-6.7.2016, Aula Univerzity Pardubice, zámek, 
Lázně Bohdaneč, celkový počet účastníků 650, soutěžní 
přehlídka zaměřená na  talentovanou mládež ve 
studentských sborech působících při VŠ, univerzitách, cílem 
je motivace k dalšímu rozvíjení českého sborového zpěvu a 
spolupráce mezi domácími a zahraničními pěveckými 
kolektivy. 8 koncertů, 8 soutěžních kategorií

1 943 000,00 200 000,00

178 POST BELLUM, o.p.s. 26548526 NE Příběhy našich sousedů - výstava, a které 
objevili žáci z pardubických ZŠ 

příběh 10 pamětníků, které v tomto a loňském roce 
zaznamenali žáci ZŠ v Pardubicích. Na Třídě míru budou 
vystaveny panely s portréty pamětníků, jejichž osudy 
inspirují i dnes. Výstava prezentuje Pardubice jako 
odpovědné vůči seniorům a podporující mezigenerační 
dialog. Zahájení výstavy - září 2016. Na panelu bude 
černobílý portét pamětníka, citát z jeho vyprávění 
zaznamenaný dětmi a krátké CV. 

89 100,00 70 000,00

183 Alliance francaise de Pardubice 68209410 ANO Festival francouzský podzim 

Termín: 31.10.-20.11.2016, přehlídka francouzské tvorby i 
činnost českých umělců dotýkajících se frankofonní kultury, 
program: koncert vážné hudby, výstava fotografií, tématické 
večery, hudební ateliér, projekce filmu, "Káva po 
francouzsku", karavan s krátkometrážními filmy. Místo 
konání: Alliance francaise, kulturní instituce a kavárny na 
Pardubicku. 4. ročník akce. 

215 500,00 70 000,00

188 NOV - spolek pro soudobou a mladou tvorbu 02997304 NE Odpad a umění, Umění a odpad, 2. ročník 

Termín: srpen - prosinec 2016, místo: veřejný prostor, 
průmyslová hala, galerie. Sympozium umělců, jehož 
záměrem je ukázat na využití odpadu, oslovení autorů, kteří 
pracují se sklem, např. prof. Vladimír Kopecký, ak. Mal. 
Jaromír Rybák. 2. ročník projektu 

192 000,00 60 000,00

2 970 600,00 570 000,00CELKEM

1/1



 
Příloha č. 1 usnesení č. 2  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/00     /16 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 

Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Kulturní spolek RYENGLE, 
 sídlo: K Pustinám 33, Staročernsko, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 60161019, 

číslo bankovního účtu: 2700141591/2010,  
 zastoupen(á):  Ing. Vladimírem Žváčkem, předsedou,  
 (dále jen „příjemce“), 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory kultury pro rok 2016 závazná rovněž Pravidla 
pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2016 schválená Radou města Pardubice 
na schůzi dne 30. 11. 2015 usnesením č. 1985/2015 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 
2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2016 ve 

výši 170 000 Kč (slovy: Jednostosedmdesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Soutěžní 
přehlídka country tanců Pardubická Ryengle 2016 “ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

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

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2016. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 21.4.2016 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 28659/2016, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v  rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

 
 



 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2016. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2016. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
  



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném 
termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 

v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti 
o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

  



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 
00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Vladimír Žváček   
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  …… Z/2016 ze dne ………. 
 Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

  



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 



Příloha č. 2 usnesení č. 2 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D1734/00     /16 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Mezinárodní festival akademických sborů IFAS, 
 sídlo: Nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice,  
 IČ: 67442064, 

číslo bankovního účtu: 159800237/0300,  
 zastoupen(á):  Miroslavem Baťou, organizačním ředitelem,  
 (dále jen „příjemce“), 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory kultury pro rok 2016 závazná rovněž Pravidla 
pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2016 schválená Radou města Pardubice 
na schůzi dne 30. 11. 2015 usnesením č. 1985/2015 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 
2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2016 ve 

výši 200 000 Kč (slovy: Dvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „Mezinárodní festival 
akademických sborů – IFAS 2016“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

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

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.10.2016. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 28.4.2016 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 29620/2016, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v  rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 10. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

 
 



 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 8. 2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.10.2016. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.10.2016. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
  



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném 
termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 

v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti 
o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

  



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 
00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Miroslav Baťa   
 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  …… Z/2016 ze dne ………. 
 Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

  



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 



Příloha č. 3 usnesení č. 2 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D1734/00     /16 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

POST BELLUM, o.p.s.,  
 sídlo: Sněmovní  174/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, 
 IČ: 26548526, 

číslo bankovního účtu: 51-1707230277/0100,  
 zastoupen(á):  Mgr. Barborou Quaiserovou, na základě plné moci ze dne 16. 1. 2015,  
 (dále jen „příjemce“), 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory kultury pro rok 2016 závazná rovněž Pravidla 
pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2016 schválená Radou města Pardubice 
na schůzi dne 30. 11. 2015 usnesením č. 1985/2015 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 
2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2016 ve 

výši 70 000 Kč (slovy: Sedmdesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů – 
výstava, a které objevili žáci z pardubických ZŠ“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2016. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 2.5.2016 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 30565/2016, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v  rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  



 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2016. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2016. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 
VIII. Uznatelný náklad 

 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném 
termínu). 

 



 

2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 
města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  

 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 

v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti 
o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 
00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
 



 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv.  
 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Barbora Quaiserová    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  …… Z/2016 ze dne ………. 
 Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

  



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 

Název akce (projektu)
Rozpočet projektu na období od-do

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Kurátor výstavy (obsahová stránka výstavy, koordinace 
činností - texty, fotografie, grafika)

10 000,00 10 000,00

Produkční (tisková produkce) 5 000,00 2 500,00

Provozní náklady Post Bellum (hovorné, poštovné, 
účetní, jízdné produkční a fotograf

9 000,00 4 400,00

Fotografické práce 
(zajištění profesionálních portrétních fotografií 
pamětníků pro výstavní panely, včetně nákladů 
fotografa) 

13 500,00 13 500,00

Tvorba textů - pamětnické příběhy (zajištění 
životopisných textů na panely a výběr citátu)  

7 000,00 7 000,00

Tvorba textů - úvodní panely (příprava úvodních textů a 
podkladů k výstavě) 

1 500,00 0,00

Editace textů  (zajištění editace všech textů) 2 400,00 2 400,00
Korektury textů (zajištění jazykové korektury všech 
textů)

1 200,00 1 200,00

Grafické práce (návrh grafiky panelů - pamětnický panel 
a dva úvodní)

4 500,00 0,00

Grafické práce (grafické zpracování výstavních panelů a 
pozvánky)

10 200,00 10 200,00

Výroba výstavních panelů 
panely formátu 100x96cm, venkovní folie

12 000,00 12 000,00

Instalace a deinstalace výstavních panelů 3 000,00 3 000,00
Fotografie pro pamětníky (zajištění nazvětšených 
portrétních fotografií pro pamětníky) 

600,00 600,00

Tisk pozvánek 1 200,00 1 200,00

Služby PR 8 000,00 2 000,00

Celkové náklady na akci/projekt 89 100,00 70 000,00

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč

0,00

Celkové příjmy z akce/projektu 0,00

Příjmy 0,00

Výdaje 89 100,00

+ (zisk)

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval:

Dne:

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji

-89 100,00

Příběhy našich sousedu - výstava a, které objevili žáci z pardubických ZŠ

Příloha k žádosti č. 2 - ROZPOČET 

Post Bellum, o. p. s.

červen - prosinec 2016
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3.



Příloha č. 4 usnesení č. 2   
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D1734/00     /16 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Alliance Francaise de Pardubice, z.s.,  
 sídlo: Pernštýnské nám. 54, 530 21 Pardubice,   
 IČ: 68209410,  

číslo bankovního účtu: 133186443/0300,  
 zastoupen(á):  Ing. Filipem Žampachem, předsedou spolku,  
 (dále jen „příjemce“), 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory kultury pro rok 2016 závazná rovněž Pravidla 
pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2016 schválená Radou města Pardubice 
na schůzi dne 30. 11. 2015 usnesením č. 1985/2015 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 
2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2016 ve 

výši 70 000 Kč (slovy: Sedmdesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Festival francouzský 
podzim“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

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

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2016. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 2.5.2016 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 30581/2016, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v  rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

 
 



 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2016. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2016. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
  



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném 
termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 

v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti 
o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

  



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 
00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Filip Žampach    
 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  …… Z/2016 ze dne ………. 
 Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

  



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 

Název akce (projektu)
Rozpočet projektu na období od-do

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3

Produkce (práce organizátorů Festivalu) 75 000,00 0,00

Ubytování pro umělce 9 000,00 3 000,00

Odměna pro umělce (na základě dohody) 49 000,00 29 000,00

Příspěvek na dopravu pro umělce, transport výstava 6 000,00 6 000,00

Propagace, reklama (tisk, plakáty, výlep,…) 35 000,00 19 000,00

Tisk výstavy Inside out + fotograf 10 000,00 0,00

Pronájem sálů 11 500,00 8 500,00

Náklady na energie v prostorách Alliance Francaise 2 500,00 0,00

Poplatky OSA 2 500,00 2 500,00

Nákup materiálu, dekorace, kancelářské  potřeby, jiné 10 000,00 2 000,00

Práce dobrovolníků 0,00 0,00

občerstvení tématický večer 2 000,00 0,00

Cestovné 1 000,00 0,00

Ceny, dárky 1 000,00 0,00

Knihy tématický večer 1 000,00 0,00

Celkové náklady na akci/projekt 215 500,00 70 000,00

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč

Příjmy ze vstupného 45 000,00

Celkové příjmy z akce/projektu 45 000,00

Příjmy 45 000,00

Výdaje 215 500,00

+ (zisk)

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Kateřina Melicharová

Dne: 28.4.2016

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji

-170 500,00

Festival francouzský podzim

Příloha k žádosti č. 2 - ROZPOČET 

Alliance Francaise de Pardubice

31.10. - 20.11.2016
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3.



Příloha č. 5 usnesení č. 2 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D1734/00    /16 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

NOV – spolek pro soudobou a mladou tvorbu, 
 sídlo: Pernštýnské náměstí 49, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 02997304, 

číslo bankovního účtu: 266566351/0300, 
 zastoupen(á):  Štěpánem Bartošem, předsedou výboru spolku,   
 (dále jen „příjemce“), 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory kultury pro rok 2016 závazná rovněž Pravidla 
pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2016 schválená Radou města Pardubice 
na schůzi dne 30. 11. 2015 usnesením č. 1985/2015 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 
2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2016 ve 

výši 60 000 Kč (slovy: Šedesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Odpad a umění, Umění a 
odpad, 2. ročník - dlouhodobý projekt“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2016. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 2.5.2016 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 30603/2016, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v  rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2016 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  



 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2016. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2016. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném 
termínu). 

