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Příloha č. 1 
 

Příprava a stav budování systému varování a vyrozumění obyvatelstva na území města Pardubic (SVOP) 
v období 25. 02. 2003 – 31. 12. 2010 

 
Materiál určený pro 6. jednání Zastupitelstva města Pardubic 

 

období  činnost 

 
25. února 2003 - dopis z HZS Pardubického kraje o možnosti získat dotaci na koncové prvky JSVV 

29. března 2003 - 12. mimořádné jednání Rady města, bod č. 8 – Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na výstavbu 
bezdrátového informačního systému (vysloven souhlas Rady města s budováním SVOP) 

29. dubna 2003 - podepsána žádost o dotaci primátorem města a odeslána na HZS Pardubického kraje 

červen 2003 - schválení přidělení dotace na MV – GŘ HZS České republiky 

16. července 2003 - dopis o kladném vyřízení požadavku na přidělení státní investiční dotace na rok 2004 

1. října 2003 - posouzení a hodnocení nabídek na vypracování studie pro „Systém varování a vyrozumění obyvatelstva 
v Pardubicích“ – vybrána nabídka společnosti Vegacom, a.s., cena zakázky cca 50.000,00 Kč 

únor – duben 2004 - příprava technické specifikace pro vyhlášení veřejné obchodní soutěže (VOS) na vybudování SVOP 

duben 2004 - podepsána a odeslána nová žádost o dotaci, neboť dotace z roku 2003 nebyla nakonec realizována 

květen 2004 - vyhlášení VOS dle přesně stanovených a odsouhlasených technických podmínek 

16. června 2004 - 1. jednání komise pro otevírání obálek a současně komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci VOS na 
vybudování SVOP 

 - komise rozhodla o provedení podrobného rozboru a zhodnocení nabídek dle technické specifikace (k 
technickým podmínkám se vyjádřil i odbor komunikačních systémů a informačních technologií HZS 
Pardubického kraje 

22. června 2004 - dokončena hodnotící zpráva pro jednání komise (celkem 22 stran textu) 

23. června 2004 -  2. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, stanoveno pořadí 

24. června 2004 - 38. mimořádné jednání Rady města, bod č. 4 – Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle  
§ 38 zákona č. 199/1994 Sb., (v platném znění) o zadávání veřejných zakázek 

 - jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka f. SATTURN HOLEŠOV, spol. s r.o. 

6. července 2004 - podány „Námitky pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky…“, a 
to firmou RMS spol. s r.o.  

červenec 2004 - písemná odpověď primátora města firmě RMS spol. s r.o. o nevyhovění námitkám 

29. července 2004 -  Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zaslán firmou RMS „Návrh na přezkoumání zadavatele o námitkách 
proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky…“  

5. srpna 2004 - Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zasláno „Stanovisko k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí 
zadavatele“ (podepsáno primátorem města) 

27. září 2004 - Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – zamítnutí návrhu uchazeče RMS a potvrzení výběru 
nejvhodnější nabídky městem Pardubice 

4. listopadu 2004 -  dopis z HZS Pardubického kraje o kladném vyřízení požadavku na přidělení státní investiční dotace na rok 
2005 ve výši 550.000,00 Kč 

19. listopadu 2004 - podepsána smlouva o dílo na realizaci „Systému varování a vyrozumění obyvatelstva na území města 
Pardubic“ mezi městem Pardubice a f. SATTURN HOLEŠOV, spol. s r.o. – viz bod 1. dole 

červenec – září 2005 - zpracování projektové dokumentace pro budování systému na území MO-II. 

říjen 2005 - budování systému na území MO-II. (56 ks koncových míst + 3 ovládací pracoviště) – viz bod 2. dole 

14. července 2006 - celoplošná zkouška systému DOMINO, na které se podílelo cca 100 úředníků magistrátu (o zkoušce 
vyhotoven písemný záznam); výsledek zkoušky přesvědčivě ukázal, že SVOP svůj účel plní 

říjen 2006 - budování systému na území MO-I. a MO-V. (celkem 77 + 19 ks koncových míst + 2x ovládací pracoviště + 2x 
napojení stávajícího 100V rozhlasu v místní části Višňovka a Dražkovice) – viz bod 3. dole 

červen 2008 - budování systému na území MO-III. (celkem 68 ks koncových míst + 1x ovládací pracoviště) + doplnění 
nových míst na území MO-I. (3 ks koncových míst) a území MO-V. (5 ks koncových míst) – doplnění vždy 
následuje po výměně starých nevhodných sloupů společností Služby města Pardubic, a.s. – viz bod 4. dole 
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říjen 2008 - nad rámec původní veřejné zakázky provedeno „zobousměrnění“ 10 ks koncových míst a napojení 1 ks 
elektronické sirény MAESTRO umístěné na objektu ČEZ Arény Pardubice do systému DOMINO (siréna 
v majetku MRFP a.s.) – viz bod 5. dole 

listopad 2008 - budování 1. části systému na území MO-VII. (celkem 1 ks obousměrných koncových míst + 1x ovládací 
pracoviště + 1x obousměrné napojení stávajícího 100V rozhlasu, jež je vybudován na většině území MO-
VII.) – viz bod 6. dole 

květen 2010 - nad rámec původní veřejné zakázky provedeno napojení 3 ks elektronických sirén MAESTRO umístěných na 
některých objektech na území města do systému DOMINO (sirény v majetku státu, spravované HZS 
Pardubického kraje) – viz bod 7. dole 

červen 2010 - pokračování v budování systému na území MO-I. (celkem 7 ks koncových míst), hrazeno z rozpočtu odboru 
kanceláře magistrátu – viz bod 8. dole 

říjen 2010 - pokračování v budování systému na území MO-V. (celkem 3 ks koncových míst jako náhrada za dosluhující 
100 V drátový rozhlas), hrazeno z rozpočtu odboru kanceláře magistrátu – viz bod 9. dole 

 
Rekapitulace již uhrazených finančních prostředků plánovaných na výstavbu SVOP DOMINO 
 
1. 
obecná smlouva uzavřená na základě výsledku veřejné obchodní soutěže (VZ) 
cena celé zakázky: 18.191.082,00 Kč vč. rozpočtové rezervy (cena byla firmou SATTURN HOLEŠOV snížena oproti VOS o 390 tis. Kč, jako 
kompenzace za neuskutečnění 1. státní dotace), DPH v té době činila 19% 
 
2. 
výstavba SVOP DOMINO na území MO-II. 
cena zakázky: 2.939.734,00 Kč 
pozn.: jediný zcela dokončený městský obvod, bude rozšířen dle výstavby na území tohoto obvodu, např. Labský palouk 
 
3. 
výstavba SVOP DOMINO na území MO-I. a MO-V. 
cena zakázky: 5.472.086,00 Kč 
pozn.: nedokončena výstavba z důvodu starých a nevyhovujících sloupů veřejného osvětlení 
 
4. 
výstavba SVOP DOMINO na území MO-III. + pokračování MO-I. a MO-V. 
cena zakázky: 3.385.047,00 Kč 
pozn.: nedokončena výstavba z důvodu starých a nevyhovujících sloupů veřejného osvětlení 
 
5. 
výstavba nad rámec původní VZ SVOP DOMINO – 10 ks venkovních obousměrných míst + připojení 1 ks elektronické sirény 
cena zakázky: 164.066,00 Kč 
 
6. 
výstavba 1. části SVOP DOMINO na území MO-VII. 
cena zakázky: 374.519,00 Kč 
pozn.: nedokončena výstavba z důvodu nepřidělení dalších finančních prostředků 
 
7. 
výstavba nad rámec původní VZ SVOP DOMINO – připojení 3 ks elektronických sirén 
cena zakázky: 164.156,00 Kč 
 
8. 
pokračování výstavby SVOP DOMINO na území MO-I. 
cena zakázky: 271.272,00 Kč 
pozn.: nedokončena výstavba z důvodu nepřidělení dalších finančních prostředků 
 
9. 
pokračování výstavby SVOP DOMINO na území MO-V. 
cena zakázky: 120.000,00 Kč 
pozn.: nedokončena výstavba z důvodu nepřidělení dalších finančních prostředků 
 

Rekapitulace zůstatku k proinvestování: 
 
- zatím investováno dle uzavřených smluv cca (mimo body 5. a 7.): 12.562.658,00 Kč 
- zbývá proinvestovat tedy cca 5.628.424,00 Kč 
- do výstavby nebyl v roce 2004 zahrnut nynější MO-VIII., neboť v tomto roce ještě nebyl součástí města 
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Použité zkratky: HZS – hasičský záchranný sbor 
JSVV – jednotný systém varování a vyrozumění 

  VZ – veřejná zakázka 
  VOS – veřejná obchodní soutěž 
  GŘ – generální ředitelství 
 
 
 
V Pardubicích dne 2. března 2011 
 
 
Zpracoval: Ing. Jiří Kyncl 
  vedoucí oddělení krizového řízení 
 



Statutární město Pardubice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Návrh první změny rozpočtu na rok 2011 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 

Návrh první změny rozpočtu na rok 2011  
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KOMENTÁŘ K PRVNÍ ZMĚNĚ ROZPOČTU NA ROK 2011 

 

Při zpracovávání změn rozpočtu města Pardubic na rok 2011 je postupováno v souladu 
s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 
 

Pro projednání první změny rozpočtu na rok 2011 byl stanoven následující harmonogram 
projednávání: 

 
14. 03. 2011 – Finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic  
17. 03. 2011 – Rada města Pardubic 
29. 03. 2011 – Zastupitelstvo města Pardubic 
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I. změna rozpočtu města Pardubice - rok 2011  

Zdrojová část 
  

Daňové příjmy 

 

Transfer z MO I a MO V – monitoring tisku          Zvýšení o Kč 24,0 tis. 

Jedná se o transfer z MO I – Střed ve výši Kč 12,0 tis. a MO V – Dukla ve výši Kč 12,0 tis. jako podíl 
MO na poskytování monitoringu tisku (1 000,- Kč za měsíc).  
 
Transfer z MO V – ZŠ Staňkova – multifunkční hřiště    Zvýšení o Kč 1 200,0 tis. 

Jedná se o transfer z MO V – Dukla, jako podíl MO na realizaci výstavby multifunkčního hřiště u ZŠ 
Staňkova na Dukle. 
 

Daň z nemovitosti    Snížení o Kč 14 000,0 tis. 

Snížení příjmové části rozpočtu – daně z nemovitosti na základě podkladů dodaných finančním 
úřadem. 

 
Nedaňové příjmy 

 

Příjmy z FV předchozích let – dotace na volby        Zvýšení o Kč 720,8 tis. 