 



 

2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 
města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  

 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 

v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti 
o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 
00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
 



 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  
 

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Štěpán Bartoš   
 
 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  ……. Z/2016 ze dne ……... 
  Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

  



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 

Název akce (projektu)
Rozpočet projektu na období od-do

Náklady na akci/projekt  (jen související s 
touto akcí)

Celkem v Kč
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3

Technika, nástroje, vč. Půjčovného 15 000,00 3 000,00

DPP – kurátor, kordinátor, grafik, PR, technici, 
kustodi

40 000,00 25 000,00

Materiál na umělecké projekty ,energie 25 000,00 10 000,00

Tisk materiálů k sympoziu 15 000,00 2 000,00

Přednášky - honoráře, cestovné 10 000,00 0,00

Doprava uměleckých děl, surovin, materiálu 20 000,00 2 000,00

Čisticí a hygienické pomůcky 4 000,00 0,00

Foto a video dokumentace 10 000,00 0,00

Materiál na zajištění výstav 20 000,00 10 000,00

Úklidové služby 5 000,00 0,00

Telefonní hovory a cattering 10 000,00 0,00

Ubytování autorů 21 000,00 8 000,00

Celkové náklady na akci/projekt 195 000,00 60 000,00

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč
0,00
0,00

Celkové příjmy z akce/projektu 0,00

Příjmy 0,00
Výdaje 195 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Štěpán Bartoš
Dne: 29.dubna 2016

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na položky uvedené 

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji

-195 000,00

Odpad a  umění, Umění a odpad, druhý ročník – Dlouhodobý projekt

Příloha k žádosti č. 2 - ROZPOČET 

NOV - spolek pro soudobou a mladou tvorbu

01.08.2016-31.12.2016
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora  

 
Zápis z XXI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 27.06.2016 od 16:00 hodin  
ve Společenském sále budovy radnice 

  
  
XXI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil Martin CH A R V Á T,  primátor města. 
Úvodem přivítal přítomné zastupitele i veřejnost. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na 
počátku zasedání přítomno 24 členů zastupitelstva, v průběhu zasedání se dostavilo dalších 8 členů.  
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 24, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 
 
- Jiří  R O Z I N E K 
- Helena  D V O Ř Á Č K O V Á  
- Jakub  R Y CH T E C K Ý  
- Jan  Ř E H O U N E K  
- Martin  CH A R V Á T   
 
Návrhová komise byla nejprve navržena a schválena ve složení: (pro 22, proti 0, zdrž. 2, nehl. 3) 
- Jaroslav M E N Š Í K 
- Tomáš   P E L I K Á N 
- Pavel   S V O B O D A 
Hlasování o návrhové komisi v tomto složení však bylo z důvodu nepřítomnosti zastupitele J. Menšíka 
revokováno (pro 23, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4). 
 
Návrhová komise byla následně schválena ve složení: (pro 25, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 
 
- František  W E I S B A U E R 
- Tomáš   P E L I K Á N 
- Pavel   S V O B O D A 
  
 
Ověřovateli zápisu z XXI. zasedání zastupitelstva města byli jmenováni: 
 
- Ludmila  M I N I S T R O V Á 
- Milan  K O Š A Ř 
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I. 
Schválení programu jednání  

 
 
V programu byly navrženy následující změny: 

- zařadit novou zprávu „Změna ve složení představenstva společnosti Dostihový spolek a.s.“ 
jako bod č. 27  
O zařazení tohoto bodu do programu bylo na žádost pana K. Haase hlasováno samostatně 
(pro 17, proti 4, zdrž. 7, nehl. 2 – nebylo přijato, zpráva nebyla na program zařazena)  

- zařadit novou zprávu „Plnění usnesení ZM/873/2016“ jako bod č. 37 
- zařadit novou zprávu „Přesun finančních prostředků na zvýšení spoluúčasti města na dotaci 

FK JUNIOR PARDUBICE, z.s.“ jako bod č. 38 
- po připomínce pana K. Haase předkladatel zprávy č. 30 náměstek Řehounek navrhl zprávu 

projednat bez hlasování o předloženém návrhu na usnesení, který tímto stáhl. Dále bylo 
avizováno její projednání až za přítomnosti zástupců společnosti Nexia AP (cca v 18:00 
hodin). 

 
 
Program XXI. zasedání ZmP byl schválen vč. výše uvedených změn takto: 
(pro 27, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin , primátor města 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
2. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Balousová Dagmar, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 
3. Zrušení usnesení - převody a prodeje nemovitostí 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Balousová Dagmar, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 
4. Prodej pozemků včetně objektu k bydlení č.p. 824 v ul. Nerudova 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Hrdá Bohuslava, odbor majetku a investic 
5. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2015 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
6. Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2015 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Míčová Lenka, odbor ekonomický 
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7. IV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2016 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
8. Prodloužení termínu splatnosti zápůjčky TJ Synthesia Pardubice 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
9. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
10. Poskytnutí dotace z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

11. Záměr prodeje - IDEON 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
12. Revokace a zrušení usnesení - záměr prodeje části areálu čp. 239 Štrossova ul. 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 

13. Změny v Základní škole praktické a mateřské škole speciální Pardubice, A. Krause 2344 v 
souvislosti s úpravou legislativy (společné vzdělávání). 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
14. Prominutí dluhu na nájmu s příslušenstvím 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
15. Stanovení konečné lhůty prodeje zbylých bytových jednotek 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Hrdá Bohuslava, odbor majetku a investic 
Pilař Martin, odbor majetku a investic 

16. Výběr nejvhodnější varianty XVII.b změny ÚPmP a pokyny k dopracování 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Saidlová Petra, odbor hlavního architekta 

Pannová Pavla, odbor hlavního architekta 
Koupalová Karolína, pověřena vedením odbor hlavního architekta 
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17. Územní studie "Veterina" - vložení do evidence územně plánovací činnosti (§30 odst.(4) SZ  

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koupalová Karolína, pověřena vedením odbor hlavního architekta 

Pannová Pavla, odbor hlavního architekta 
18. Základní principy regulace areálu Automatických mlýnů 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koupalová Karolína, pověřena vedením odbor hlavního architekta 

Vacík Štěpán, odbor hlavního architekta 
19. Odkup spalovny od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

P: Charvát Martin, primátor města 
Z: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
20. Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - PAP PARDUBICE o.p.s. 

P: Charvát Martin, primátor města 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
21. Komitét pro udílení ocenění města Pardubic 

P: Charvát Martin , primátor města 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
22. Novela vyhlášky o veřejném pořádku 

P: Charvát Martin , primátor města 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
23. IPRM "Přitažlivé město" 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
24. Plnění usnesení ZM/490/2007 ze dne 30. 10. 2007 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
25. Strategický plán rozvoje města  

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
26. Městská památková rezervace 2016 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

27. Comenius - STAŽENO 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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28. Smluvní dokumentace s ČSOBP (pořízení budovy sídla) 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
29. Pořízení/prodej obchodních podílů (HYDROLABE s.r.o., FREE ZONE Pardubice a.s.) 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
30. Záměr vyčlenění MFA z majetku RFP a.s. (prezentace dopady/ důvody) 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
31. Záměr vložení části souboru VO do SmP a.s. formou navýšení základního kapitálu nepeněžním 
vkladem 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
32. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu a Programu 
podpory volného času 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 

33. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální oblasti 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 
34. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
35. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Ninger Vladimír, zastupitel města Pardubic 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

36. Transformace jeslí na dětské skupiny - dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
RATOLEST 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Skládalová Iveta, odbor školství, kultury a sportu 
37. Plnění usnesení ZM/873/2016 

P: Charvát Martin, primátor města 
Z: Rozinek Jiří, náměstek primátora 

Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 
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38. Přesun finančních prostředků na zvýšení spoluúčasti města na dotaci FK JUNIOR PARDUBICE, 
z.s. 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
39. Diskuse 

  
  
Informativní zprávy: 
 
Přehled vyplacených náhrad neuvolněným členům ZmP 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Matičková Ivana, kancelář tajemníka 
Olympijský park Pardubice 2016 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
O stavu pořizování územního plánu a změn územního plánu  

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koupalová Karolína, pověřena vedením odbor hlavního architekta 

Pannová Pavla, odbor hlavního architekta 
O výsledku čištění na třídě Míru  

P: Charvát Martin, primátor města 
Z: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Výroční zpráva Nadace pro rozvoj města Pardubic za rok 2015 

P: Charvát Martin, primátor města 
Z: Čáň Jiří, správce Nadace pro rozvoj města Pardubic 
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 

P: Charvát Martin, primátor města 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
Průběžný přehled o prodaném majetku Statutárního města Pardubice 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
 
Na stůl členové zastupitelstva dále obdrželi tyto materiály: 

- přílohu důvodové zprávy – nepodpořené žádosti ke zprávě č. 32 
- Ekocentrum Paleta – Výroční zpráva 2015 
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II. 
Pořadí projednávaných zpráv  

 
01 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- informoval o doručení platebního rozkazu, kterým byla městu uložena povinnost zaplatit 
společnosti SYNER dlužnou částku ve výši cca 13 mil. Kč (+ úhradu soudního poplatku). V této 
věci byla na dnešní mimořádné schůzi RmP schválena spolupráce s AK Jelínek & Partneři, 
která vypracuje návrh odporu proti platebnímu rozkazu. Současně byl panu J. Turkovi zadán 
úkol připravit materiál s vizí o průběhu případného právního sporu do červencové schůze 
rady, který tímto požádal rozeslat i ostatním členům zastupitelstva města. 

- dále informoval o schválení memoranda o spolupráci s manželi Svobodovými (současnými 
majiteli areálu Automatických mlýnů) při přípravě projektu Centrální polytechnické dílny. 

 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Václav Shejbal 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Martin Charvát 
Jakub Rychtecký 
Jiří Lejhanec 
Jan Linhart 
Milan Košař 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/986/2016               (pro 24, proti 1, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

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

 
02 

Převody a prodeje nemovitostí 
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- k okomentování zprávy přizvala pana Václava Stříteského, předsedu komise pro pozemky a 
reklamu, který konkrétně doplnil některé předložené návrhy na usnesení. 

 



Stránka 8 z 85 
 

V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Václav Shejbal – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 6 
Václav Stříteský 
Otakar Kovařík – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 7 
Lidmila Ministrová 
Karel Haas – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh č. 25) a pozměňující návrh k návrhu č. 
6 (doplnění odst. I o druhou větu – viz přijaté usnesení č. Z/992/2016) 
Tomáš Pelikán 
Věra Laurynová 
Pavel Svoboda 
Lea Tomková 
Helena Dvořáčková 
Vítězslav Štěpánek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/987/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 973 Z/2008 ze dne 23.9.2008, č. 1261 Z/2009 ze dne 
10.3.2009 a č.1111 Z/2008 ze dne 16.12.2008. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na p.p.č. 2583/36 o výměře 49 m2 k.ú. Pardubice, p.p.č. 511/4 o výměře 
31 m2, p.p.č. 471/48 o výměře 2 m2 k.ú. Dražkovice ve vlastnictví společnosti MARO s. r. o., 
obchod a projekce, IČ 47453427, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Chrudimská 2811, ve 
prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice 
spočívajícího v právu uložení a provozování kabelu osvětlení cyklostezky v rámci výstavby 
investiční akce „Cyklostezka Pardubice – hranice katastru Medlešice“ za jednorázovou cenu 
10.000,- Kč+DPH a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2583/36 o výměře 49 m2 k.ú. Pardubice, 
p.p.č. 511/4 o výměře 31 m2, p.p.č. 471/48 o výměře 2 m2 k.ú. Dražkovice se společností MARO s. 
r. o., obchod a projekce, IČ 47453427. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/988/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
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stávající text uvedený v usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.1930 Z/2016 ze dne 23.9.2014 
týkajícího se záměru prodeje části p.p.č. 693/1 o výměře 14159 m2 k.ú. Staré Čívice společnosti 
APAG Elektronik s.r.o., IČ 49813005, se sídlem Pardubice, Průmyslová 387, z původního textu 
"30.6.2016" na text "31.12.2016". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/989/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod p.p.č. 1074/118 o výměře 7 m2 k.ú. Lány na Důlku, p.p.č. 539/11 o výměře 185 
m2, p.p.č. 539/13 o výměře 88 m2 k.ú. Pardubičky do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, 
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 1074/118 o výměře 7 m2 k.ú. Lány na Důlku, p.p.č. 
539/11 o výměře 185 m2, p.p.č. 539/13 o výměře 88 m2 k.ú. Pardubičky s Pardubickým krajem, IČ 
70892822. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/990/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod p.p.č. 3648/6 o výměře 57 m2 k.ú. Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, 
IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 3648/6 o výměře 57 m2 k.ú. Pardubice s 
Pardubickým krajem, IČ 70892822. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/991/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej st.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č. XXXXXXXXXXXXXze dne 12.2.2016 ve výši 760.000,- Kč+ DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na st.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/992/2016               (pro 28, proti 0, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod p.p.č. 3855/14 o výměře 12743 m2, p.p.č. 3855/9 o výměře 104 m2 k.ú. 
Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice, s tím, že budou převedeny i stávající smluvní vztahy váznoucí na předmětných 
pozemcích. Bezúplatný převod podle předchozí věty se schvaluje za podmínky, že ve smlouvě o 
bezúplatném převodu mezi statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem bude sjednán 
závazek Pardubického kraje nepřevést předmětné nemovitosti na jakoukoliv třetí osobu bez 
předchozí nabídky převodu předmětných nemovitostí zpět statutárnímu městu Pardubice za 
shodných podmínek, za jakých byly nemovitosti na Pardubický kraj převedeny. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 3855/14 o výměře 12743 m2, p.p.č. 3855/9 o 
výměře 104 m2 k.ú. Pardubice s Pardubickým krajem, IČ 70892822. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/993/2016               (pro 28, proti 1, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej, místo požadovaného převodu formou vydržení,  p.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXXza cenu 2.709,-Kč  vzhledem k okolnostem celého případu, kdy nucený 
(nedobrovolný) převod vlastnického práva k výše uvedenému pozemku, přestože byl úplatný, lze 
vnímat jako určitou křivdu způsobenou tehdejším  komunistickým  režimem. 
Navržená kupní cena Kč 2.709,- je totožná s částkou, kterou žadatelé obdrželi od státu za vynucený 
prodej.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na p.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/994/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
1.bezúplatný převod p.p.č. 40/2 o výměře 3152 m2, p.p.č. 40/8 o výměře 2378 m2, p.p.č. 40/43 o 
výměře 232 m2, p.p.č. 416 o výměře 186 m2, p.p.č. 214/52 o výměře 49 m2, p.p.č. 40/59 o výměře 
70 m2 k.ú. Semtín z vlastnictví společnosti Doubravické domy s.r.o., IČ 26861054, se sídlem Polní 
212, Srch, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice. 
2.odkoupení komunikací včetně veřejného osvětlení vybudovaných na p.p.č. 40/2 o výměře 3152 
m2, p.p.č. 40/8 o výměře 2378 m2, p.p.č. 40/43 o výměře 232 m2, p.p.č. 416 o výměře 186 m2, 
p.p.č. 214/52 o výměře 49 m2, p.p.č. 40/59 o výměře 70 m2 k.ú. Semtín v rámci stavby „Lokalita RD 
Doubravice“ za cenu 1.000,- Kč+DPH z vlastnictví společnosti Doubravické domy s.r.o., IČ 26861054, 
se sídlem Polní 212, Srch, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice po výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
1.uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 40/2 o výměře 3152 m2, p.p.č. 40/8 o výměře 
2378 m2, p.p.č. 40/43 o výměře 232 m2, p.p.č. 416 o výměře 186 m2, p.p.č. 214/52 o výměře 49 
m2, p.p.č. 40/59 o výměře 70 m2 k.ú. Semtín se společností Doubravické domy s.r.o., IČ 26861054. 
2.uzavřít kupní smlouvu na komunikace včetně veřejného osvětlení vybudované na p.p.č. 40/2 o 
výměře 3152 m2, p.p.č. 40/8 o výměře 2378 m2, p.p.č. 40/43 o výměře 232 m2, p.p.č. 416 o 
výměře 186 m2, p.p.č. 214/52 o výměře 49 m2, p.p.č. 40/59 o výměře 70 m2 k.ú. Semtín v rámci 
stavby „Lokalita RD Doubravice“ se společností Doubravické domy s.r.o., IČ 26861054. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/995/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod p.p.č. 52/22 o výměře 2248 m2, p.p.č. 64/26 o výměře 259 m2 k.ú. Pardubičky z 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, IČ 
60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha, s příslušností k organizační složce 
právnické osoby pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO – odbor územní správy 
majetku Pardubice, IČ 60162694, se sídlem Teplého 1899, Zelené Předměstí, Pardubice do 
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vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 
pro investiční akci „Revitalizace nábřeží Chrudimky- Náhrdelník Chrudimka“. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 52/22 o výměře 2248 m2, p.p.č. 64/26 o výměře 259 
m2 k.ú. Pardubičky s Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Ministerstvo obrany, IČ 60162694.  
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/996/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1077 o celkové výměře 2474 m2, podílu ve výši 
192/420 p.p.č. 1107/74 o celkové výměře 16658 m2, podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1168/2 o celkové 
výměře 550 m2, podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1173 o celkové výměře 6747 m2, podílu ve výši 
192/420 p.p.č. 1179/4 o celkové výměře 4240 m2, podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1180 o celkové 
výměře 2013 m2, podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1181 o celkové výměře 2387 m2, podílu ve výši 
192/420 p.p.č. 1182 o celkové výměře 6026 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky, s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se 
sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, pro investiční akci „Protipovodňová opatření na Spojilském 
odpadu, Mokrý poldr Pardubice“. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1077 o celkové výměře 2474 
m2, podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1107/74 o celkové výměře 16658 m2, podílu ve výši 192/420 
p.p.č. 1168/2 o celkové výměře 550 m2, podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1173 o celkové výměře 6747 
m2, podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1179/4 o celkové výměře 4240 m2, podílu ve výši 192/420 p.p.č. 
1180 o celkové výměře 2013 m2, podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1181 o celkové výměře 2387 m2, 
podílu ve výši 192/420 p.p.č. 1182 o celkové výměře 6026 m2 k.ú. Pardubice s Českou republikou, s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/997/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Černá za Bory XXXXXXXXXXXXX, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č.XXXXXXXXXXXXXze dne 9.3.2016 ve výši 25,- Kč/m2+ DPH v případě, že 
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pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým 
bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí 
předmětné části z nájemní smlouvy se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Černá za Bory s XXXXXXXXXXXXX po 
vyjmutí předmětné části z nájemní smlouvy se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/998/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č. 2507/11 o výměře 1 m2 (dle GP č. 8006-19/2015 p.p.č. 2507/21), p.p.č. 4732/1 o 
výměře 1 m2 (dle GP č. 8006-19/2015 p.p.č. 4732/18) k.ú. Pardubice společnosti WELL Invest s.r.o. , 
IČ 24290688, se sídlem Tusarova 1179/37, Holešovice, Praha 7,za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č.3248-84/2016 ze dne 25.4.2016 ve výši 1.000,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. 2507/11 o výměře 1 m2 (dle GP č. 8006-19/2015 p.p.č. 
2507/21), p.p.č. 4732/1 o výměře 1 m2 (dle GP č. 8006-19/2015 p.p.č. 4732/18) k.ú. Pardubice se 
společností WELL Invest s.r.o. , IČ 24290688. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/999/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 694/Z/2008 ze dne 11.3.2008.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice (dle geometrického plánu 
č.XXXXXXXXXXXXXp.p.č.XXXXXXXXXXXXX k.ú.Pardubice) XXXXXXXXXXXXXza cenu 1.010,-Kč/m2. V 
případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude statutárním městem Pardubice ze 
schválené kupní ceny odvedena  daň finančnímu úřadu. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú.Pardubice (dle geometrického plánu č.8032-50/2015 
p.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú.Pardubice) XXXXXXXXXXXXX,za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
č.XXXXXXXXXXXXXze dne 15.4.2016 ve výši 900,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat 
do režimu podléhajícímu DPH. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Pardubice (dle geometrického plánu 
č.XXXXXXXXXXXXXp.p.č.XXXXXXXXXXXXX k.ú. Pardubice) a na  část 
p.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú.Pardubice (dle geometrického plánu 
č.XXXXXXXXXXXXXp.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú.Pardubice) s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1000/2016               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Studánka XXXXXXXXXXXXX, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č.XXXXXXXXXXXXXze dne 16.5.2016 ve výši 62.000,- Kč+ DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu  na p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Studánka s XXXXXXXXXXXXX,  
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení  Zastupitelstva města Pardubic ze dne 21.6.2011  č. 318 Z/2011 bod 6. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
1.prodej p.p.č. 1767/8 o výměře 484 m2 mimo p.p.č. 1767/4 o výměře 2525 m2 k.ú. Pardubice 
společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28375025, se sídlem Praha 1, Václavské 
nám. 815/53,za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.3181-16/2016 ze dne 26.1.2016 ve výši 
1.500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.Kupní cena 
bude povýšena o částku 1.000,- Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
Před uzavřením kupní smlouvy bude proveden výmaz předkupního práva v katastru nemovitostí. 
2.odkoupení p.p.č. 2629/36 o výměře 192 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti UNIMEX 
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GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28375025, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice dle 
zásad pro majetkoprávní vypořádání za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.2252-36/16 ze dne 
4.5.2016 ve výši 850,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Před uzavřením kupní smlouvy bude proveden výmaz předkupního práva v katastru nemovitostí. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvy na p.p.č. 1767/8 o výměře 484 m2 mimo p.p.č. 1767/4 o výměře 2525 m2 k.ú. 
Pardubice, p.p.č. 2629/36 o výměře 192 m2 k.ú. Pardubice se společností UNIMEX GROUP, uzavřený 
investiční fond, a.s., IČ 28375025. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej p.p.č. 1767/4 o výměře 2525 m2, p.p.č. 1767/8 o výměře 484 m2 k.ú. Pardubice společnosti 
Sallerova výstavba - Alpha, s.r.o., IČ 25033379, se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice,za cenu určenou 
znaleckým posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a 
povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, 
žadatelem. Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení smlouvy o výpůjčce se společností UNIMEX 
GROUP, a.s. na výše uvedené pozemky a po odstranění předkupního práva na p.p.č.1767/4 
k.ú.Pardubice v katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. 1767/4 o výměře 2525 m2, p.p.č. 1767/8 o výměře 484 m2 k.ú. 
Pardubice se společností Sallerova výstavba - Alpha, s.r.o., IČ 25033379. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Svítkov XXXXXXXXXXXXX,za cenu určenou 
znaleckým posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a 
povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
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žadatelem, a za podmínky vyjmutí p.p.č.XXXXXXXXXXXXX k.ú.Svítkov z nájemní smlouvy 
s XXXXXXXXXXXXX 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na  p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Svítkov se 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX,za cenu určenou znaleckým 
posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o 
cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Trnová XXXXXXXXXXXXX za cenu 
určenou znaleckým posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město 
Pardubice, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Trnová s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
1.prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX,  za cenu určenou znaleckým 
posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o 
cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
2.prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, za cenu určenou znaleckým 
posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o 
cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelkou. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu: 
1.na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.   
2.na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej p.p.č. 4013/2 o výměře 3972 m2 , st.p.č. 5580/3 o výměře 186 m2, st.p.č. 5580/4 o výměře 
526 m2, st.p.č. 5580/6 o výměře 76 m2 k.ú. Pardubice společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s 
r.o., IČ 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, Praha 3, za cenu určenou znaleckým posudkem 
o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH 
v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. 4013/2 o výměře 3972 m2 , st.p.č. 5580/3 o výměře 186 m2, st.p.č. 
5580/4 o výměře 526 m2, st.p.č. 5580/6 o výměře 76 m2 k.ú. Pardubice se společností Pražská správa 
nemovitostí, spol. s r.o., IČ 17048869. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
převod části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, části p.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX,formou vydržení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít souhlasné prohlášení o vlastnictví nemovité věci části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, části 
p.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
níže uvedené převody: 
1.bezúplatný převod části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Svítkov z 
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
2.bezúplatný převod p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXdo vlastnictví 
statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.  
3.prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Svítkov XXXXXXXXXXXXXza 
cenu určenou znaleckým posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město 
Pardubice, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít: 
1. smlouvy o bezúplatném převodu na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, část p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. 
Svítkov ,p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
2.kupní smlouvu na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, část p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Svítkov s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 2, proti 26, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
směnu části p.p.č. 222/12 o výměře cca 80 m2 k.ú. Pardubičky ve vlastnictví společnosti NEOLAND 
spol. s r.o., IČ 26000512, se sídlem Za Pasáží 1609, Zelené Předměstí, Pardubice, za část p.p.č. 216/1 
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o výměře cca 80 m2 k.ú. Pardubičky ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se 
sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice formou bezúplatných převodů za podmínky: 
-doložení vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s., že na požadované části p.p.č.216/1 
k.ú.Pardubičky nevede trasa veřejného osvětlení včetně ochranného pásma, žadatelem. 
-před uzavřením kupní smlouvy bude doloženo vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.,zda požaduje zřízení věcného břemene na p.p.č.216/1 k.ú.Pardubičky. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít směnnou smlouvu na část p.p.č. 222/12 o výměře cca 80 m2 k.ú. Pardubičky a na část 
p.p.č.216/1 o výměře cca 80 m2 k.ú.Pardubičky se společností NEOLAND spol. s r.o., IČ 26000512. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 13, proti 1, zdrž. 17, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic informovat Zastupitelstvo města Pardubic vždy předem o převodu jakéhokoliv 
nemovitého majetku a o převodu jakéhokoliv movitého majetku s obvyklou cenou 1 mil. Kč nebo 
vyšší z majetku obchodních společností, v nichž je statutární město Pardubice jediným nebo 
většinovým společníkem. 
 