Jedná se o doplatek finančního vypořádání dotace na úhradu nákladů na volby z roku 2010. Náklady na 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši Kč 427,3 tis. a náklady na společné volby do 
Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstev obcí ve výši Kč 293,5 tis.  
 
Příjem nadměrného odpočtu DPH za rok 2010      Zvýšení o Kč 404,4 tis. 

Příjem nadměrného odpočtu DPH za rok 2010 – PaP     Zvýšení o Kč 2 009,7 tis. 

Jedná se o příjem nadměrného odpočtu DPH z roku 2010 z realizace investičních akcí výstavby 
kanalizace Lány na Důlku a modernizace Plaveckého areálu. 
 

Přijaté vratky transferů z FV předchozích let – MRFP       Zvýšení o Kč 150,0 tis. 

Jedná se o vyúčtování nevyčerpané dotace na krytí nákladů spojených s manipulací s palubovou 
podlahou v ČEZ aréně při konání sálových sportů. Částka byla vrácena dne 8. 2.2011 na účet MmP. 
 

Přijaté vratky transferů z FV předchozích let – MRFP         Zvýšení o Kč 72,2 tis. 

Jedná se o vrácené nevyčerpané dotace z programu podpory cestovního ruchu. 
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       Zvýšení o Kč 150,0 tis. 

Jedná se o přeplatky energií a služeb, kdy zálohy byly placeny v roce 2010.  
 
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku         Zvýšení o Kč 10,0 tis. 

Jedná se o příjmy z prodeje majetku.  
 
Ostatní nedaňové příjmy    Zvýšení o Kč 1 996,1 tis. 

Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SmP a.s. – zimní údržba, uzavřené dne 5. 1.2011 byl 
akciovou společností Služby města Pardubic vystaven dobropis č. 250100012 ve výši 1 996 129,-Kč. 
Tato částka byla poukázána na příjmový účet MmP.  
 
Předpokládaná výše dotace na sociálně – právní ochranu dětí     Snížení o Kč 1 788,6 tis. 

Jedná se o převod finančních prostředků do třídy 4. – Přijaté neinvestiční transfery. 
 
Předpokládaná výše dotace na výkon státní správy v oblasti SS    Snížení o Kč 2 200,0 tis. 

Jedná se o převod finančních prostředků do třídy 4. – Přijaté neinvestiční transfery.   
 
Dotace na příspěvek na péči    Snížení o Kč 190 000,0 tis. 

Jedná se o převod finančních prostředků do třídy 4. – Přijaté neinvestiční transfery.  
 
Předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projekt. řízení      Snížení o Kč 907,9 tis. 

Jedná se o převod finančních prostředků do třídy 4. – Přijaté neinvestiční transfery.   
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Očekávaná dotace EU – Městský vinařský půlmaratón       Zvýšení o Kč 255,0 tis. 

Jedná se o zvýšení příjmové stránky rozpočtu o předpokládanou výši dotace na účast zahraničních 
sportovců z partnerských měst na Městském vinařském půlmaratónu. 
 

Kapitálové příjmy 

 
Předpokládaná výše dotace – ZŠ Npor. Eliáše – RÚE  Snížení o Kč 25 000,0 tis.  
Jedná se o převod finančních prostředků do třídy 4. – Přijaté investiční transfery.  
 
Předpokládaná výše dotace – IPRM – Dukla – Višňovka – blok 35     Zvýšení o Kč 7 203,3 tis.  
Jedná se o předpokládanou výši dotace na další část IPRM Dukla – Višňovka – vnitroblok č. 35. 
V rámci projektu dojde k úpravě zpevněných ploch, komunikací, chodníků a zeleně v prostoru mezi 
ulicemi Rokycanova, Železničního pluku, Pichlova a Čihákova. 

 

Přijaté transfery 

 

Dotace MPSV – příspěvek na péči     Zvýšení o Kč 183 000,0 tis. 

Jedná se o příjem dotace na příspěvek na péči na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace Č.j.: 2010/99055-221. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byla nastavena 
předpokládaná výše přijaté dotace Kč 190 000, tis., na základě rozhodnutí obdržíme dotaci ve výši 
Kč 183 000,0 tis., což představuje její snížení o Kč 7 000,0 tis.    
 
Dotace na náklady v oblasti sociálně – právní ochrany dětí    Zvýšení o Kč 1 788,6 tis. 

Jedná se o příjem zálohy na I. čtvrtletí roku 2011 neinvestiční dotace na úhradu nákladů v oblasti 
sociálně – právní ochrany dětí na základě rozhodnutí MF ČR Č.j.: 12/17399/2011 – 121. (příjem 
převodu ze třídy 2. – Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí). 
 
Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb    Zvýšení o Kč 2 281,7 tis. 

Jedná se o příjem převodu přijaté dotace ze třídy 2. – Ostatní nedaňové příjmy do třídy 4. – Přijaté 
neinvestiční transfery na základě rozhodnutí MF ČR Č.j.: 12/17398/2011 – 121. Dotace na úhradu 
osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb. 
 

Výkon činnosti jednotných kontaktních míst – dotace       Zvýšení o Kč 300,0 tis. 

Jedná se o příjem dotace na I. pololetí roku 2011 na výkon činnosti jednotných kontaktních míst podle 
zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb na základě rozhodnutí MPO ČR EČ: 6300/2011/13.    
 

 

Dotace MŠMT – ZŠ Bratranců Veverků – OP „EU peníze školám“    Zvýšení o Kč 1 090,6 tis. 

Dotace MŠMT – ZŠ Staňkova – OP „EU peníze školám“    Zvýšení o Kč 1 312,4 tis. 

Dotace MŠMT – ZŠ A. Krause – Rozvoj osobnosti – grantový projekt     Zvýšení o Kč 536,3 tis. 

Jedná se o příjem dotace z prostředků MŠMT ČR na financování akce „EU peníze školám“ 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a V. zálohové platby ZŠ A. Krause 
v rámci grantového projektu Rozvoj osobnosti. 
 

Dotace na úhradu výdajů – volby – Choteč         Zvýšení o Kč 10,0 tis. 

Jedná se o příjem dotace na úhradu výdajů dodatečných voleb do zastupitelstva obce Choteč, které se 
konaly dne 5. února 2011 na základě sdělení MV č. 350/2010 Sb., o vyhlášení dodatečných voleb do 
zastupitelstev obcí. 
 
Program regenerace městských památkových rezervací       Zvýšení o Kč 400,0 tis. 

Příjem finanční podpory pro rok 2011 poskytnuté Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón. 
 

Zavedení procesního a projektového řízení – dotace MV      Zvýšení o Kč 907,9 tis. 

Jedná se o příjem převodu finančních prostředků ze třídy 2 – Předpokládaná výše dotace.   
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Dotace z rozpočtu PK – provoz monitorovacích stanic       Zvýšení o Kč 100,0 tis. 

Provoz monitorovacích stanic – MO V          Snížení o Kč 50,0 tis. 
Provoz monitorovacích stanic – MO VII         Snížení o Kč 50,0 tis. 
Jedná se o předpokládanou výši dotace na provoz monitorovacích stanic z Pardubického kraje a její 
převod na MO V – Dukla ve výši Kč 50,0 tis. a MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 50,0 tis., které 
je provozují.  
 
ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – dotace SR    Zvýšení o Kč 1 552,2 tis. 
ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – dotace SF  Zvýšení o Kč 26 387,6 tis. 
Jedná se o příjem dotace na realizaci úspor energií ZŠ Npor. Eliáše na základě rozhodnutí SFŽP o 
poskytnutí investiční účelové dotace. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byla nastavena 
předpokládaná výše přijaté dotace Kč 25 000,0 tis., na základě rozhodnutí obdržíme dotaci v celkové 
výši Kč 27 939,8 tis., což představuje její zvýšení o Kč 2 939,8 tis.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

I. změna rozpočtu města Pardubic – rok 2011 

Financování 

 

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2010      Zvýšení o Kč 90 504,0 tis. 

 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 z konkrétních položek rozpočtu 2010 ve 
výši Kč 16 144,0 tis. a ve výši Kč 74 360,0 tis. na jednotlivé akce nedokončené v roce 2010 nebo nově 
realizované v roce 2011 Podrobný rozpis zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 je 
v tabulce na str. 36 – 38.  
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C.  I. změna rozpočtu města Pardubic – rok 2011 

Výdajová část 

  
Výdaje zařazené k pokrytí jsou uvedeny v tabulkové části. 

 

Správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor kanceláře magistrátu 
 
Volby do zastupitelstev obcí – Choteč – dotace           Zvýšení o Kč 10,0 tis. 

Jedná se o příjem dotace na úhradu výdajů dodatečných voleb do zastupitelstva obce Choteč, které se 
konaly dne 5. února 2011 na základě sdělení MV č. 350/2010 Sb., o vyhlášení dodatečných voleb do 
zastupitelstev obcí. 
 

Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí      Zvýšení o Kč 500,0 tis. 
Jedná se o přesun neinvestiční dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí od 
správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí. 
 

Výkon činnosti jednotných kontaktních míst – dotace         Zvýšení o Kč 60,0 tis. 

Jedná se o příjem dotace na I. pololetí roku 2011 na výkon činnosti jednotných kontaktních míst podle 
zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb na základě rozhodnutí MPO ČR EČ: 6300/2011/13, 
na úhradu provozních nákladů do výše Kč 30,0 tis. a na úhradu nákladů spojených s regionální 
propagací JKM do výše Kč 30,0 tis.  
 

ePardubice – studie proveditelnosti        Zvýšení o Kč 120,0 tis. 

ePardubice – vlastní zdroje       Zvýšení o Kč 151,0 tis. 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 v celkové výši Kč 271,0 tis. z položky 
Elektronizace jednání orgánů města – ePardubice – studie proveditelnosti (výzva 09 – elektronizace 
služeb pro občana), na úhradu faktury od firmy Grantica České spořitelny za službu poskytnutou v roce 
2010 a fakturovanou v roce 2011 ve výši Kč 120,0 tis. a ve výši Kč 151,0 tis. na položku Pardubice – 
vlastní zdroje a jejich použití jako vlastní podíl finančních prostředků na dotaci.  
 

Komunikace s veřejností – transfer z MO I a MO V          Zvýšení o Kč 24,0 tis. 

Transfer finančních prostředků z MO I – střed a MO V – Dukla za poskytování monitoringu médií od 
společnosti Anopress.  
 
Městský vinařský půlmaratón – dotace EU      Zvýšení o Kč 255,0 tis. 