 
 

03 
Zrušení usnesení - převody a prodeje nemovitostí 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložený materiál. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1001/2016               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.1762/2010 ze dne 26.1.2010. 
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04 
Prodej pozemků včetně objektu k bydlení č.p. 824 v ul. Nerudova 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- uvedla, že se jedná o zbytný majetek. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1002/2016               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako stavební parcela č. parc. st. 1524 ( druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří ) o výměře 129 m2 v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí, jehož 
součástí je budova č.p. 824, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. Nerudova, Pardubice, dále 
pozemku označeného jako pozemková parcela č. parc. 2087/21 ( druh pozemku zahrada ) o výměře 
90 m2 v k.ú. a obci Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné dražby. Vyvolávací cena bude činit 
100% z ceny v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zrealizovat prodej pozemku označeného jako stavební parcela č. parc. st. 
1524 ( druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 129 m2 v k.ú. a obci Pardubice, části 
obce Zelené Předměstí, jehož součástí je budova č.p. 824, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. 
Nerudova, Pardubice, dále pozemku označeného jako pozemková parcela č. parc. 2087/21 ( druh 
pozemku zahrada ) o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné 
dražby. Vyvolávací cena bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem. 
Z: Srbová Ivana 
T: 30. 6. 2017 

05 
Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2015 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 

- okomentoval předložené návrhy na usnesení 
- upozornil na to, že ve vztahu k návrhu na usnesení č. 2, odst. II nedopatřením vypadlo 

z tabulkové části materiálu zapojení položky „Finanční vypořádání nákladů na energii budovy 
U Divadla 828“ ve výši 160 tis. Kč (nicméně částka uvedená v návrhu na usnesení je uvedena 
ve správné výši). 

- dále informoval o celkových příjmech a výdajích města za rok 2015, o zůstatku na běžných 
účtech a o celkovém hospodářském výsledku za rok 2015. 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1003/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
S celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2015 bez výhrad. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2015, který je přílohou tohoto usnesení. 
Součástí předloženého Závěrečného účtu za rok 2015 je Zpráva o přezkoumání hospodaření 
statutárního města Pardubic za rok 2015 vč. městských obvodů. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1004/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2015 ve výši Kč 
1 701,9 tis. do rozpočtu města Pardubic na rok 2016 do Sociálního fondu (správce 914 – Kancelář 
tajemníka). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2015 ve výši Kč 
1 623,6 tis. do rozpočtu města Pardubic na rok 2016 na finanční vypořádání s městskými obvody za 
rok 2015 (správce 598 – Ekonomický odbor). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2015 ve výši Kč 
67 582,1 tis. do rozpočtu města Pardubic na rok 2016 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu 
položka ostatní předpokládané nedaňové příjmy (správce 598 – Ekonomický odbor). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2015 ve výši Kč 
34 294,7 tis. do rozpočtu města Pardubic na rok 2016 na položku „Obecná rezerva rozpočtu“ 
(správce 598 – Ekonomický odbor). 
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06 
Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2015 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
V rozpravě vystoupil:  (viz zvukový záznam) 
Václav Snopek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1005/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
účetní závěrku statutárního města Pardubic za rok 2015 včetně městských obvodů sestavenou k 
31.12.2015 ( rozvahový den ). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
závěry kontroly hospodaření města Pardubic za rok 2015 provedené Pardubickým krajem. 
Kompletní Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic včetně MO za 
rok 2015 je součástí Závěrečného účtu statutárního města Pardubic za rok 2015. 
 
 

30 
Záměr vyčlenění MFA z majetku RFP a.s. (prezentace dopady/ důvody) 

 
K tomuto bodu proběhla prezentace společnosti Nexia AP. Její zástupce pan Linek podrobně 
okomentoval stanovisko společnosti Nexia AP k záměru vyčlenění multifunkční arény z majetku RFP 
a.s. 
 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora 

- uvedl, že rada města na své schůzi dne 20.06.2016 přijala usnesení, kterým ukládá 
primátorovi města tento materiál projednat se všemi zastupitelskými kluby a připravit jej na 
jednání RmP a ZmP v září, v průběhu letních prázdnin budou tedy v této věci probíhat 
jednání. 
 

V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Vítězslav Štěpánek 
Jan Linhart 
Otakar Kovařík 
Miroslav Čada, vedoucí ORS 
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Jan Mazuch 
Karel Haas 
Martin Charvát 
Ludmila Ministrová 
  
 

07 
IV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2016 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 

- v případě přijetí všech předložených usnesení, které reflektují na aktuální potřeby, dojde ke 
snížení obecné rezervy rozpočtu na 11,6 mil. Kč, havarijní rezerva bude ve výši 34 mil. Kč. 

- upozornil na chybné výše částek uvedené v návrhu č. 64, které opravil (odst.  IV – částka 
1 868,0 tis. Kč; odst. V – částka 132,0 tis. Kč) 

- dále předložil dodatečný návrh na usnesení č. 73 (viz přijaté usnesení č. Z/1078/2016). 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1006/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 320,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
na kapitálové výdaje položky "ITI - školská zařízení - předprojektová příprava" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1007/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Program nábřeží Chrudimky" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové 
výdaje položky "Vinice - stará vojenská plovárna - PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1008/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 229,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Program nábřeží Labe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje 
položky "Ochrana zdrojové oblasti Nemošice - studie" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1009/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 562 tis. z běžných výdajů 
položky "Program opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy" na kapitálové výdaje 
položky "Biketower - cyklověže na území města - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1010/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Program Lesy" a ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Koncepce brownfields" na 
běžné výdaje položky "Památník Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) v celkové 
výši Kč 250,0 tis. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1011/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" na běžné výdaje položky "Inteligentní 
dopravní systém - příkazní smlouva DPmP a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 135,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Inteligentní dopravní systém - strategické detektory" na běžné výdaje položky 
"Inteligentní dopravní systém - příkazní smlouva DPmP a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Inteligentní dopravní systém - doprava v klidu - PD" na běžné výdaje položky "Inteligentní 
dopravní systém - příkazní smlouva DPmP a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Inteligentní dopravní systém - informační portál - PD" na běžné výdaje položky 
"Inteligentní dopravní systém - příkazní smlouva DPmP a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 270,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Inteligentní dopravní systém - dispečink - PD" na běžné výdaje položky "Inteligentní 
dopravní systém - příkazní smlouva DPmP a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1012/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 29,1 tis. položka 23. "Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady" a zároveň výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP včetně DDH" 
(správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1013/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 66,9 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) a na kapitálové výdaje 
položky "Výkupy pozemků - komunikace v Lánech na Důlku - transfer z MO VI"(správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 58,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Ratolest - stavební úpravy objektu jeslí - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"Hrazení energií budov školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"Areál Skateparku - koncesní řízení"(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1014/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 394,5 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Zádržné" ve výši Kč 73,1 tis. a na běžné výdaje položky "Zádržné" ve výši Kč 321,4 tis. (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1015/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 211. "OMI - příjmy z poskytování 
služeb - provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Platba 
za služby - provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 213. "OMI - příjmy z pronájmu 
hrobových míst" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Platba za služby 
- provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1016/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Budova Radnice - odstranění HS trámových konstrukcí - hlavní budova" na běžné výdaje 
položky "Budova Radnice - hlavní budova - rekonstrukce - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 



Stránka 27 z 85 
 

 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1017/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů 
položky "ZŠ Studánka - celková oprava venkovního hřiště PD" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Studánka - celková rekonstrukce venkovního hřiště a zázemí pro správce - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "ZŠ Studánka - zázemí pro správce venkovního hřiště - PD" na kapitálové výdaje položky 
"ZŠ Studánka - celková rekonstrukce venkovního hřiště a zázemí pro správce - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1018/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "ZŠ E. Košťála - rekonstrukce kuchyně" na běžné výdaje položky "MŠ Nemošice - oprava 
střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1019/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů 
položky "ZŠ J. Ressla - oprava podlah na chodbách" na kapitálové výdaje položky "MŠ Černá za 
Bory - obnovitelné zdroje energií" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1020/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20 600,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický obor) na běžné výdaje položky 
"Spalovna nebezpečného odpadu v Rybitví - ostatní náklady" ve výši Kč 600,0 tis. a na kapitálové 
výdaje položky "Spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví - odkoupení" ve výši Kč 20 000,0 tis. 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu statutárního města Pardubic 
na rok 2017 ve výši Kč 15 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Spalovna nebezpečných odpadů 
v Rybitví - odkoupení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1021/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 175,0 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Svazu měst a obcí ČR" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 414 - Kancelář 
primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Českému institutu interních auditorů" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 414 
- Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,7 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Asociaci pro urbanismus a architekturu" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 
414 - Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 414 - 
Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 414 - 
Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1022/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,9 tis. běžných výdajů položky 
"Komunikace s veřejností" na běžné výdaje položky "Příspěvek České společnosti pro stavební 
právo" (správce 414 - Kancelář primátora). 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1023/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 210,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Komunikace s veřejností" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje položky 
"Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1024/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 242,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Průzkumné a projektové práce" na běžné výdaje položky "Náklady spojené s DTMmP - 
Reambulace mapových listů" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/1025/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Průzkumné a projektové práce" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) na běžné 
výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1026/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné výdaje položky "Výstavba, provoz a údržba JSVV" 
(správce 414 - Kancelář primátora). 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1027/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 19,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Ekologická výchova a osvěta" na běžné transfery položky "Okresní myslivecký spolek - 
příspěvek na provoz" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/1028/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 21. "Odvody organizací - DDM Beta - 
oprava výměníkové stanice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň návrh na 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "DDM Beta - oprava výměníkové stanice" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/1029/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 242,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Slalomová dráha pro vodáky na Chrudimce" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na 
kapitálové transfery položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/1030/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 699,1 tis. o příjem doplatku neinvestiční dotace na výkon 
agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2015 (správce 914 - Kancelář tajemníka) a zároveň 
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zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/1031/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. o příjem neinvestiční dotace z MK ČR na kulturní 
aktivity KC Pardubice - Divadlo 29 - projekt Electroconnexion a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "KC Pardubice - Divadlo 29 - Electroconnexion - dotace MK" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. o příjem neinvestiční dotace z MK ČR na 
kulturní aktivity KC Pardubice - Divadlo 29 - projekt Jazzconnexion a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "KC Pardubice - Divadlo 29 - Jazzconnexion - dotace MK" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/1032/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 220,0 tis. o příjem neinvestiční dotace MK ČR na provoz 
KF Pardubice v roce 2016 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "KF - 
příspěvek na provoz - dotace MK ČR" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 720,0 tis. o příjem neinvestiční dotace MK ČR na provoz 
VČD Pardubice v roce 2016 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "VČD 
- příspěvek na provoz - dotace MK ČR" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/1033/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. o příjem neinvestiční dotace KÚ Pk pro VČD 
Pardubice na Grand festival smíchu a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "VČD - Grand festival smíchu - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/1034/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. o příjem neinvestiční dotace Pk na realizaci akce 
Electroconnexion 2016 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "KC 
Pardubice - Divadlo 29 - Electroconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. o příjem neinvestiční dotace Pk na realizaci akce 
Jazzconnexion 2016 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "KC 
Pardubice - Divadlo 29 - Jazzconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. o příjem neinvestiční dotace Pk na realizaci akce 
Folklorní festival Pce - HK a zároveň návrh zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"KC Pardubice - Folklorní festival Pce - HK - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/1035/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. o příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Pk na 
realizaci projektu Olympijský park Pardubice 2016 a zároveň návrh zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "PPS - Olympijský park Pardubice 2016 - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,4 tis. o příjem z reklamy při realizaci projektu 
Olympijský park Pardubice 2016 a zároveň návrh zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "PPS - Olympijský park Pardubice 2016" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 
ve stejné výši. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 558,0 tis. o příjem z tržeb při realizaci projektu 
Olympijský park Pardubice 2016 a zároveň návrh zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "PPS - Olympijský park Pardubice 2016" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 
ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. Z/1036/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 149,6 tis. o příjem z reklamy v rámci Městských slavností 
2016 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Městské slavnosti - Jaro" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  
 
 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. Z/1037/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 328,5 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na investiční transfery 
položky "VČD - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši.  
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. Z/1038/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 65,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky 
"MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. Z/1039/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 670,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky 
"ZP a ŠV - Příspěvek a provoz školských zařízení - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). 
 
 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. Z/1040/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 82,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 137,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Pospíšilovo náměstí - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 77,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Višňovka vč. MŠ Češkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 134,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 116,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 77,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 131,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 47,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. Z/1041/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 59,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Mladých - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 62,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Čtyřlístek (Národních Hrdinů) vč. MŠ Nemošice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 224,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 151,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 104,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Sluníčko (Gorkého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 111,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Jesničánky (Raisova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 43,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Dražkovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 63,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Duha (Popkovice) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 162,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "MŠ Doubek (Svítkov) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných transferů 
položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZP a ŠV - Příspěvek 
na provoz školských zařízení - dofinancování tepla"(správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z běžných transferů 
položky "MŠ Mladých - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZP a ŠV - Příspěvek na 
provoz školských zařízení - dofinancování tepla"(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. Z/1042/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení přídělu finančních prostředků na rok 2016 do Sociálního fondu Městské policie ve výši Kč 
37,1 tis. a zároveň úprava položky 8115 "Změna stavu - krátkodobé financování". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
úpravu rozpočtu Sociálního fondu Městské policie a to: snížení zdrojové části rozpočtu Sociálního 
fondu MP položka "Zálohový příděl do fondu" ve výši 37 119,5 Kč a zároveň výdajové části 
rozpočtu Sociálního fondu MP položka "Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění" ve stejné výši 
(správce 214 - Městská policie). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
úpravu rozpočtu Sociálního fondu MmP a to: zvýšení zdrojové části rozpočtu Sociálního fondu 
MmP položka "Dodatečný příděl do fondu na základě FV 2015" ve výši 1 312 520,25 Kč a položka 
"Počáteční stav k 1.1.2016" ve výši 389 401,6 Kč a zároveň výdajové části rozpočtu Sociálního 
fondu MmP položka "Komplexní ozdravný program" ve výši 1 621 921,85 Kč a položka "Odměna při 
odchodu do důchodu" ve výši 80 000,- Kč (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. Z/1043/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - DDM 
Alfa - realizace úspor energií" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "DDM 
Alfa - realizace úspor energií - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 300,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Finanční podíl města k očekávaným dotacím" na kapitálové výdaje položky "DDM 
Alfa - realizace úspor energií - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. Z/1044/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 600,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - DDM 
Beta - realizace úspor energií" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "DDM 
Beta - realizace úspor energií - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 900,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Finanční podíl města k očekávaným dotacím" na kapitálové výdaje položky "DDM 
Beta - realizace úspor energií - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
 
 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. Z/1045/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Osvětlení přechodů pro chodce" (správce 1327 - Odbor dopravy) na běžné výdaje položky 
"Osvětlení přechodů pro chodce" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. Z/1046/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" a ve výši Kč 155,0 tis. z kapitálových transferů položky 
"Cyklostezka Nemošice - Ostřešany - transfer obci Ostřešany" na běžné výdaje položky "Správa a 
údržba komunikací" ve výši Kč 655,0 tis. (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. Z/1047/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 108,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Nadjezd Kyjevská - 
studie proveditelnosti" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. 
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Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. Z/1048/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Úprava křižovatky 
Husova a Mezi Mosty - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. Z/1049/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"Obecní pohřby" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. Z/1050/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 322,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 683,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 321,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 178,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
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položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 52,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 395,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 283,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Erno Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 293,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 292,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Br. Veverků - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 446,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 196,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 126,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZP a ŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla" na běžné transfery 
položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 102,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZP a ŠV - Příspěvek na 
provoz školských zařízení - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. Z/1051/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Erno Košťála - 
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příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu.   
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverků - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Kamínek (Ke 
Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Gebauerova - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Duha (Popkovice) 
- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "DDM Alfa a DDM 
Delta - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Rosice nad 
Labem - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných transferů 
položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Kamínek (Ke 
Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. Z/1052/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,6 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,8 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,8 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,8 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,8 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,8 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ nábřeží Závodu míru - 
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příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,6 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,6 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,8 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverků - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,8 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo náměstí - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,6 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,4 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,1 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. Z/1053/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Program podpory volného času" na běžné transfery položky "KC Pardubice - příspěvek na 
provoz (KD Hronovická)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. Z/1054/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z běžných transferů 
položky "Prostředky na nájemné při programu podpory volného času" na běžné transfery položky 
"Program podpory volného času" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 050 
Přijaté usnesení č. Z/1055/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových 
transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na běžné transfery položky "MŠ 
Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 257,0 tis. z kapitálových 
transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na běžné transfery položky "MŠ 
Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových 
transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na běžné transfery položky "MŠ 
Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových 
transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na kapitálové transfery položky "ZŠ 
Prodloužená - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových 
transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na kapitálové transfery položky "ZŠ 
Br. Veverků - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 051 
Přijaté usnesení č. Z/1056/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 500,0 tis. z běžných transferů 
položky "Rezerva příspěvkových organizací" na běžné transfery položky "Dotace Pardubickému 
kraji - krajská knihovna" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 052 
Přijaté usnesení č. Z/1057/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 28,2 tis. z běžných transferů 
položky "Program podpory kultury" na běžné výdaje položky "Městské slavnosti - Jaro" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 515,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Městské slavnosti - Jaro" na běžné transfery položky "KC Pardubice - příspěvek na provoz 
(kulturní akce)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 053 
Přijaté usnesení č. Z/1058/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 322,8 tis. z investičních 
transferů položky "MŠ Zvoneček - příspěvek na investice" na běžné transfery položky "MŠ 
Zvoneček - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 054 
Přijaté usnesení č. Z/1059/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů 
položky "PPS - Olympijský park Pardubice 2016" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 
na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 055 
Přijaté usnesení č. Z/1060/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 377,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky 
"Program podpory v sociální oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 056 
Přijaté usnesení č. Z/1061/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 050,1 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 057 
Přijaté usnesení č. Z/1062/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 429,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
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"Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka) 
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 260,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 058 
Přijaté usnesení č. Z/1063/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - projektový manažer CPD" (správce 914 - Kancelář tajemníka) 
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 059 
Přijaté usnesení č. Z/1064/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů 
položky "ITI - příprava a zpracování projektů ITI" na běžné transfery položky "Dotace HK - Strategie 
integrované územní investice - aktualizace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné 
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 83,5 tis. o příjem poloviny nákladů na zpracování SEA od 
města Hradec Králové a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - 
příprava a zpracování dokumentů ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 060 
Přijaté usnesení č. Z/1065/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných transferů 
položky "Program podpory sportu" na kapitálové výdaje položky "PPS - síň slávy pardubického 
sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
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Číslo návrhu: 061 
Přijaté usnesení č. Z/1066/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 430,0 tis. transfer z MO I - údržba parky a zároveň návrh 
na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
 
 
Číslo návrhu: 062 
Přijaté usnesení č. Z/1067/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových příjmů 
položky "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny ul. Družby" na kapitálové příjmy položky 
"Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny ul. Družby" ve stejné výši 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "RPS Polabiny ul. Družby - dotace" na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny ul. 
Družby - vlastní zdroje - transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši 
 
 
Číslo návrhu: 063 
Přijaté usnesení č. Z/1068/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových příjmů 
položky "Předpokládaná dotace - RPS Dubina - lokalita 5A" na kapitálové příjmy položky 
"Předpokládaný transfer z MO III - RPS Dubina - lokalita 5A" ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "RPS Dubina - lokalita 5A - dotace" na kapitálové výdaje položky "RPS Dubina - 
lokalita 5A - vlastní zdroje - transfer z MO III" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
 
 
Číslo návrhu: 064 
Přijaté usnesení č. Z/1069/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 



Stránka 51 z 85 
 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových příjmů 
položky "Předpokládaná dotace - RPS Závodu míru IV. etapa" na kapitálové příjmy položky 
"Předpokládaný transfer z MO I - RPS Závodu míru IV. etapa" ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. kapitálové příjmy položky "Předpokládaná 
dotace - RPS Závodu míru IV. etapa" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň návrh na snížení 
výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. kapitálové výdaje položky "RPS Závodu míru IV. 
etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "RPS Závodu míru IV. etapa - dotace" na kapitálové výdaje položky "RPS Závodu 
míru IV. etapa - vlastní zdroje - transfer z MO I" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 868,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Spojka mezi ul. Sladkovského a Na Hrádku - realizace" na kapitálové výdaje 
položky "RPS Závodu míru IV. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 132,0 tis. kapitálové příjmy položky "Předpokládaný 
transfer z MO I - RPS Závodu míru IV. etapa" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu ve výši Kč 136,0 tis. kapitálové výdaje položky "RPS Závodu míru IV. etapa - 
vlastní zdroje - transfer z MO I" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 065 
Přijaté usnesení č. Z/1070/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných transferů 
položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné výdaje položky "Strategie a 
koncepce" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 066 
Přijaté usnesení č. Z/1071/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 171,0 tis. položka Finanční vypořádání minulých let - 
veřejnoprávní smlouvy a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
 
 
Číslo návrhu: 067 
Přijaté usnesení č. Z/1072/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 270,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Informační systém - oprava, údržba" na kapitálové výdaje položky "Městský navigační 
systém II. etapa - vlastní zdroje" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. o příjem investiční dotace z rozpočtu Pk na 
městský navigační systém a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Městský navigační systém II. etapa - dotace Pk" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 068 
Přijaté usnesení č. Z/1073/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 069 
Přijaté usnesení č. Z/1074/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové 
výdaje položky "BD Bartoňova 826 - oprava rozvodů el. energie a spol. prostor" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové 
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výdaje položky "BD J. Zajíce 947 - oprava rozvodů el. energie a spol. prostor" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 070 
Přijaté usnesení č. Z/1075/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Systém měření úsekové rychlosti" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.  
 