Finanční prostředky z Europe for Citizen Programme- Town Twinning Citizens Meetings na podporu 
účasti zahraničních sportovců z partnerských měst na městském vinařském půlmaratónu. 
 
Příspěvek Institutu Jana Pernera            Zvýšení o Kč 150,0 tis. 

Členský příspěvek Institutu Jana Pernera o.p.s. Cílem spolupráce je podpořit projekty propojující 
vědeckovýzkumnou činnost Dopravní fakulty Jana Pernera s potřebami města Pardubic v oblastech 
veřejné osobní hromadné dopravy, odbavování cestujících, řízení a koordinace dopravy, cyklistické 
dopravy a dlouhodobé vize rozvoje měst včetně dopravní obslužnosti obyvatel a logistických center.  
 
Provoz MmP           Zvýšení o Kč 1 500,0 tis.  
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků položky Provoz MmP z roku 2010, které budou 
použity na částečnou obměnu interiéru kanceláří vedení města a obměnu obřadní síně 
 
 

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický 
 

Program regenerace MPR – dotace                                Zvýšení o Kč 400,0 tis. 
Příjem finanční podpory pro rok 2011 poskytnuté Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón. 
 

Obecná rezerva rozpočtu        Snížení o Kč 4 830,8 tis.  

Havarijní rezerva rozpočtu        Snížení o Kč 2 500,0 tis.  
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Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic 

 
Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené      Zvýšení o Kč 13 500,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na výkup pozemku pod halou ČSTV 
v Tyršových sadech. 
 
Dar Nadaci pro rozvoj Pardubic      Zvýšení o Kč 17 000,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na výkupy pozemků pro bytovou zástavbu 
Pardubice, obytná zóna na JZ města v městské části Svítkov. 
 
Rekonstrukce Plaveckého areálu – PD a ost. nákl.       Zvýšení o Kč 5 000,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Rekonstrukce Plaveckého areálu – PD a ost. nákl.“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na krytí ostatních nákladů při realizaci (AD, TDI, BOZP, IIČ, posudky, apod.). 
 
Modernizace Plaveckého areálu – úvěr       Zvýšení o Kč 45 000,0 tis. 
Finanční prostředky – úvěr na realizaci investiční akce dle harmonogramu realizace.  
 
Revitalizace Tyršových sadů – projektová příprava       Zvýšení o Kč 2 400,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Revitalizace Tyršových sadů – projektová příprava“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na krytí nákladů na projektovou dokumentaci a PD kaváren a ostatních nákladů (ČEZ, 
geometrický plán, posudek, apod.). 
 
IPRM Dukla – Višňovka – vnitrobloky 39 a 45 – úpravy nes. s DP          Zvýšení o Kč 1 030,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „IPRM Dukla – Višňovka – vnitrobloky 39 a 45“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na dokončení realizace úpravy vnitrobloku 39. 
 
Kanalizace Lány na Důlku – ostatní náklady          Zvýšení o Kč 100,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Kanalizace Lány na Důlku – neinvestiční náklady“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na krytí nákladů na zřízení věcných břemen.  
 
Kanalizace Staročernsko – Hůrka – ostatní náklady          Zvýšení o Kč 330,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Kanalizace Lány na Důlku – vlastní zdroje“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na zřízení věcných břemen.   
 

Oprava krytu MK Bartoňova – Dubina           Zvýšení o Kč 800,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Oprava krytu místní komunikace Bartoňova – Dubina“ z roku 2010. 
Finanční prostředky na dokončení realizace akce započaté v roce 2010.  
 
Rekonstrukce ul. Rokycanova – PD           Zvýšení o Kč 323,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Rekonstrukce ul. Rokycanova – PD“ z roku 2010. Finanční prostředky na 
zpracování projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy z roku 2010 (Prodin).  
 
Rekonstrukce ul. Na Ležánkách – PD           Zvýšení o Kč 332,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Rekonstrukce ul. Na Ležánkách – PD“ z roku 2010. Finanční prostředky 
na zpracování projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy z roku 2010 (CH + T). 
 
Přechod ul. Dašická, Spojilská           Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Přechod ul. Dašická, Spojilská“ z roku 2010. Finanční prostředky na 
realizaci akce dle uzavřené smlouvy z roku 2010 (K+N).  
 
Pardubice – město bez bariér – trasa 6 – PD           Zvýšení o Kč 437,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Pardubice – město bez bariér – trasa 6 – PD“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na zpracování projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy z roku 2010 (Prodin). 
 
Povodně II. – zatrubnění vodoteče v Dražkovicích – GP              Zvýšení o Kč 68,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Povodně II – zatrubnění vodoteče v Dražkovicích“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na zřízení věcných břemen po realizaci z roku 2008, probíhá příprava smluv. 
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CS ul. Východní – oprava povrchu           Zvýšení o Kč 800,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Oprava CS – bývalý areál Tesly“ z roku 2010. Finanční prostředky na 
zajištění VŘ a opravu cyklistické stezky v ulici Východní – změna názvu podle skutečnosti.  
 
CS Černá za Bory – I. etapa – výkupy pozemků           Zvýšení o Kč 258,0 tis. 
Zapojení zůstatků položek „CS Černá za Bory – I. etapa – výkupy pozemků“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na nedokončené výkupy pozemků z roku 2010.  
 
CS Černá za Bory – Žižín – PD           Zvýšení o Kč 200,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na zpracování projektové dokumentace. 
 
ČS Černá za Bory – I. etapa – PD          Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na zpracování projektové dokumentace 
 
Kruhový objezd Kpt. Bartoše – Bělehradská (u Kauflandu)        Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na rekonstrukci povrchu kruhového 
objezdu. 
 
Basketbalová hala ul. V Ráji – rekonstrukce osvětlení         Zvýšení o Kč 1 200,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 a rekonstrukci osvětlení v basketbalové 
hale na Dukle před zahájením ME v basketbalu hráčů do 16 let.  
 
ZŠ Pardubičky – Kyjevská – statická porucha          Zvýšení o Kč 600,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „ZŠ Pardubičky – Kyjevská – statická porucha“ ve výši Kč 380,0 tis. a 
nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 220,0 tis. na odstranění havarijního stavu. 
 
RPS Polabiny – VII soubor Sever, kř. U Josefa          Zvýšení o Kč 161,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „RPS Polabiny – VII soubor Sever, kř. U Josefa“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na dokončení výkupů po realizaci akce.  
 
Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice – PD            Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice – PD“ z roku 2010. Finanční 
prostředky na zpracování projektové dokumentace.  
 
Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky       Zvýšení o Kč 10 000,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na realizaci rekonstrukce havarijního stavu 
mostu M401 (ul. Národních hrdinů) přes železniční vlečku v městské části Pardubičky.  
 
Osvětlení přechodů pro chodce            Zvýšení o Kč 385,0 tis. 
Zapojení zůstatku položky „Osvětlení přechodů pro chodce“ z roku 2010. Finanční prostředky na 
realizace osvětlení přechodů pro chodce – dle požadavků odboru dopravy.  
 

Rekonstrukce komunikace Žel. pluku a K Višňovce            Zvýšení o Kč 900,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na navýšení rozpočtu na realizaci akce.  
 
MŠ Teplého – celková rekonstrukce (navýšení realizace)            Zvýšení o Kč 5 000,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na navýšení rozpočtu na realizaci akce.  
 
IPRM Dukla – Višňovka – II. etapa (4 a 5 fáze) – PD a ost. nákl.      Zvýšení o Kč 50,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na navýšení rozpočtu na aktualizaci PD. 
 

IPRM Dukla – Višňovka – II. etapa (4 a 5 fáze) – úpravy nesouv. s DP   Zvýšení o Kč 2 100,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na realizaci výstavby veřejného osvětlení, 
která by proběhla souběžně s dotačním projektem. 
 

Pardubice – město bez bariér – trasa 6 – výkupy pozemků           Zvýšení o Kč 500,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na výkupy pozemků a znalecké posudky 
k žádosti o dotaci ze SFDI. 
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IPRM Dukla – Višňovka – vnitroblok 35 – dotace     Zvýšení o Kč 7 203,3 tis. 

IPRM Dukla – Višňovka – vnitroblok 35 – vlastní zdroje    Zvýšení o Kč 1 271,2 tis. 

IPRM Dukla – Višňovka – vnitroblok 35 – úpravy nesouv. s DP      Zvýšení o Kč 677,7 tis. 

IPRM Dukla – Višňovka – vnitroblok 35 – předfinancování dotace    Zvýšení o Kč 7 203,3 tis. 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2011 na realizaci dotační akce IPRM Dukla – 
Višňovka – vnitroblok 35, včetně předfinancování dotace. V rámci projektu dojde k úpravě zpevněných 
ploch, komunikací, chodníků a zeleně v prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Rokycanova, Železničního 
pluku, Pichlova a Čihákova.  
 
ZŠ Staňkova – multifunkční hřiště     Zvýšení o Kč 3 500,0 tis. 

ZŠ Staňkova – multifunkční hřiště – transfer MO V    Zvýšení o Kč 1 200,0 tis. 

Zapojení zůstatku položky „ZŠ Staňkova – multifunkční hřiště“ z roku 2010 ve výši Kč 500,0 tis., 
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2011 ve výši Kč 3 000,0 tis. a příjem transferu z MO 
V – Dukla ve výši Kč 1 200,0 tis. na realizaci výstavby multifunkčního hřiště u ZŠ Staňkova na Dukle. 
 
Náměstí Republiky – projektová dokumentace      Zvýšení o Kč 600,0 tis. 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na zpracování projektové dokumentace na 
zahloubení dopravy na náměstí Republiky.  
 
ZŠ Závodu míru – projekt zateplení objektu a energetický audit       Zvýšení o Kč 231,0 tis. 

DDM Alfa – projekt zateplení objektu a energetický audit      Zvýšení o Kč 222,0 tis. 

MŠ E. Košťála – projekt zateplení objektu a energetický audit      Zvýšení o Kč 232,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na úpravy projektové dokumentace pro 
podání nových žádostí o dotace. 
 

Multifunkční sportoviště u Univerzity – PD       Zvýšení o Kč 500,0 tis. 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na zpracování projektové. 
 

Zelená brána – hromosvody – havarijní stav      Zvýšení o Kč 580,0 tis. 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na opravu havarijního stavu hromosvodů 
na Zelené bráně. 
 

Dostihové závodiště – zázemí tribun      Zvýšení o Kč 105,0 tis. 

Finanční prostředky na úpravu zázemí na tribuně na Dostihovém závodišti – zřízení místnosti pro 
rodiče s malými dětmi. 
 

ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – dotace     Zvýšení o Kč 2 939,8 tis. 

ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – předfinancování dotace   Zvýšení o Kč 27 939,8 tis. 

Zvýšení dotačních finančních prostředků na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyčlenění 
finančních prostředků na předfinancování dotace.  
 

Tyršovy sady – letní kino – úprava prostoru      Zvýšení o Kč 200,0 tis. 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 na úpravu prostoru pro letní kino.  
 

MŠ Sluníčko – rekonstrukce kanalizace – havarijní stav    Zvýšení o Kč 2 500,0 tis. 

Vyčlenění finančních prostředků z havarijní rezervy na odstranění havarijního stavu kanalizace v MŠ 
Sluníčko – Gorkého.  
 

MŠ Dražkovice – rozšíření kapacity          Zvýšení o Kč 420,0 tis. 
Finanční prostředky na rozšíření kapacity MŠ Dražkovice, zpracována PD, zažádáno o stavební 
povolení.          

 
Kanalizace Lány na Důlku – rozšíření díla   Požadavek                       Kč 300,0 tis. 

Finanční prostředky na krytí připravovaného dodatku č. 2 na rozšíření díla. 
 

Areál Štrossova – úprava objektu pro MP – PD    Požadavek                       Kč 500,0 tis. 

Finanční prostředky zpracování projektové dokumentace na úpravu objektu pro městskou policii. 
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Cyklistické stezky        Požadavek                         Kč 65,0 tis. 

Finanční prostředky na přípravné práce k realizaci cyklostezek na území města. 
 

CS Chrudim – PD pro stav. povolení, výkupy, plány Požadavek                       Kč 500,0 tis.  
Finanční prostředky na přípravu výkupu pozemků, uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích. 
 
CS Dašická – I. etapa – PD     Požadavek                       Kč 298,0 tis.  
CS Dašická – II. a III. etapa – PD    Požadavek                       Kč 279,0 tis.  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výstavbu I., II. a III. etapy. 
 

CS Čs. Armády – PD      Požadavek                         Kč 50,0 tis.  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. 
 

Generel sportovní vybavenosti Pce a HK – aktualizace   Požadavek                         Kč 55,0 tis.  
Finanční prostředky na aktualizaci generelu. 
 

Projekt Labe – Loučná rek. kom. Polabiny – Trnová   Požadavek                    Kč 8 000,0 tis.  
Finanční prostředky na rekonstrukci komunikací po kanalizaci VaK – úseky komunikací Bělehradská, 
Potůčka, Okrajová.  
 

Odkoupení objektu v areálu Štrossova   Požadavek                    Kč 1 500,0 tis. 
Finanční prostředky na odkoupení objektu Štrossova 239.          

 

ZŠ Gorkého – rekonstrukce střechy   Požadavek                    Kč 6 000,0 tis.  
ZŠ Kyjevská – rekonstrukce střechy   Požadavek                    Kč 2 500,0 tis.  
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci oprav havarijního stavu střech 
na základních školách. 
 

ZŠ Svítkov – rekonstrukce kotelny    Požadavek                    Kč 4 500,0 tis.  
Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce kotelny. PD a stavební povolení zajištěno. 
 

MŠ K Polabinám – zateplení I. etapa – pavilon jeslí Požadavek                  Kč 3 600,0 tis.  
Finanční prostředky na realizaci. PD a stavební povolení zajištěno.  
 

ZvŠ A. Krause – vzduchotechnika školní kuchyně  Požadavek                       Kč 520,0 tis.  
Finanční prostředky na realizaci. PD a ohlášení stavebních úprav zajištěno.   
 

MŠ Hostovice – rekonstrukce kotelny    Požadavek                       Kč 800,0 tis.  
Finanční prostředky na rekonstrukci kotelny v MŠ – změna topného média – z elektrických přímotopů 
na plynové topení. PD zpracována.  
 
MŠ Svítkov – rozšíření kapacity soc. zařízení  Požadavek                       Kč 600,0 tis.  
Finanční prostředky na rozšíření kapacity sociálního zařízení v MŠ na základě požadavku hygieny. 
 
MŠ Mladých – úprava sociálních zařízení   Požadavek            Kč 120,0 tis.  
Finanční prostředky na úpravu sociálního zařízení v MŠ na základě požadavku hygieny.  
 

Seniorcentrum Pospíšilovo nám. – oprava dlažby  Požadavek                       Kč 300,0 tis. 
Finanční prostředky na opravu dlažby v Seniorcentru na Pospíšilově náměstí 1693. 
 

MŠ Mladých – rekonstrukce vzduchotechniky – PD  Požadavek                       Kč 100,0 tis.  
MŠ Grusova – rekonstrukce kuchyně – PD   Požadavek                       Kč 100,0 tis.  
MŠ Gebauerova – zateplení objektu – PD    Požadavek                       Kč 600,0 tis.  
MŠ Na Třísle – zateplení objektu – PD    Požadavek                       Kč 600,0 tis.  
ZŠ Gorkého – výměna vnitřních rozvodů – PD   Požadavek                       Kč 100,0 tis.  
ZŠ Závodu míru – výměna vnitřních rozvodů – PD  Požadavek                       Kč 100,0 tis.  
Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací.  
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Zelená brána – I. etapa – oprava kanalizace a dlažby Požadavek                       Kč 700,0 tis.  
Zelená brána – II. etapa – zpevňující táhla, ochozy Požadavek                    Kč 2 710,0 tis.  
Zelená brána – III. etapa – omítka     Požadavek                    Kč 7 770,0 tis.  
Finanční prostředky na realizaci oprav Zelené brány.  
 

 

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta 
 
Centrum Pardubičky – další stupeň PD    Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace.  
 

 

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka  
 
Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb    Zvýšení o Kč 2 281,7 tis. 
Jedná se o příjem přesunu neinvestiční dotace na výkon stání správy v oblasti sociálních služeb od 
správce 6131 – Odbor sociálních věcí ve výši Kč 2 200,0 tis. a zároveň její zvýšení o Kč 81,7 tis. na 
základě rozhodnutí o MPSV ČR o poskytnutí dotace. 
 

Výkon činnosti jednotných kontaktních míst – dotace       Zvýšení o Kč 240,0 tis. 

Jedná se o příjem dotace na I. pololetí roku 2011 na výkon činnosti jednotných kontaktních míst podle 
zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb na základě rozhodnutí MPO ČR EČ: 6300/2011/13.    
 

Dotace na náklady v oblasti sociálně – právní ochrany dětí    Zvýšení o Kč 5 100,0 tis. 
Jedná se o přesun neinvestiční dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně – právní ochrany dětí od 
správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí. 
 

Zavedení procesního a projektového řízení – dotace                          Kč 371,8 tis.  
Zavedení procesního a projektového řízení – vlastní zdroje                           Kč 17,2 tis. 

Zapojení zůstatku položky „Zavedení procesního a projektového řízení MmP – dotace“ a „Zavedení 
procesního a projektového řízení MmP – vlastní zdroje“ z roku 2010. Navýšení rozpočtu v rámci 
tříletého projektu o nevyčerpané zůstatky z roku 2010. 
 

 

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí 
 
Provoz imisních monitorovacích stanic – dotace PK      Zvýšení o Kč 100,0 tis.  
Provoz imisních monitorovacích stanic – transfer na MO V         Snížení o Kč 50,0 tis.  
Provoz imisních monitorovacích stanic – transfer na MO VII         Snížení o Kč 50,0 tis. 
Finanční prostředky od krajského úřadu Pardubického kraje na provoz imisních stanic znečištění 
ovzduší. Částka bude přerozdělena mezi městské obvody MO V – Dukla a MO VII – Rosice nad 
Labem, na jejichž území se monitorovací stanice nacházejí a MO zajišťují jejich provoz.  
 

Povodňový plán města a ORP – aktualizace       Zvýšení o Kč 110,0 tis. 
Finanční prostředky na přepracování a aktualizaci povodňového plánu města a ORP. Město Pardubice 
vykonává ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění novely funkci povodňového orgánu 
s rozšířenou působností. K činnosti na ochranu před povodněmi pořizuje povodňové plány – 
dokument, který obsahuje zejména způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji 
povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob 
zajištění včasné aktivizaci povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany 
objektů, přípravy a organizace záchranných prací apod. V současné době je nezbytně nutné dokument 
aktualizovat – zapracovat soubor staveb a objektů vybudovaných v rámci projektu Labe – Loučná. 
 

Sdružení s obcí Spojil – poldry       Zvýšení o Kč 12,0 tis. 
Sdružení finančních prostředků s obcí Spojil na zpracování dokumentace EIA stavby poldrů u Spojila 
směrem ke Staročernsku. Objednatelem dokumentace bude obec Spojil.  
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Klášteřiště Opatovice nad Labem – posudek na odtokové poměry       Zvýšení o Kč 50,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování posudku na odtokové poměry a terénní úpravy na klášteřišti 
v Opatovicích nad Labem. Stavební úřad MmP vede řízení o odstranění stavby – terénních úprav. Dle 
rozhodnutí soudu je zapotřebí zpracovat znalecký posudek, zda jsou ovlivněny odtokové poměry. 
 
Přečerpávací stanice Císařský náhon – Tyršovy sady – PD  Požadavek                        Kč 50,0 tis.  
Finanční prostředky na zpracování PD a provozního řádu na čerpací stanici Císařského náhonu. 
Směnnou smlouvou předal VaK Pardubice, a.s. do majetku města přečerpávací stanici Císařského 
náhonu v Tyršových sadech. Vzhledem k tomu, že se jedná o starou stavbu, neexistuje dokumentace a 
platný provozní řád dle současné legislativy.  
  
Činnost okresního mysliveckého spolku    Požadavek                         Kč 50,0 tis.  
Finanční prostředky na příspěvek OMS, který je určen na osvětovou činnost, vzdělávání a propagaci 
myslivosti.   
 
 

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy 

 
Zimní údržba a čištění komunikací                   Zvýšení o Kč 1996,1 tis. 

Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SmP a.s. – zimní údržba, uzavřené dne 5.1.2011 byl 
akciovou společností Služby města Pardubic vystaven dobropis č. 250100012 ve výši 1 996 129,-Kč. 
Tato částka byla poukázána na příjmový účet MmP.  
 

 

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb 
 
ZŠ Bratranců Veverků – OP „EU peníze školám“ – dotace     Zvýšení o Kč 1 090,6 tis. 

ZŠ Staňkova – OP „EU peníze školám“ – dotace        Zvýšení o Kč 1 312,4 tis. 