 
Číslo návrhu: 071 
Přijaté usnesení č. Z/1076/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 474,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Finanční podíl města k očekávaným dotacím" na kapitálové výdaje položky "Areál 
MAS Dukla - tartanový ovál - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 616,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Areál 
MAS Dukla - tartanový ovál" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "Areál MAS Dukla - tartanový ovál - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
 
 
 
Číslo návrhu: 072 
Přijaté usnesení č. Z/1077/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 202,0 tis. z běžných transferů 
položky "Program podpory volného času" na běžné výdaje položky "PPS - Olympijský park 
Pardubice 2016" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  
 
 
Číslo návrhu: 073 
Přijaté usnesení č. Z/1078/2016               (pro 26, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 
2017 ve výši Kč 950,0 tis. kapitálové výdaje položky "Zastávka MHD Semtín - hlavní brána vč. 
nasvícení - PD + realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  

 
 

08 
Prodloužení termínu splatnosti zápůjčky TJ Synthesia Pardubice 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 

- půjčka byla poskytnuta na předfinancování projektu Rekonstrukce areálu loděnice oddělení 
kanoistiky TJ Synthesia v parku Na Špici. V důvodové zprávě jsou popsány důvody, pro které 
TJ žádá o posunutí splatnosti zbývající částky 1.200 tis. Kč do konce roku 2021. 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Aleš Vavřička  
Václav Snopek 
Karel Haas 
Martin Charvát 
Jiří Rozinek 
 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 13, proti 3, zdrž. 14, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodloužení termínu splatnosti nesplacené jistiny zápůjčky ve výši 1,200.000,- Kč poskytnuté TJ 
Synthesia Pardubice o.s., IČ: 00654833, z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014, a to do 31. 
12. 2021. Návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o zápůjčce, který je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 31. 12. 2016 
 
 

09 
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a 

odstraňování odpadu 
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
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- stručně okomentoval předložený materiál a upozornil na chybný údaj v důvodové zprávě na 
str. 2 a doplnil o správný údaj – 581 ks nádob na separovaný sběr na plast + nápojové kartony 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jiří Lejhanec 
Lea Tomková 
Věra Laurynová 
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1079/2016               (pro 28, proti 1, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb svozu a odstraňování odpadu mezi 
Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice.  Dodatek č. 1  je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb svozu a odstraňování odpadu mezi Statutárním 
městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, Pardubice.  
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 31. 7. 2016 
 

10 
Poskytnutí dotace z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 

- Stručně okomentoval předložený materiál. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1080/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,2 tis. z položky "Rezerva Rady 
města Pardubic" (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku "ZŠ Závodu míru – příspěvek na 
provoz" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
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11 

Záměr prodeje - IDEON 
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátorky 

- uvedla, že zprávu předkládá v téměř stejném znění jako na uplynulém řádném zasedání ZmP 
s tím, že rozdíly jsou pro lepší přehlednost vyznačeny červeně. Zpětně se vyjádřila k průběhu 
projednávání této zprávy na květnovém zasedání, kdy se nedopatřením do zprávy dostala 
verze neautorizovaného posudku s odstavcem navíc, který s oceněním objektu IDEONu 
neměl žádnou souvislost. Za tento omyl se ještě jednou členům zastupitelstva omluvila. V 
aktuálně předloženém materiálu je jako příloha č. 11 seznam všech platných posudků včetně 
vyjádření znalce. 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Pavel Svoboda 
Helena Dvořáčková 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 16, proti 4, zdrž. 9, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
záměr prodeje pozemku stavební parcely č.parc.st. 5698 o výměře 3561 m2, jejíž součástí je budova 
občanské vybavenosti č.p. 1963 Jiráskova ul. a části pozemkových parcel č. 103/26 o výměře 1 m2, 
p.p.č. 102/2 o výměře 440 m2 a p.p.č. 103/27 o výměře 552 m2, vše v  k.ú. Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí, dle podmínek předkupního práva zakotveného v čl. VI nájemní smlouvy, jež byla 
uzavřena dne 1. 4. 1997 mezi městem, jakožto pronajímatelem , a společností PVV, s.r.o., IČ 609 16 
907, se sídlem ul. Jiráskova 1963, Pardubice, jakožto nájemcem, tedy za kupní cenu  budovy ve výši 
13.839.308,74 Kč, jež byla určena znaleckým posudkem č.j. 24/87-94 ze dne 26.6.1994 a za kupní 
cenu pozemků, odpovídající předpisům o cenách pozemků, platných v době odprodeje, jež dle 
znaleckého posudku č. 15*2016*3434 ze dne 12.2.2016 činí  6.096.237,15 Kč zaokrouhleno dle ZP na 
19 940 000 Kč.  V kupní smlouvě budou zohledněny tyto další podmínky: 
-  zřízení předkupního práva ve prospěch města k nemovitostem do r. 2027 (kromě terasy)a to 
za  kupní cenu, za kterou byly společnosti PVV s.r.o., prodány; 
- zachování využití objektu jako výstavní a společenské centrum do r. 2047 a tuto povinnost nastavit 
jako věcné  břemeno – (služebnost)  zapsané do katastru nemovitostí;     
-  uvedení ustanovení  o vypořádání technického zhodnocení nebo před podpisem kupní smlouvy 
uzavřít smlouvu o finančním vypořádání ohledně TZ, provedeného kupujícím v době trvání nájemní 
smlouvy;     
-  zároveň s kupní smlouvou bude podepsána dohoda o zrušení nájemní smlouvy na pozemky ze dne 
1.4.1997. 
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Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 16, proti 4, zdrž. 9, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic záměr podle bodu I. zveřejnit 
Z: Ing. Ivana Srbová 
T: 31.7.2016 
 
 

12 
Revokace a zrušení usnesení - záměr prodeje části areálu čp. 239 Štrossova ul. 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložený materiál. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1081/2016               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

stávající text uvedený v usnesení  ZmP č. Z/919/2016 ze dne 28.4.2016, bod II. na nový text ve 
znění : „Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje podmínky záměru prodeje uvedeného v bodě  I.  a 
to tak, že:   
1. před realizací prodeje spol. Pernštejn s.r.o. na svůj náklad provede  
• stavebnětechnické rozdělení budovy č. 2 a 3 v čp. 239, která je součástí 
pozemku  označeného  jako st.p.č. 1147/1  v k.ú. Pardubice , část obce Bílé Předměstí a 
přidělení  samostatného čísla popisného 
• vybudování horkovodní a vodovodní přípojky pro budovu č.3 (hotel Kristl) 
 
2. po realizaci prodeje spol. Pernštejn s.r.o. na svůj náklad provede 
• vyhotovení geometrického plánu po demolici objektu na pozemku vedeném  jako 
st.p.č.  1147/4  (závazek o bezúplatném převodu zbytku pozemku) 
 
3. po realizaci  prodeje Město na svůj náklad provede   
• vybudování přeložek teplovodu, rozvodů NN elektro a veřejného osvětlení z pozemku vedeného 
jako p.p.č. 4210/5 dle GP pod pozemek plánovaný pro vybudování komunikace vjezdu do areálu 
Štrossova ul. vedený jako p.p.č. 4210/4 dle GP 
• vybudování vjezdu do stávajícího areálu, včetně nové komunikace a inženýrských sítí na části 
pozemků p.p.č. 1147/4 a p.p.č. 4210/4, vybudování chodníku na pozemku ve vlastnictví města 
vedeném jako p.p.č. 723/9 v ul. Štrossova a u nového vjezdu (části p.p.č. 4210/4 dle GP) 
• demolice objektu stavby, tzv. vrátnice (objektu na st.p.č. 1147/4), krytu (na části pozemku dle GP 
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p.p.č. 4210/4 a p.p.č. 4210/5) a stávajícího oplocení jdoucího od hranice  s areálem  gymnázia po 
stávající vjezd do areálu  Štrossova ul.  a části stávajícího oplocení  v místě plánovaného 
vybudování nového vjezdu (na p.p.č. 723/9, ve stavu  dle GP a  části p.p.č. 4210/4 dle GP)“  
 
a  stávající text uvedený v usnesení  ZmP č. Z/919/2016 ze dne 28.4.2016, bod III. na nový text ve 
znění : „ Zastupitelstvo města Pardubic ukládá  odboru majetku a investic záměr podle bodu I. 
zveřejnit.“   
 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1082/2016               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 1994 Z/2014 ze dne 23.9.2014.  

 
 

13 
Změny v Základní škole praktické a mateřské škole speciální Pardubice, A. Krause 

2344 v souvislosti s úpravou legislativy (společné vzdělávání) 
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- uvedl, že předložená forma návrhu dodatku je nejméně náročná na reorganizaci školy, 
zůstávají zachovány požadavky na kvalifikaci učitelů, snížené počty žáků ve třídách, i zvýšený 
normativ při financování. Z jeho pohledu, i pohledu příslušného odboru magistrátu, jde o 
nejlepší možné řešení, jak umožnit vhodné vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením i 
dalším dětem ohroženým sociálním vyloučením. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1083/2016               (pro 28, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická a mateřská škola speciální 
Pardubice, A. Krause 2344, dle přílohy tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 9. 2016. 
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14 

Prominutí dluhu na nájmu s příslušenstvím 
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- předložený materiál vyplývá z minulého řádného zasedání ZmP, jedná se o návrh p. Haase ve 
věci prominutí dluhu panu xxxxxxxxxxxxx. V tuto chvíli je usnesení nedoporučeno ke 
schválení, a to z důvodu nesouhlasného stanoviska finančního výboru a rady města. Dále 
uvedla, že pan xxxxxxxxxx je v současné době zaměstnancem ÚMO I a začal svůj dluh splácet. 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Karel Haas 
Václav Shejbal 
Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
Václav Snopek 
Radim Fülle 
Martin Charvát 
Helena Dvořáčková 
Jan Mazuch 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 17, proti 3, zdrž. 9, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí dvou třetin dlužné části nájemného a celého poplatku a úroku z prodlení panu 
xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx. Prominutí jistiny dluhu a příslušenství dle předchozí věty je 
podmíněno uzavřením písemné dohody o narovnání a o uhrazení dluhu ve splátkách se současným 
uznáním dluhu dlužníkem mezi statutárním městem Pardubice, coby věřitelem, a dlužníkem. Dohoda 
podle předchozí věty bude uzavřena s rozvazovací podmínkou spočívající v tom, že dohoda (a z ní 
vyplývající prominutí části dluhu a celého příslušenství) pozbývá účinnosti, pokud se dlužník dostane 
do prodlení s úhradou kterékoliv ze sjednaných splátek. 
 
 

15 
Stanovení konečné lhůty prodeje zbylých bytových jednotek 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předloženou zprávu. 
 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Radim Fülle 
Helena Dvořáčková 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1084/2016               (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Stanoví 
konečný termín prodeje zbylých bytových jednotek, které jsou prodávány dle postupu, 
schváleného jeho usnesením č. ZM/311/2015 ze dne 29. 6. 2015 na termín 31. 12. 2019. 
Z: Ivana Srbová, vedoucí oddělení OMI 
T: 31. 12. 2019 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 23 v bytovém domě č.p. 177, ul. Mladých, Pardubice jeho nájemcům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Z: Ivana Srbová, vedoucí oddělení OMI 
T: 31. 12. 2016 
 

 
16 

Výběr nejvhodnější varianty XVII. b změny ÚPmP a pokyny k dopracování 
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- podala pozměňující návrhy ke svým původně předloženým návrhům č. 3 a 4 (viz přijatá 
usnesení č. Z/1087/2016 a Z/1088/2016). 

- krátce shrnula historii pořizování těchto změn a uvedla, že v XVII. b jsou uvedeny všechny 
žádosti kladně posouzené dotčenými orgány, zatímco v XVII. c jsou uvedeny změny, u kterých 
se prozatím nepodařilo dosáhnout kladných stanovisek všech dotčených orgánů (jedná se o 
celkem 4 žádosti). 

- podrobně okomentovala předložené návrhy na usnesení a uvedla, že lokality č. 34, 6, 66, 82, 
70 a 15 nejsou doporučeny k pořízení, nejsou proto zahrnuty v žádném z navržených 
usnesení. 

 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Václav Snopek – podal nový návrh na usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/1091/2016) 
Helena Dvořáčková 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1085/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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rozdělení XVII. b změny ÚPmP na XVII. b a XVII. c změny Územního plánu města Pardubice.  
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1086/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
výběr varianty a pokyny pro zpracování návrhu XVII. b změny Územního plánu města Pardubice dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1087/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přeřazení lokality XVII. b/3a a XVII. b/3b do XVII. c změny Územního plánu města Pardubice. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1088/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přeřazení lokality XVII. b/5a, XVII. b/5b a XVII. b/5c do XVII. c změny Územního plánu města 
Pardubice. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1089/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přeřazení lokality XVII. b/37a do XVII. c změny Územního plánu města Pardubice. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1090/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přeřazení lokality XVII. b/93a do XVII. c změny Územního plánu města Pardubice. 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1091/2016               (pro 23, proti 0, zdrž. 8, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
- přeřazení lokality XVII. b/34 do XVII. c změny Územního plánu města Pardubice 
- přeřazení lokality XVII. b/6 do XVII. c změny Územního plánu města Pardubice 
- přeřazení lokality XVII. b/66 do XVII. c změny Územního plánu města Pardubice. 

 
 

17 
Územní studie "Veterina" - vložení do evidence územně plánovací činnosti  

(§30 odst.(4) SZ  
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- územní studie byla zpracována na základě zadání soukromého subjektu, který městu studii 
následně věnoval jako podklad pro případné využití území současné veterinární nemocnice 
do budoucna (pro následnou bytovou výstavbu). 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1092/2016               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
návrh pořizovatele ÚPD na vložení Územní studie „Areál veterinární nemocnice Pardubice“, Med 
Pavlík architekti, 2016 do evidence územně plánovací činnosti (§30 odst.(4) SZ. 
 
 

18 
Základní principy regulace areálu Automatických mlýnů 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- uvedla, že pro základní regulaci území AM nebylo nikdy přijato závazné usnesení. Nyní bude 
regulační plán na toto území zpracováván na základě rozhodnutí rady města, která o něm 
rozhodla na své schůzi dne 20.06.2016. 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1093/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. ZM/1827/2014 ze dne 13. 5. 2014 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1094/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Základní principy regulace areálu Automatických mlýnů, které jsou přílohou tohoto usnesení 

 
 

19 
Odkup spalovny od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- uvedl, že se nepodařilo doladit detaily v právních ustanoveních, zpráva má proto prozatím 
informativní charakter.  

- okomentoval podrobně předložený materiál, který doplnil o informaci týkající se již 
uplynulého jednání se zástupci okolních obcí. Na něm byl řešen koncept memoranda o 
spolupráci. Obce, které by se dobrovolně k odkupu spalovny přidaly, by přispěly částkou dle 
individuálních možností jejich obecních rozpočtů na účet zřízený pro tyto účely (o 
konkrétních částkách tedy prozatím jednáno nebylo). Součástí celého procesu vedoucího 
k odkupu spalovny by pak i občanské sdružení Stop spalovně vyzvalo občany města i okolních 
obcí k dobrovolnému finančnímu příspěvku.  

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Karel Haas 
Libor Slezák 
Miroslav Rubeš 
Jan Mazuch 
Vítězslav Štěpánek 
Martin Charvát 
Miroslav Míča 
Milan Košař 
Lea Tomková 
Pavel Svoboda 
Otakar Kovařík 
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Jiří Lejhanec 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1095/2016               (pro 21, proti 0, zdrž. 8, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
předloženou zprávu o stavu projektu odkupu spalovny od společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., IČ 49356089, se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38.  

 
 

20 
Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

- PAP PARDUBICE o.p.s. 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jan Mazuch 
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
Karel Haas 
Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
Ludmila Ministrová 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1096/2016               (pro 24, proti 0, zdž. 0, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
informaci o návrhu řešení problematiky veřejné podpory ve vztahu k PAP PARDUBICE o.p.s., včetně 
návrhu smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, který je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic k projednání finální návrh řešení problematiky veřejné 
podpory ve vztahu k PAP PARDUBICE o.p.s. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru 
Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
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T: bezodkladně po obdržení stanoviska Generálního finančního ředitelství k otázce platby DPH, 
nejpozději však do 24.11.2016“. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení ZM/636/2015 ze dne 17.12.2015, týkající se úkolu „připravit a předložit zastupitelstvu k 
projednání návrh řešení problematiky veřejné podpory ve vztahu k PAP PARDUBICE o.p.s., areálu 
Skatepark a Tipsport aréně, a to v podobě konkrétního právního aktu, upravujícího tuto záležitost v 
souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1097/2016               (pro 24, proti 0, zdž. 0, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
informaci o aktuálním vývoji ve věci provozu areálu Skateparku, uvedenou v důvodové zprávě 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
informovat Zastupitelstvo města Pardubic o dalším vývoji ve věci provozu areálu Skateparku. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
    Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
    Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
T: do 24.11.2016“. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1098/2016               (pro 24, proti 0, zdž. 0, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
informaci o aktuálním vývoji ve věci provozování multifunkční arény, uvedenou v důvodové 
zprávě. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic návrh řešení problematiky veřejné podpory ve vztahu k 
provozování multifunkční arény, a to s ohledem na další vývoj a stav příprav vyčlenění činnosti 
multifunkční arény mimo Rozvojový fond Pardubice a.s.  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru 
Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
T: do 15.12.2016“. 
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21 
Komitét pro udílení ocenění města Pardubic 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1099/2016               (pro 24, proti 0, zdrž. 2, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Jmenuje 
v souladu s ustanovením čl. II Zásad pro udílení ocenění města Pardubic za člena Komitétu pro 
udílení ocenění města Pardubic: 
1. Petra Grulicha 
2. Jana Mazucha 
3. Vladimíra Ningera  
4. Radima Fülleho  
5. Františka Brendla   
6. Josefa Kubáta   
7. Jitku Svobodovou  
8. Jiřího Hájka  
9. Jana Linharta  
10. Jaroslava Menšíka 
11. Alexandra Krejčíře 
a to na období kopírující volební období současných zastupitelů města Pardubic do listopadu roku 
2018.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
členům Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic přijmout doporučující či nedoporučující 
stanovisko ke každému návrhu na udělení ocenění města a zřízení hrobu v péči města nejpozději 
do 30.11.2016. 

 
22 

Novela vyhlášky o veřejném pořádku 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1100/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 



Stránka 67 z 85 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. ../2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o 
veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, 
č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015 a č. 4/2016. Znění 
obecně závazné vyhlášky č. ../2016 je přílohou tohoto usnesení. 

 
 

23 
IPRM "Přitažlivé město" 

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předloženou zprávu, zdůraznil, že se jedná o závěrečné narovnání 
celkové finanční alokace a hodnot indikátorů. 
 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1101/2016               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 15 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic 
"Přitažlivé město" č. SV/001/D15. Dodatek č. 15 je uveden v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást 
tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 15 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic 
"Přitažlivé město"  
č. SV/001/D15 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát 
T: 30. 6. 2016 
 

24 
Plnění usnesení ZM/490/2007 ze dne 30. 10. 2007 

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 

- okomentoval předložené návrhy na usnesení. 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1102/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2015 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1103/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
plnění Akčního plánu SPRM 2014 -2025 za rok 2015 dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1104/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2015 dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 
 

25 
Strategický plán rozvoje města  

 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Karel Haas 
Jan Řehounek 
Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Jiří Lejhanec 
Martin Charvát 
Milan Košař 
Jan Linhart 
Václav Shejbal 
Libor Slezák 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1105/2016               (pro 23, proti 0, zdrž. 6, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
s ohledem na přijaté usnesení č. ZM800/2016 ze dne 3. 3. 2016 dále postupovat v souladu s 
Odborným posudkem společnosti MEPCO, s.r.o. - Mezinárodního poradenského centra obcí, 
zpracovatele SPRM města Pardubice. Posudek je přílohou tohoto usnesení. 

 
 

26 
Městská památková rezervace 2016 

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1106/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové stránky rozpočtu o příjem dotace z MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ ve 
výši 1 290,0 tis. a zároveň výdajové stránky rozpočtu položka Příspěvky na obnovu MPR - dotace 
(běžné transfery) ve stejné výši (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1107/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 82,0 tis. z položky Program 
regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 16,5 tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku 
"Příspěvky na obnovu MPR a KP - kostel Zvěstování Panny Marie", Římskokatolická farnost - 
arciděkanství Pardubice, IČ: 42939534 v celkové výši Kč 98,5 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a 
strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 98 505,- Kč proběhne dle předložené 
smlouvy o dílo mezi příjemci a zhotovitelem. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1108/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 163,0 tis. z položky Program 
regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 34,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku 
"Příspěvky na obnovu MPR a KP – Kostelní 98", Rozvojový fond Pardubice, a.s., IČ: 25291408 v 
celkové výši Kč 197,0 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie). Skutečné čerpání finančních 
prostředků ve výši 196 984,- Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a 
zhotovitelem. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1109/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z položky Program 
regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 42,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku 
"Příspěvky na obnovu MPR a KP - Kostelní 104“, Rozvojový fond Pardubice, a.s., IČ: 25291408 v 
celkové výši Kč 222,0 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie). Skutečné čerpání finančních 
prostředků ve výši 221 912,- Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a 
zhotovitelem. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1110/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 263,0 tis. z položky Program 
regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 52,7 tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku 
"Příspěvky na obnovu MPR a KP - Pernštýnská 13“, Karel Rücker, narozen 1. 10. 1968, v celkové 
výši Kč 315,7 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků 
ve výši 315 693,- Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a zhotovitelem. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1111/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 76,0 tis. z položky Program 
regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 15,3 tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku 
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"Příspěvky na obnovu MPR a KP - Pernštýnské náměstí 62", xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v celkové výši 
Kč 91,3 tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků ve 
výši 91 275,- Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a zhotovitelem. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1112/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 362,0 tis. z položky Program 
regenerace MPR – dotace, na položku "Příspěvky na obnovu MPR a KP – Zámek č.p. 2, Pardubice", 
Východočeské muzeum v Pardubicích, IČ: 14450542 v celkové výši Kč 362,0 tis. (správce 1411 - 
odbor rozvoje a strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 362 000,- Kč proběhne 
dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a zhotovitelem. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1113/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 164,0 tis. z položky Program 
regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 32,9 tis. z položky Příspěvky na obnovu MPR a KP na položku 
"Příspěvky na obnovu MPR a KP - Pernštýnská 9", xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v celkové výši Kč 196,9 
tis. (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie). Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 196 
883,- Kč proběhne dle předložené smlouvy o dílo mezi příjemci a zhotovitelem. 

 
 

27 
Comenius - STAŽENO 

 
 
 

28 
Smluvní dokumentace s ČSOBP (pořízení budovy sídla) 

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 

- uvedl, že původní předpoklad k předložení kompletního materiálu k projednávání této 
problematiky byl právě termín červnového zasedání zastupitelstva města. Obě strany se ale 
na základě dosavadního vývoje společných jednání shodly na tom, že k finalizaci smluvní 
dokumentace je potřeba více času, proto je navrženo prodloužení práva exkluzivity pro 
smluvní jednání do 31.12.2016. 
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- upozornil na to, že znalecký posudek je velmi složitý a rozsáhlý, proto je členům 
zastupitelstva ze strany znalce nabídnuto oslovit ho přímo s případnými konkrétními dotazy. 
V této souvislosti ale spíše navrhl, aby (v případě zájmu zastupitelů) byla se znalcem 
domluvena schůzka (i za přítomnosti pracovníků ORS), kde by všechny dotazy zúčastněných 
mohl zodpovědět. Reakce k zájmu o zprostředkování této schůzky očekává od předsedů 
zastupitelských klubů. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1114/2016               (pro 20, proti 0, zdrž. 5, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
s prodloužením exkluzivity definované v bodu č. 9 usnesení č. 897Z/2016 se společností ČSOB 
Pojišťovna a.s. (dále ČSOBP) umožňující oběma smluvním stranám finalizovat smluvní dokumentaci 
vedoucí k uzavření smluvních vztahů umožňujících budoucí převod budovy současného sídla ČSOBP 
na město Pardubice a následný nájem této budovy ČSOBP, a to do 31. 12. 2016.    
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1115/2016               (pro 20, proti 0, zdrž. 5, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic v souladu s č. 897Z/2016 se společností ČSOB Pojišťovna 
a.s. (dále ČSOBP) a v souladu s předchozím usnesením ke schválení smluvní dokumentaci vedoucí 
k uzavření smluvních vztahů umožňujících budoucí převod budovy současného sídla ČSOBP na 
město Pardubice a následný nájem této budovy ČSOBP.     
Z: Jan Řehounek, náměstek primátora 
T: 20. 10. 2016 
 

 
29 

Pořízení/prodej obchodních podílů (HYDROLABE s.r.o., FREE ZONE Pardubice a.s.) 
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 

- podrobně okomentoval předložené návrhy na usnesení, které se týkají nabídky na odkup 
obchodního podílu města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o. a záměru prodeje 
obchodního podílu města ve společnosti FREE ZONE Pardubice a.s. 