ZŠ A. Krause – Rozvoj osobnosti – grantový projekt       Zvýšení o Kč 536,3 tis.  
Finanční prostředky na financování akce „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a V. zálohová platba pro ZŠ A. Krause na grantový projekt Rozvoj osobnosti. 
 

MŠ Kamarád (Teplého) – vybavení nových tříd a ŠJ        Zvýšení o Kč 2 210,0 tis. 

Finanční prostředky na vybavení nových 3 tříd a dovybavení školní jídelny pro 75 dětí.  
 

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz                              Zvýšení o Kč 50,0 tis. 

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz           Požadavek                           Kč 234,0 tis. 

Vedení Komorní filharmonie Pardubice si ve své žádosti v rámci I. změny rozpočtu města na rok 2011 
požádalo o navýšení příspěvku na provoz pro Komorní filharmonii v rozdělení příspěvek na vydání 
Vánočního CD ve výši Kč 100,0 tis., finanční prostředky na koncertní oblečení pro pánskou část ve 
výši Kč 90,0 tis. a na úhradu správního poplatku za 2 parkovací místa před Domem hudby.  
 

Komorní filharmonie – příspěvek na investice                            Zvýšení o Kč 150,0 tis. 

Finanční prostředky na nákup anglického rohu v rámci dlouhodobé obnovy nástrojového vybavení KF.  
 

Východočeské divadlo – příspěvek na provoz                            Zvýšení o Kč 200,0 tis. 

Východočeské divadlo – příspěvek na provoz           Požadavek                           Kč 800,0 tis. 

Východočeské divadlo – příspěvek na investice           Požadavek                        Kč 1 500,0 tis. 

Vedení Východočeského divadla Pardubice si ve své žádosti v rámci I. změny rozpočtu města na rok 
2011 požádalo o navýšení příspěvku pro Východočeské divadlo v rozdělení příspěvek na provoz ve výši 
Kč 400,0 tis., finanční prostředky na 11. ročník Grand Festivalu smíchu ve výši Kč 200,0 tis., na 
uvedení inscenace Tajemný hrad v Karpatech na Kunětické Hoře a investičního příspěvku ve výši 
Kč 1 500,0 tis. na dokončení rekonstrukce dílenského dvora – zastřešení. 
 

Ostatní kultura                                   Zvýšení o Kč 80,0 tis. 

Zapojení zůstatku položky „Ostatní kultura“ z roku 2010. Finanční prostředky na náklady spojené s 
vypsáním výběrových řízení na pozici ředitele KFP a VČD.  
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Prostředky na nájemné pro PPS                               Zvýšení o Kč 150,0 tis. 

Finanční prostředky – vratka dotace z roku 2010 poskytnuté MRFP, a.s. z prostředků na nájemné při 
programu podpory sportu na krytí nákladů spojených s manipulací s palubovkou v ČEZ Aréně při 
konání sálových sportů. Nevyčerpaná část dotace byla vrácena na účet MmP dne 8. 2. 2011.  
 

ČBF – ME v basketbalu U16 – dotace                               Zvýšení o Kč 500,0 tis. 

Finanční prostředky na poskytnutí dotace ČBF na uspořádání Mistrovství Evropy v basketbalu hráčů 
do 16 let. 
 

Prostředky na nájemné ČEZ Arény                            Zvýšení o Kč 3 300,0 tis. 

Finanční prostředky na uspokojení všech žádostí od subjektů na podporu nájemného v ČEZ Aréně. 
 
ZUŠ Bonifantes – příspěvek na provoz  Požadavek                            Kč 500,0 tis. 

Finanční prostředky na provoz nově zřízené školské právnické osoby – Základní umělecké školy 
Bonifantes.   
 

TJ Paramo – oddíl hokejbalu – revitalizace sportovního areálu                 Zvýšení o Kč 500,0 tis. 

Finanční prostředky na revitalizaci sportovního areálu – opravu plochy hřiště. 
 

HBC DDM Alfa – zabezpečení objektu – dotace                                Zvýšení o Kč 63,0 tis. 

Finanční prostředky na zabezpečení hokejbalového areálu včetně napojení na centrální pult Městské 
policie. 
 

Náklady na terénní pracovníky – vlastní zdroje          Zvýšení o Kč 62,0 tis. 

Usnesením ZM/2151/2010 ze dne 21. 9. 2010 bylo schváleno podání žádosti o státní dotaci na projekt 
Terénní práce v Pardubicích na rok 2011 ve výši Kč 250,0 tis. se spolufinancováním z vlastních zdrojů 
ve výši Kč 111,7 tis. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla dotace na projekt snížena o Kč 62,0 tis. 
Z tohoto důvodu požadujeme navýšit spoluúčast města o tuto částku z důvodu zachování rozsahu a 
kvality projektu. 
 
MŠ Dražkovice – vybavení nové třídy a ŠJ          Zvýšení o Kč 162,0 tis. 

Vybavení jedné třídy a dovybavení školní jídelny pro 12 dětí. 
 
Obecní pohřby                    Zvýšení o 30,0 tis. 

Finanční prostředky na pokrytí zvýšeného počtu obecních pohřbů.  
 
DDM Delta (Gorkého)            Požadavek                      Kč 60,0 tis. 

Navýšení finančních prostředků z důvodu snížení příspěvku na přímé náklady na výuku keramiky. Tato 
výuka byla do roku 2010 hrazena z přímých nákladů (ze státního rozpočtu prostřednictvím PK), v roce 
2011 tento náklad nebyl uznán.  
 

KF Pardubice – dotace – Pardubické hudební jaro Požadavek                       Kč 100,0 tis.  
Finanční prostředky na pořádání Pardubického hudebního jara – navýšení příspěvku z důvodu 
zachování kvality festivalu. 
 

KC – příspěvek na provoz (Hronovická)   Požadavek                       Kč 400,0 tis.  
Kulturní centrum Pardubice, které je provozovatelem Kulturního domu Hronovická žádá o navýšení 
příspěvku na provoz o Kč 400,0 tis. na nákup 400 ks nových čalouněných židlí pro KD Hronovická.  
 
HBC DDM Alfa – rekonstrukce objektu          Požadavek                 Kč 2 500,0 tis. 

Finanční prostředky na dostavbu buněk – druhé patro a tribun na hokejbalovém hřišti HBC Autosklo 
H.A.K. Pardubice.  
 

SK Dračí legie – příspěvek na investice   Požadavek                    Kč 300,0 tis. 

Finanční prostředky na pořízení dvou dračích lodí včetně příslušenství.  
 

Prostředky na nájemné při PPvSZO   Požadavek                       Kč 500,0 tis. 

Finanční prostředky pro ZŠ a Praktickou školu Svítání, o.p.s. na pokrytí nájemného v objektu školy.  



 

  14 
 

 

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí 
 
Dotace na náklady v oblasti sociálně – právní ochrany dětí        Snížení o Kč 5 600,0 tis. 

Jedná se o přesun dotace na správce rozpočtových prostředků 914 – Odbor kanceláře tajemníka ve výši 
Kč 5 100,0 tis. a na správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor kanceláře magistrátu ve výši 
Kč 500,0 tis. 
 
Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb        Snížení o Kč 2 200,0 tis. 

Jedná se o přesun dotace na správce rozpočtových prostředků 914 – Odbor kanceláře tajemníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

D.   

Aktualizace plánu podnikatelské činnosti města Pardubic 

na rok 2011 
 

 

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic 
 
 
Výdajová část 

 

KC Dubina – oprava střechy nad kancelářemi        Zvýšení o Kč 500,0 tis. 

 

Areál J. Palacha – výměna kotlů na budově č. 17 a 27       Zvýšení o Kč 170,0 tis. 

 
Areál Štrossova 239 – oprava komunikace        Zvýšení o Kč 2 000,0 tis. 

 
NP Klášterní – výměna oken        Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 

 

NP Na Drážce 1585 – oprava podhledů vč. elektroinstalace      Zvýšení o Kč 500,0 tis. 

 
NP Mozartova 456 – oprava střechy         Zvýšení o Kč 400,0 tis. 

 
Jedná se o finanční prostředky na opravy. Řešeno přesunem z rezervy podnikatelské činnosti.  
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E.  

Komentáře odborů MmP k přesunům  

v I. změně rozpočtu na rok 2011 

 

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie 

 
Přesun č. 78 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky Strojní investice na položku 
rekonstrukce služebny městské policie v ulici Nová 
 
Správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor kanceláře magistrátu 

 
Přesun č. 79 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 90,0 tis. z položky Příspěvek Regionální rozvojové 
agentuře na položku Prezentace města, z důvodu snížení příspěvku RRA.  
 
Přesun na správce 914 – Kancelář tajemníka 
Přesun č. 80 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 200,0 tis. z položky Provoz MmP na položku 
školení a vzdělávání, z důvodu převodu kompetencí mezi odbory MmP.  
 
Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic 
 

Přesun č. 65 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. v rámci položky Přístavba domova pro seniory 
Štrossova – PD a realizace z kapitálových výdajů na běžné výdaje na vybavení drobným hmotným 
majetkem. 
 
Přesun č. 66  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 400,0 tis. z položky ZŠ Staňkova – RÚE – vlastní zdroje na 
položku ZŠ Staňkova – RÚE – úpravy nesouvisející s DP na neuznatelné náklady dle uzavřených 
dodatků 1. a 2.  
 
Přesun č. 67 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 4 200,0 tis. z položky ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – vlastí zdroje 
na položku ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – úpravy nesouvisející s DP na neuznatelné náklady dle uzavřeného 
dodatku č. 1. 
 
Přesun č. 68 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z položky ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – vlastní zdroje 
na položku Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice na navýšení rozpočtu dle 
výsledku výběrového řízení.  
 
Přesun č. 69 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 650,0 tis. z položky Správy objektů OMI na položky 
Rekonstrukce sociálního zařízení NP Bělehradská ve výši Kč 300,0 tis., Úprava chodby před výtahem 
NP Klášterní ve výši Kč 250,0 tis. a Rekonstrukce sociálního zařízení NP J. Zajíce ve výši Kč 100,0 tis.  
 

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí 
 
Přesun č. 81 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 4,5 tis. z položky Údržba veřejné zeleně na příspěvek a školení 
Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvoru.  
 
Přesun č. 82 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 15,0 tis. v rámci položky Odkup vodohospodářské 
infrastruktury z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
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Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy 
 
Přesun č. 70 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 117,0 tis. z položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na 
položku „Pardubice – město bez bariér IV. etapa – úprava PD“ na úpravu PD k dotační akci Pardubice 
bez bariér – trasa IV.  
 