- uvedl, že návrhy č. 3 a 4 nejsou doporučeny ke schválení (na schůzi rady města dne 
20.06.2016 nebyl záměr prodeje obchodního podílu ve společnosti FREE ZONE Pardubice a.s. 
schválen)  
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- navrhl hlasovat o návrzích na usnesení samostatně. 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Libor Slezák  
Věra Laurynová 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1116/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odeslat městu Děčín stanovisko o rozhodnutí zastupitelstva v této věci.   
Z: Jan Řehounek, náměstek primátora 
T: 10. 07. 2016   
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 18, zdrž. 6, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
pořízení obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s.r.o., IČ: 472 82 851 dle nabídky města Děčín 
za cenu 20 tis. Kč stanoveno znaleckým posudkem. Nabídka je přílohou důvodové zprávy k tomuto 
usnesení.    
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 6, proti 10, zdrž. 9, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Podporuje 
záměr prodeje obchodního podílu města Pardubice ve společnosti FREE ZONE Pardubice a.s. 
reprezentující 30% podíl na základním kapitálu za cenu stanovenou znaleckým posudkem, minimálně 
však za nabízenou cenu 800 tis. Kč a to společnosti HKB CZ s.r.o., IČ: 252 53 786 s podmínkou, že další 
akcionáři neprojeví o tento podíl zájem za cenu vyšší.      
 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 2, proti 11, zdrž. 10, nehl. 8) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
předložit zastupitelstvu ke schválení smluvní dokumentaci umožňující prodej obchodního podílu 
města Pardubice ve společnosti FREE ZONE Pardubice a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v 
předchozím usnesení.     
Z: Jan Řehounek, náměstek primátora 
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T: 30. 10. 2016   
 
 
 

31 
Záměr vložení části souboru VO do SmP a.s. formou navýšení základního kapitálu 

nepeněžním vkladem 
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 

- uvedl, že se jedná o majetek, který společnost SmP a.s. spravuje. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1117/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
záměr zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, 
nepeněžitým vkladem (samostatných částí souboru veřejného osvětlení města Pardubic) a to 
majetkem, který je uveden v příloze důvodové zprávy.  
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1118/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
předložit zastupitelstvu ke schválení usnesení o zvyšování základního kapitálu společnosti Služby 
města Pardubic a.s., IČO: 25262572 nepeněžitým vkladem (samostatných částí soboru veřejného 
osvětlení města Pardubic definovanou v příloze důvodové zprávy) po vypracování příslušného 
znaleckého posudku na ocenění tohoto majetku. 
T: do 30. 10. 2016   
Z:  J. Řehounek    
 

 
32 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu a 
Programu podpory volného času 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
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V rozpravě vystoupili:   (viz zvukový záznam) 
František Weisbauer – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 3 (s ohledem na návaznost návrhů 
č. 3 a 4 doporučil předkladatel o těchto dvou návrzích hlasovat dohromady) 
Martin Charvát 
Jakub Rychtecký 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1119/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 200 tis. Kč z Programu podpory sportu subjektu BK 
Pardubice, a.s., IČ 27654796, na účast A týmu v Evropském poháru FIBA European Cup v roce 2016. 
Dotace bude poskytnuta v režimu de minimis. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1120/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se subjektem BK Pardubice, a.s., 
IČ 27654796, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se subjektem BK Pardubice, a.s., IČ 
27654796, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 30. 9. 2016 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1121/2016               (pro 21, proti 0, zdrž. 3, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu podpory sportu subjektu HOCKEY 
CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476, na účast A týmu v Evropské lize v roce 2016. Dotace 
bude poskytnuta v režimu de minimis. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1122/2016               (pro 21, proti 0, zdrž. 3, nehl. 7) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se subjektem HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se subjektem HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 30. 9. 2016 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1123/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 242 tis. Kč z Programu podpory sportu subjektu TJ 
Synthesia Pardubice o.s., IČ 00654833, na výstavbu slalomové dráhy na řece Chrudimce v prostoru 
mezi dřevěnou lávkou k parku Na špici a soutokem s řekou Labe v roce 2016. Dotace bude 
poskytnuta v režimu de minimis. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1124/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace se subjektem TJ 
Synthesia Pardubice o.s., IČ 00654833, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace se subjektem TJ 
Synthesia Pardubice o.s., IČ 00654833, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 30. 9. 2016 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1125/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí individuální dotace ve výši 600 tis. Kč subjektu Nadační fond regionální Fotbalové 
akademie Pardubického kraje, IČ 05092302, na provoz regionální fotbalové akademie 
Pardubického kraje pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1126/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem Nadační fond regionální 
Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČ 05092302, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Nadační fond regionální 
Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČ 05092302, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 30. 9. 2016  
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1127/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč subjektu Hvězda Pardubice z.s., IČ 26650193, na zajištění 
přípravy xxxxxxxxxxxxxx směřující k účasti na Olympijských hrách v roce 2016. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1128/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
změnu ustanovení čl. IV odst. 1 a čl. IX veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené se 
subjektem Hvězda Pardubice z.s., IČ 26650193 dne 26. 5. 2016, dle návrhu dodatku č. 1, jenž je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek o změně ustanovení čl. IV odst. 1 a čl. IX veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace uzavřené se subjektem Hvězda Pardubice z.s., IČ 26650193 dne 26 . 5. 2016 dle návrhu 
dodatku č. 1, jenž je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 30. 9. 2016 



Stránka 78 z 85 
 

 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1129/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace ve výši 47 tis. Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I, IČ 00527785, na 
výkonnostní sport družstev mládeže volejbalu. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1130/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
změnu ustanovení čl. IV odst. 1 a čl. XI veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené se 
subjektem Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I, IČ 00527785 dne 26. 5. 2016, dle návrhu dodatku 
č. 1, jenž je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek o změně ustanovení čl. IV odst. 1 a čl. IX veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace uzavřené se subjektem Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I, IČ 00527785 dne 26 . 5. 2016 
dle návrhu dodatku č. 1, jenž je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 30. 9. 2016 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1131/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem BK Pardubice, a.s., IČ 27654796, 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se subjektem BK Pardubice, a.s., IČ 
27654796, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 30. 9. 2016 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1132/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem P. Ministr v.o.s., IČ 63221691, 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem P. Ministr v.o.s., IČ 63221691, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 30. 9. 2016 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1133/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu podpory volného času subjektu Děti sportu, z.s., IČ 2917548, ve výši 
82,5 tis. Kč na pořádání letních příměstských táborů v rámci Olympijského parku Pardubice 2016. 
Dotace je poskytnuta v režimu de minimis. 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1134/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Děti sportu, z.s., IČ 2917548, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se subjektem Děti sportu, z.s., IČ 
2917548, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 30. 9. 2016 

 
 

33 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální 

oblasti 
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
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- vyjádřil se k příloze č. 5 předloženého materiálu, kde jsou uvedeny projekty nedoporučené 
k poskytnutí dotace. Důvodem je jejich financování evropskými dotacemi v rámci realizace 
individuálního projektu Pardubického kraje.  

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1135/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje poskytnutí dotace 
z Programu podpory v sociální oblasti na rok 2016 subjektům, uvedeným v tabulce č. 1, která je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 2-4 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli, kterým byla schválena dotace z 
Programu podpory v sociální oblasti na rok 2016 dle příloh č. 2-4 tohoto usnesení. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.10.2016 

 
 

34 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1136/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou 
tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky v Kč".  
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1137/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům 
uvedeným v příloze č. 1 - č. 5 tohoto usnesení.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v příloze č. 1 - č. 5 tohoto 
usnesení, bodu I.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.8.2016  
 

35 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- upřesnil název zprávy – jedná se pouze o jednu veřejnoprávní smlouvu. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1138/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 6.500.000,00 Kč se 
subjektem Pardubický kraj, IČ: 70892822, na realizaci projektu "Krajská knihovna v Pardubicích - 
výkon funkcí základní knihovny v r. 2016". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 6.500.000,00 Kč se 
subjektem Pardubický kraj, IČ: 70892822, na realizaci projektu "Krajská knihovna v Pardubicích - 
výkon funkcí základní knihovny v r. 2016".  
Z: Ing. Martin Charvát  
T: 31.8.2016  
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36 

Transformace jeslí na dětské skupiny - dodatek ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace RATOLEST 

 
Zpravodaj: Jakub  Rychtecký, náměstek primátora 

- uvedl, že se jedná o dokončení procesu transformace jeslí na dvě dětské skupiny. Tato změna 
umožní čerpání finančních prostředků na provoz od MPSV pro období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 
2018. To přinese úsporu provozního příspěvku od zřizovatele (města) a zároveň i snížení 
příspěvku od rodičů. 

 
Bez rozpravy  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1139/2016               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
transformaci dvou oddělení jeslí příspěvkové organizace Ratolest, dětská péče a léčebná 
rehabilitace, IČ 00190756, se sídlem K Blahobytu 727, Pardubice 530 02, na Ratolest – dětská 
skupina zajíčci a Ratolest - dětská skupina berušky. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Ratolest, dětská péče a léčebná 
rehabilitace, IČ 00190756, sídlem K Blahobytu 727, Pardubice 530 02, který nabyde účinnosti 
1.9.2016, a to ve znění přílohy tohoto usnesení. 

 
 

37 
Plnění usnesení ZM/873/2016 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- v návrhu usnesení je žádáno o posunutí termínu pro úkol vyplývající z usnesení ZmP č. 
873/2016 (zpracovat přehled významných očekávaných investičních akcí do konce volebního 
období a stanovit jejich priority a doložit je očekávanými příjmy). Předmětný materiál chce 
nejprve postoupit do komise pro strategii a finančního výboru, poté ho předloží na zasedání 
ZmP v září. 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1140/2016               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na posunutí termínu plnění usnesení ZM/873/2016 na 30. 9. 2016. 

 
 

38 
Přesun finančních prostředků na zvýšení spoluúčasti města  

na dotaci FK JUNIOR PARDUBICE, z.s. 
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- vyjádřil poděkování orgánům města (finanční výbor, rada města, zastupitelstvo města) za 
rychlé projednání předmětné záležitosti a umožnění jejího projednávání na tomto zasedání. 

- upozornil na fakt, že hřiště, na jehož rekonstrukci je FK žádáno o dotaci, je v majetku města, a 
uvedl důvody, pro které žadatelem o dotaci nemůže být samo (v rámci stejného dotačního 
titulu bylo městem žádáno již o jednu dotaci na rekonstrukci tartanové plochy a dle 
dotačních podmínek není možné, aby jeden subjekt podal více žádostí). 

  
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1141/2016               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. Kč   
z kapitálových výdajů položky "Finanční podíl města k očekávaným dotacím" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) na kapitálový transfer položky "FK Junior - rekonstrukce umělé trávy hřiště 
Ohrazenice - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).  Schválením přesunu bude 
v  rozpočtu města celkové dotační pokrytí této akce ve výši 2 800 tis. Kč 
Z: Miroslav Čada  
T: 27. 6. 2016 
 

39 
Diskuse 

 
Václav Shejbal 

- požádal J. Hrušku, vedoucího OMI o vyhotovení seznamu sportovních klubů a spolků, které 
jsou v nájmu města. 

 
 



Stránka 84 z 85 
 

Jiří Lejhanec 
- poděkoval všem zastupitelům za příznivý průběh jednání a upozornil na fakt, že kdyby se 

opoziční zastupitelé zachovali stejně jako koalice města při mimořádných zasedání, tak by 
zastupitelstvo mohlo být opět pro neschválení programu ukončeno.  

 
Jakub Rychtecký 

- v souvislosti s úspěchem pardubických hokejistů podal nový návrh na usnesení (viz přijaté 
usnesení č. Z/1142/2016) 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1142/2016               (pro 23, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vyslovuje 
poděkování HBC Autosklo H.A.K. Pardubice za skvělou reprezentaci města a blahopřeje mu k zisku 
titulu mistrů ČR a k vítězství v Českém poháru. 
 
 
Jan Linhart 

- vyjádřil se k vybudování propojky přes most, tzv. Červeňák a poukázal na rozdílná tvrzení 
vedoucího odboru dopravy a soudního znalce o jeho provozuschopnosti pro obousměrný 
provoz vozidel. V této věci požádal o písemnou odpověď.  

 
 

 

Jednání bylo ukončeno ve 21:40 hodin  

 
 
 

 
………………………………………….. 
        Martin  Ch a r v á t         

                     primátor města 
 

 
O v ě ř o v a t e l é:        
 
 
 
Ludmila   M I N I S T R O V Á  
  
 
……………………………….. dne …………………………... 
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Milan   K O Š A Ř 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 
Originál zápisu včetně všech příloh je pro občany města Pardubic k dispozici na organizačním oddělení 
MmP. 
V Pardubicích dne 01.07.2016  
Celkem 85 stran zápisu       
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 
 