Přesun č. 71 

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 75,0 tis. z položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na 
položku „Pardubice město bez bariér VI. Etapa – zpracování PD“ na zpracování PD na VI. Etapu akce 
Pardubice město bez bariér týkající se zálivů MHD na ulicích 17. listopadu, J. Palacha, Chrudimská a 
Zborovského náměstí. 
 
Přesun č. 72 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 5,0 tis. z položky „Správa a údržba komunikací“ na položku 
„Odkup komunikací a veřejného osvětlení“. 
 

Přesun č. 73 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 111,0 tis. z položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na 
položku „Rekonstrukce točny MHD Nemošice – PD“, na zpracování projektové dokumentace. 
 

Přesun č. 74 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 116,0 tis. z položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na 
položku „Rekonstrukce točny MHD Drozdice – PD“, na zpracování projektové dokumentace. 
 

Přesuny na správce 711 – Odbor majetku a investic 

 
Přesun č. 75 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 800,0 tis. z položky „Rekonstrukce zálivů zastávek 
MHD“ na položku „Rekonstrukce zálivu zastávky MHD, Na Spravedlnosti“ na realizaci akce. 
 
Přesun č. 76 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 335,0 tis. z položky „Služby, projekty, znalecké 
posudky“ na položku „Cyklostezka Staročernsko II. a III. etapa – PD (DÚR), zpracování dokumentace 
k územnímu řízení.  
 
Přesun č. 77 
Jedná se o přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 300,0 tis. z položky „Osvětlení přechodů 
pro chodce“ ve výši Kč 250,0 tis. a z položky „Správa a údržba komunikací“ ve výši Kč 50,0 tis. na 
položku „Přechod pro chodce – křižovatka ul. Mezi mosty – Husova“ na zřízení nového přechodu pro 
chodce.  
 

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb 
 
Přesuny č. 1 – č. 6 
Jedná se o přejmenování projektů prevence kriminality – městské projekty realizované OKS, úsekem 
prevence a sociálních služeb dle schválených názvů projektů.  
 
Přesuny č. 7 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 5,0 tis. z projektu Sociálně edukační víkendové 
probyty pro ohrožené rodiny na Zimní víkendový pobyt pro ohrožené děti. Původní projekt se bude 
realizovat v omezenějším rozsahu a o stejnou částku je požadováno posílení pro Zimní víkendový 
pobyt pro ohrožené děti, který je naopak podhodnocený.  
 
Přesun č. 8 
Jedná se o přesun provozního příspěvku na investiční u ZŠ praktické a MŠ speciální A. Krause za 
účelem dofinancování vybavení školní jídelny na základě požadavku hygieny. 
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Přesun č. 9 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 200,0 tis. z běžných transferů do běžných výdajů 
– úhrady nájmů v prostorách náměstí Republiky č. 1. 
 
Přesun č. 10 
Jedná se o přesun finančních prostředků z položky příspěvky na zvláštní výdaje PO na provozní 
příspěvek MŠ Srdíčko (L. Matury) za účelem pořízení bezpečnostních krytů na topení do 1. třídy. 
 
Přesun č. 11 
Jedná se o přesun finančních prostředků z položky příspěvky na zvláštní výdaje PO na provozní 
příspěvek Ratolest v souvislosti s rekonstrukcí nové třídy jeslí – vybavení postýlkami. 
 
Přesuny č. 12 - 55 
Jedná se o přesun z položky Příspěvky na zvláštní výdaje PO – části příspěvkové rezervy MŠ a ZŠ na 
drobnou údržbu budov (drobné opravy).  
 
Přesuny č. 56 - 60 
Jedná se o přesuny z Programu podpory kultury jednotlivým subjektům na kulturní akce a projekty.  
Přesun č. 56 ve výši Kč 1 000,0 Kč na 21 akcí Kulturního centra Pardubice 
Přesun č. 57 ve výši Kč 150,0 Kč na Americké requiem 
Přesun č. 58 ve výši Kč 10,0 tis. pro mažoretky a roztleskávačky, ve výši Kč 8,0 tis. pro soubor Klíč, ve 
výši Kč 20,0 tis. pro pěvecké sbory Skřivánek a Broučci. 
Přesun č. 59 ve výši Kč 10,5 tis. pro sbor Čtyřlístek, ve výši Kč 8,0 tis. na Zahradu písní 
Přesun č. 60 ve výši Kč 20,0 tis. na závěrečnou slavnost České lidové tradice 
 
Přesun č. 61 
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci položky Seniorcentrum – provoz z položky 5169 na 
položku pohoštění 5175. 
 
Přesun č. 63 
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci položky Provoz Britského centra z položky 5169 na 
položku pohoštění 5175. 
 

Přesuny na správce 711 – Odbor majetku a investic 

Přesun č. 64 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z programu podpory sportu na výstavbu 
multifunkčního hřiště u ZŠ Staňkova na Dukle.  
 
Přesuny na správce 914 – Odbor kanceláře tajemníka 

Přesun č. 62 
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z položky „PK – městský projekt – Letní 
tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí“ na položku „Mzdy zaměstnanců MmP vč. 
OON“. Finanční prostředky na lektorné při realizaci tábora. 
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F.  Požadavky MO do I. změny rozpočtu města Pardubic  

na rok 2011 
 
MO I – Střed 

 
Regenerace panelového sídliště Karla IV – podíl MmP Požadavek         Kč 1 900,0 tis. 

Finanční podíl MmP na realizace pokračování regenerace panelového sídliště Karla IV – rekonstrukce 
vozovky a chodníku v ul. Jindřišská.  
 

MO II – Polabiny 

 
Rekonstrukce hřiště v ulici Družby    Požadavek            Kč 300,0 tis. 

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce dětského hřiště.  
 

MO III – Studánka 

 
Úprava toalety v budově úřadu    Požadavek              Kč 80,0 tis. 

Finanční prostředky na úpravu pánské toalety v budově úřadu J. Zajíce 983, kde bude umístěn sprchový 
kout jako základní sociální zařízení pro potřeby zaměstnanců úřadu a pořízení vhodného ohřívače 
vody. Jedná se o technické zhodnocení. 
 
Vybudování sprchového koutu v objektu šaten  Požadavek              Kč 40,0 tis. 

Finanční prostředky na zajištění základního sociálního zařízení pro potřeby pracovníků úklidové 
skupiny obvodu MO III. Jde o instalaci sprchového koutu v šatně E. Košťála 1016, která je v pronájmu 
MO. Jedná se o technické zhodnocení. 
 

Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdíčkova Požadavek       Kč 16 742,5 tis. 

Finanční prostředky na rekonstrukci vnitrobloku, kde příjezdové a přístupové komunikace vykazují 
četné poruchy, kontejnerové přístřešky jsou v havarijním stavu.  
Předpokládané náklady na realizaci I. části – ul. Bezdíčkova – ul. Na Drážce: 9 622 021 Kč 
Předpokládané náklady na realizaci II. části – ul. Na Drážce – ul. V. Junkové: 7 120 456 Kč 
 
Rozšíření parkoviště v ul. Na Drážce    Požadavek          Kč 5 110,0 tis. 

Finanční prostředky na rozšíření kolmých parkovacích stání, vybudování zpomalovacího prahu, 
rekonstrukce vjezdů k manipulačním plochám obchodů, místa pro přecházení, úprava přilehlé zeleně. 
 
Rekonstrukce panelové komunikace Na Drážce - PD Požadavek            Kč 136,6 tis. 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci panelové komunikace. 
 
Centrální osa SZ – JV     Požadavek       Kč 20 800,0 tis. 

Finanční prostředky na opravu zpevněných ploch od celé centrální osy sídliště Dubina SZ – JV. 
Přemístění stávajících autobusových zastávek na Pergole, vybudování ochranného dělícího ostrůvku 
s přechodem pro chodce, zpomalovacího prahu, rekonstrukci a prodloužení veřejného osvětlení, 
sadové a terénní úpravy. 
Předpokládané náklady na realizaci I. části – úsek před obchodním centrem: 15 600 000 Kč 
Předpokládané náklady na realizaci II. části – od ul. J. Zajíce k tržnici: 5 200 000 Kč 
 
Centrální osa SV – JZ     Požadavek       Kč 23 551,0 tis. 

Finanční prostředky na rekonstrukci stávajících chodník a cyklistické stezky. 
Předpokládané náklady na realizaci I. části – úsek Blahoutova k obchodní zóně: 13 080 000 Kč 
Předpokládané náklady na realizaci II. části – ul. E. Košťála – Dubinská: 10 471 000 Kč 
  
Oprava zpevněných ploch na sídlišti Dubina – PD   Požadavek      Kč 150,0 tis. 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na opravu zpevněných ploch mezi 
zahradou MŠ Luďka Matury a bytovými domy čp. 621 – 623 a 624 – 632. 
 
Nový chodník u penzionu v ul. E. Košťála  Požadavek            Kč 100,0 tis. 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. 
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MO IV – Pardubičky 
      

Památeční místo Kyjevská – PD      Požadavek             Kč 300,0 tis.   
Jedná se o PD pro stavební řízení na úpravu historického památečního místa v prostoru mezi ZŠ 
Kyjevská a hřbitovem v Pardubičkách, se záměrem připravit tento prostor jako kulturní památku 
ukazující na vznik Pardubic.  
 
Veřejné osvětlení v ulici Dělnická – realizace     Požadavek           Kč 2 800,0 tis.   
Jedná se o realizaci veřejného osvětlení v ulici, kde je průmyslová zóna. Na vybudování veřejného 
osvětlení k nám dochází velké množství požadavků od občanů, pracujících v okolních firmách na denní 
i na vícesměnný provoz. Na akci je zpracována projektová dokumentace.  
 
Veřejné osvětlení v ulici Východní – realizace      Požadavek           Kč 2 100,0 tis.   
Jedná se o realizaci veřejného osvětlení podél cyklistické stezky, které nebylo z finančních důvodů 
realizováno při její výstavbě. Projektová dokumentace je zpracována.  
 
Regenerace panelového sídliště – Černá za Bory  Požadavek           Kč 4 000,0 tis.   
Jedná se o realizaci III. etapy regenerace panelového sídliště. 
 

Rekonstrukce MK Na Rybníku v Nemošicích  Požadavek         Kč 6 400,0 tis. 

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce místní komunikace. PD zpracována. 
 

 

MO V – Dukla 
      

Dopravní značení – ul. Na Záboří, Široká, Češkova Požadavek             Kč 420,0 tis.   
Finanční prostředky na realizaci dopravního značení v uvedených ulicích. Projektová dokumentace je 
zpracována. Jedná se o vyznačení parkovacího stání v profilu komunikací a osazení svislých dopravních 
značek. Tato úprava, která byla projednána v komisích MO, zklidní provoz na komunikacích a částečně 
vyřeší parkování v této lokalitě.  
 

 

MO VI – Svítkov 
      

Rekonstrukce povrchu ul. Křemenská a K Besedě  Požadavek      Kč 17 900,0 tis.   
Rekonstrukce ul. U Bylanky v Popkovicích      Požadavek        Kč 4 900,0 tis.   
Rekonstrukce ul. Spojovací, mezi Kostnickou a Hradčanskou   Požadavek          Kč 4 500,0 tis.   
Finanční prostředky na rekonstrukci uvedených ulic po výstavbě kanalizace.  
 

 

MO VII – Rosice nad Labem 

 
Lesopark J. Potůčka       Požadavek            Kč 300,0 tis. 

Finanční prostředky na dokončení výstavby Lesoparku J. Potůčka v Trnové – polovina nákladů 
potřebných pro realizaci dokončení projektu zahájeného v roce 2010. Rozšíření o novou herní část pro 
nejmenší návštěvníky na jihovýchodní straně.  
 

Přechod pro chodce v ul. Semtínská      Požadavek              Kč 150,0 tis.   
Finanční prostředky na realizaci přechodu pro chodce včetně veřejného osvětlení v ulici Semtínská 
v blízkosti školní jídelny.  
 

Rekonstrukce zálivu MHD – zastávka Trnová náměstí Požadavek           Kč 1 500,0 tis.   
Finanční prostředky na kompletní rekonstrukci zálivu MHD včetně podkladních vrstev. Záliv je ve 
velmi špatném technickém stavu. 
 

Veřejné osvětlení cyklostezky v ul. Poděbradská   Požadavek              Kč 500,0 tis.   
Finanční prostředky na výstavbu nového veřejného osvětlení cyklostezky v úseku od kruhové 
křižovatky Poděbradská – J. Potůčka – Trnovská směrem ke kruhové křižovatce u Globusu. MO VII 
zadal zpracování PD. 
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Veřejné osvětlení od ul. J. Potůčka k lesoparku     Požadavek              Kč 500,0 tis.   
Finanční prostředky na výstavbu veřejného osvětlení od ul. J. Potůčka k lesoparku J. Potůčka, sídliště 
Nová Trnová. Stávající komunikace je hojně využívaná obyvateli nového sídliště a návštěvníky nově 
rekonstruovaného parku J. Potůčka. Na tuto stavbu je zpracována PD. 
 
 
MO VIII – Hostovice  

      

Místní komunikace v Hostovicích     Požadavek           Kč 3 722,5 tis.   
Finanční prostředky na výstavbu komunikace, která má za úkol obsloužit z části stávající výstavu a 
rovněž i stavební pozemky. Jedná se o 140,8 m dlouhou, dvoupruhou, obousměrnou, směrově 
nerozdělenou, slepou pozemní komunikace s úvraťovým obratištěm ve stávající zástavbě.  
 

 

 



Příloha č. 1 Návrhu zadání regulačního plánu Obytný resort Na Babce 
 
Výřez z platného územního plánu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



příloha k usnesení č.2

 ulice: č.p./č. bytu:

2. Na Drážce 1568/24 64 600,00

5. Lidmily Malé 821/42 81 420,00
celkem 371 330,00

77 855,00Nová 208/34.

výše dotace               
v Kč

účel. dotace - úpravy, opravy             
a výměny v byt. jednotkách:

69 600,00331/12

poř. č.:

1.

203/9 77 855,00

Kpt. Bartoše 

3. Nová 

Stránka 1
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Legenda

O MASTER STANICE (ovládací pracoviště)
!. nerealizovaná ozvučná místa na již zahájených MO
!. realizovaná ozvučná místa
!. napojení 100V ústředny nebo ES do DOMINO II.

100 V rozhlas napojený do DOMINO II.

100 V rozhlas nenapojený do DOMINO II.

městský obvod napojený do DOMINO II.

městský obvod nenapojený do DOMINO II.

Mapový podklad © Statutární město Pardubice, 2010

Zpracoval:
Ing. Jiří Kyncl
magistrát města Pardubic
odbor kanceláře magistrátu
oddělení krizového řízení

Zpracováno v prostředí: ESRI ArcGIS 10
Souřadný systém: WGS-84 UTM
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Přehled prostředků varování a vyrozumění obyvatelstva - 100 V a bezdrátový systém DOMINO - stav k 1. březnu 2011

Materiál určený pro 6. jednání Zastupitelstva města Pardubic

Příloha č. 2

Seznam použitých zkratek

ES - elektronická (mluvící) siréna
MO - městský obvod



Aktuální rozpočet I. změna rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč            město  bez obvodů na rok 2011 na rok 2011

1 PŘÍJMY
2 1.Daňové příjmy 842 018,4 -12 776,0
3 11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 411 996,0 0,0
4 z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 164 837,1
5 z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) 21 136,3
6 z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 9 103,4
7 z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti  (30% dle trv. bydl.) 10 515,4
8 z příjmů FO z kapitálových výnosů 15 338,1
9 doplatky z předchozích let (před r. 1993) 0,0
10 z příjmů právnických osob 191 065,7
11 11.Daně z příjmů právnických osob za obce 0,0 0,0
12 12.Daň z přidané hodnoty - celkem 375 261,7 0,0
13 12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO 261 022,4 1 224,0
14 transfer na MO dle statutu - příloha č. 3 -153 784,8
15 transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO 34 545,5
16 transfer z MO I - Oprava komunikace Žel. pluku a K Višňovce 5 000,0
17 transfer z MO I a MO V - monitoring tisku 0,0 24,0
18 transfer z MO V - ZŠ Staňkova - Multifunkční hřiště 0,0 1 200,0
19 transfer 0,0
20 transfer 0,0
21 transfer 0,0
22 transfer 0,0
23 transfer 0,0
24 13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 25 000,0 0,0
25 133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředdí 100,0 0,0
26 odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 50,0
27 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 50,0
28 134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0,0 0,0
29 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0,0
30 135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 400,0 0,0
31 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení 150,0
32 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO I. 0,0
33 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO II. 0,0
34 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO III. 0,0
35 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO V. 0,0
36 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol 1 250,0
37 136.Správní poplatky 23 500,0 0,0
38 za provozování živností 3 500,0
39 ostatní (především na odboru dopravy) 20 000,0
40 15.Majetkové daně 144 000,0 -14 000,0
41 daň z nemovitosti 144 000,0 -14 000,0

42 2.Nedaňové příjmy 345 887,3 -189 128,3
43 21.Příjmy z vlastní činnosti a  odvody přebytků organizací 38 683,0 0,0
44 211.Příjmy z vlastní činnosti 22 890,0 0,0
45 odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého 90,0
46 odbor  majetku a investic - provozování hřbitovů 1 600,0
47 kancelář magistrátu - ostatní příjmy 100,0
48 odbor komunitních služeb - příjmy z Britského centra 900,0
49 odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů 20 000,0
50 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 200,0
51 0,0
52 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 0,0
53 Odvod ZŠ 0,0
54 Odvod ZŠ 0,0
55 Odvod ZŠ 0,0
56 Odvod MŠ 0,0
57 Odvod MŠ 0,0
58 213. Příjmy z pronájmu majetku 13 793,0 0,0
59 příjmy z pronájmu hrobových míst 700,0
60 odbor majetku a investic - pronájem budov škol vč. škol. bytů 9 000,0
61 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova 1 850,0
62 odbor majetku a investic - příjmy z reklam.ploch, věcných břemen 2 243,0
63 214.Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 000,0 0,0
64 z úroků 2 000,0
65 z podílu na zisku a dividend 0,0
66 22.Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 000,0 3 357,1
67 221. Přijaté sankční platby 10 000,0 0,0
68 222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 0,0 3 357,1

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2011 v rámci I. změny R
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69 Dotace na úhradu výdajů - volby 2010 0,0 720,8
70 Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok 2010 0,0 404,4
71 Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok 2010 - PaP 0,0 2 009,7
72 Příjmy z FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv 0,0
73 FV minulých let - MRFP manipulace s palubovkou - dotace z PPS 0,0 150,0
74 FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z PP cestovního ruchu 0,0 72,2
75 FV minulých let 0,0
76 23.Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 284 764,3 -192 485,4
77 přijaté pojistné náhrady 500,0
78 příjmy od firmy EKO-KOM, a.s. 4 000,0
79 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 150,0
80 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0,0 10,0
81 náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 3 200,0
82 ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 0,0 1 996,1
83 Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu 0,0
84 Předpokládaná výše dotace na příspěvek na péči 190 000,0 -190 000,0
85 Předpokládaná výše dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 0,0
86 Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí 5 600,0 -1 788,6
87 Předpokládaná výše dotace na výkon SS v oblasti SS 2 200,0 -2 200,0
88 Předpokládaná výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje 0,0
89 Předpokládaná výše dotace z rozpočtu PK pro SSmP 0,0
90 Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář) 850,0
91 Předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP 3 631,5 -907,9
92 Předpokládaná výše dotace - Technologické centrum Pardubice 4 259,0
93 Předpokládaná výše dotace - Central Meat Bike 4 628,8
94 Předpokládaná výše dotace - Pardubice - město bez bariér (IV. etapa) 6 720,0
95 RPS Karla IV - dotace a podíl MO 7 720,0
96 RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (VII soubor) - dotace a podíl MO 12 200,0
97 RPS Černá za Bory - dotace a podíl MO 8 000,0
98 RPS Dubina - lokalita 5B - dotace a podíl MO 11 255,0
99 Očekávaná výše dotace EU - Městský vinařský půlmaraton 0,0 255,0
100 Ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy (HČ) 20 000,0
101 0,0
102 24. Přijaté splátky půjčených prostředků 12 440,0 0,0
103 splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.) 2 000,0
104 splátky půjček EBA, a. s. (Kč 6 000,0 tis.) 0,0
105 splátak půjčky Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis.) 0,0
106 splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4.500 tis.) 0,0
107 splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000 tis.) 10 000,0
108 splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2.200 tis.) 440,0
109 splátka ostatních půjček 0,0

110 3.Příjmy kapitálové 305 106,0 -17 796,7
111 311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 225 000,0 0,0
112 příjmy z prodeje pozemků 10 000,0
113 příjmy z prodeje bytů 150 000,0
114 příjmy z prodeje bytů - vazba na rekonstrukci PaP - vlastní zdroje 60 000,0
115 příjmy z prodeje bytů (bude nahrazeno úvěrem) 0,0
116 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 5 000,0
117 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0
118 312.Ostatní kapitálové příjmy 80 106,0 -17 796,7
119 Přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,0
120 Předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady 19 800,0
121 Předpokládaná výše dotace na Basketbalová hala 5 200,0
122 Předpokládaná výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka vnitroblok 39 a 45 0,0
123 Předpokládaná výše dotace na ZŠ Staňkova - RÚE 0,0
124 Předpokládaná výše dotace na ZŠ Npor. Eliáše 25 000,0 -25 000,0
125 Předpokládaná výše dotace na Kanalizace Staročernsko - Hůrka 13 361,0
126 Předpokládaná výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka 4,5 váze 13 175,0
127 Předpokládaná výše dotace na CS Staré Čívice 3 570,0
128 Předpokládaná výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka - vnitroblok 35 0,0 7 203,3
129 Předpokládaná výše dotace na 0,0
130 Předpokládaná výše dotace na 0,0
131 Předpokládaná výše dotace na 0,0
132 320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0
133 4.Přijaté transfery 143 953,0 219 567,3
134 41.Přijaté neinvestiční transfery 120 658,1 191 627,5
135 411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 109 108,1 191 627,5
136 Dotace na rozvoj infrastruktury (zajištění bydlení podle zákona o azylu) 0,0
137 Souhrnný dotační vztah 76 923,1
138 Dotace MPSV - příspěvek na péči 0,0 183 000,0
139 Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 32 185,0
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140 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 0,0 1 788,6
141 Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 0,0 2 281,7
142 Dotace MPO na výkon činnosti jednotných kontaktních míst 0,0 300,0
143 Dotace MŠMT - ZŠ Bratranců Veverků - OP "EU peníze školám" 0,0 1 090,6
144 Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - OP "EU peníze školám" 0,0 1 312,4
145 Dotace MŠMT - ZŠ A. Krause - Rozvoj osobnosti - grantový projekt 0,0 536,3
146 Dotace MF - volby do zastupitelstev obcí - Choteč 0,0 10,0
147 Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací 0,0 400,0
148 Dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 0,0
149 Dotace MV ČR - zavedení procesního a projektového řízení MmP 0,0 907,9
150 Dotace MZe ČR na výsadbu MZD 0,0
151 KC Pardubice - dotace MK na kulturní aktivity 0,0
152 Dotace MV ČR na prevenci kriminality 0,0
153 Východočeské divadlo - dotace MK ČR 0,0
154 Komorní filharmonie - dotace MK ČR 0,0
155 Dotace MF - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 0,0
156 Terénní práce v Pardubicích 2010 - dotace 0,0
157 Dotace MV - CzechPOINT- upgrade, hardware 0,0
158 Dotace MV - Integrace cizinců v Pardubicích 0,0
159 412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 11 550,0 0,0
160 převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ 3 150,0
161 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0,0
162 Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - kulturní akce 0,0
163 Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - provoz 0,0
164 ZŠ A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti 0,0
165 ZŠ E.Košťála - grantový projekt - Inovativní výúka s využitím ICT 0,0
166 ZŠ Waldorfská - grantový projekt - Cesty k přírodě 0,0
167 Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu 0,0
168 Dotace Pk - hospodaření v lesích 0,0
169 Dotace Pk - na komunitní plánování 0,0
170 Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK 0,0
171 Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK 0,0
172 Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity 0,0
173 Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení 0,0
174 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic 0,0 100,0
175 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V) 0,0 -50,0
176 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII) 0,0 -50,0
177 Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz 8 400,0
178 413.Převody z vlastních fondů 0,0 0,0
179 z fondu hospodářské činnosti  0,0
180 z ostatních fondů a účtů města 0,0
181 415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,0 0,0
182 42.Přijaté investiční transfery 23 294,9 27 939,8
183 421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 23 294,9 27 939,8
184 IPRM - Dukla -Višňovka blok 39 a 45 - dotace 7 555,0
185 ZŠ Staňkova - RÚE - dotace 15 739,9
186 ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - dotace SR 0,0 1 552,2
187 ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - dotace SF 0,0 26 387,6
188 0,0
189 0,0
190 0,0
191 0,0
192 0,0
193 422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0
194

195 424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0,0 0,0
196

197 Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) 1 308 563,8 -10 276,8
198 Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce 1 308 563,8 -10 276,8
199

200 Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) 328 400,9 10 143,1201

202 CELKEM PŘÍJMY 1 636 964,7 -133,7
203

204 FINANCOVÁNÍ 436 024,3 170 647,1
205 81.Financování z tuzemska 436 024,3 170 647,1
206 811.Krátkodobé financování 204 874,3 125 647,1
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207 změna stavu na bankovních účtech 171 700,4 90 504,0
208 v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2010) - konkrétní pol. 108 507,8 16 144,0
209             NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2010) 49 354,7 74 360,0
210             NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2010) - usnesení 18 737,9
211             REZERVA NA DANI (rok 2010) 0,0
212              PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU -4 900,0
213              FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 0,0
214 Kontokorentní úvěr ČS Spořitelna 33 173,9 35 143,1
215 811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry 0,0 0,0
216 přijaté půjčky bankovní 0,0
217 812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry 240 000,0 45 000,0
218 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní 240 000,0 45 000,0
219 dlouhodobé přijaté půjčky ostatní 0,0
220 812.Dlouhodobé financování - splátky -8 850,0 0,0
221 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní -8 000,0
222 dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP -850,0
223 82.Financování ze zahraničí 0,0 0,0
224 822.Dlouhodobé financování 0,0 0,0
225

226 ZDROJE  CELKEM 2 072 989,0 170 513,4

Konsolidovaný tvar

Zdroje celkem 170 513,4
Výdaje běžné 3 988,0
Výdaje kapitálové 146 151,1
Transfery 20 374,3

Výdaje celkem 170 513,4

Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2011
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Příloha č. 2 Návrhu zadání regulačního plánu Obytný resort Na Babce 
 
 

Regulační plán Obytný resort Na Babce 
Seznam předmětných pozemků 

 

Lokalita 101/z 
obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 

 
Pardubice Studánka 462 orná půda 6.359 
 
Pardubice Studánka 471 orná půda 1.502 
 
Pardubice Studánka 472/1 orná půda 4.747 
 
Pardubice Studánka 424/4 orná půda 1.552 
 
Pardubice Studánka 427/2 orná půda 366 
 
Pardubice Studánka 220/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 257 
 
Pardubice Studánka 220/5 ostatní plocha, ostatní komunikace 60 
 
Pardubice Studánka 427/8 orná půda 28 
 
Pardubice Studánka 427/1 orná půda 430 
 
Pardubice Studánka 409/114 ostatní plocha, jiná plocha 1.819 
 
Pardubice Studánka 423/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 230 
 
Pardubice Studánka 447/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 2 
 
Pardubice Studánka 447/5 ostatní plocha, ostatní komunikace 62 
 
Pardubice Studánka 427/4 orná půda 7 
 
Pardubice Studánka 447/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 2 
 
Pardubice Studánka 472/2 orná půda 17 
 
Pozemky dotčené novými rozvody inž. sítí pro lokalitu 101/z - předpoklad  
 
Pardubice Studánka st.939 zastavěná plocha a nádvoří 93 
 
Pardubice Studánka 409/36 ostatní plocha, ostatní komunikace 14.045 
 
Pardubice Studánka 409/52 ostatní plocha, ostatní komunikace 21.110 



Příloha č. 2 Návrhu zadání regulačního plánu Obytný resort Na Babce 
 
 
 
Pardubice Studánka 469/1 ostatní plocha, jiná plocha 4.341 
 
Pardubice Studánka 447/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 2 
 
Pardubice Studánka 423/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 63 
 
Pardubice Studánka 447/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 2.754 
 
Pardubice Studánka 409/153 ostatní plocha, jiná plocha 647 
 
Pardubice Studánka 409/240 ostatní plocha, jiná plocha 25 

 

Lokalita 102/z 
obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 

 
 
Pardubice Studánka 409/224 ostatní plocha, jiná plocha 1.473 
 
Pardubice Studánka 409/126 ostatní plocha, jiná plocha 2.470 
 
Pardubice Studánka 409/229 ostatní plocha, jiná plocha 815 
 
Pardubice Studánka 427/6 orná půda 137 
 
Pardubice Studánka 427/9 orná půda 204 
 
Pardubice Studánka 427/5 orná půda 45 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tabulka č. 1 k návrhu usnesení č. 1 Dotace uvedeny v Kč
Dotace z Programu podpory sportu nad 50 tis. Kč doporučené ke schválení ZmP
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1 2222 ŠK Polabiny 68246269 16 200 4 000 12 600 5 000 6 000 60 000 103 800
2 Atletický klub /AC/ Pardubice 15050599 47 700 12 000 142 100 45 000 12 000 258 800
3 Automotoklub Zlatá přilba Pardubice 42939097 11 500 50 000 20 000 300 000 381 500
4 Basketbalový klub Pardubice o.s. 67441629 47 800 12 000 55 400 10 000 50 000 20 000 915 000 120 000 1 230 200
5 Basketbalový klub Studánka Pardubice 26667444 84 400 16 000 109 900 60 000 270 300
6 BK Pardubice a.s. 27654796 33 600 25 000 58 600
7 FC TORF Pardubice 60161701 4 200 4 000 106 900 150 000 265 100
8 FK JUNIOR Pardubice 27041549 78 800 20 000 129 600 100 000 75 000 10 000 110 000 80 000 240 000 843 400
9 HBC DDM ALFA Pardubice o.s. 26516471 27 700 12 000 116 600 15 000 10 000 30 000 211 300

10 HC EATON PARDUBICE a.s. 60112476 67 100 20 000 176 800 36 000 4 000 303 900
11 1. Házenkářský club Pardubice 65667701 16 100 4 000 13 000 21 000 15 000 69 100
12 Hvězda SKP Pardubice 26650193 83 000 24 000 338 700 108 000 50 000 33 000 17 000 300 000 110 000 120 000 1 183 700
13 Judoklub Pardubice o.s. 26646552 57 500 12 000 20 000 10 000 1 000 20 000 120 500
14 LTC Pardubice 15051056 1 600 19 200 50 000 53 000 100 000 223 800
15 OK Lokomotiva Pardubice 26606747 25 300 8 000 75 800 20 000 3 000 132 100
16 Pardubická malá kopaná 48159123 18 100 5 000 50 000 20 000 2 000 300 000 120 000 515 100
17 Pardubická sportovní organizace ČSTV 60159910 85 000 2 000 87 000
18 SZTM ROB Pardubice 67440274 6 300 43 700 5 000 55 000
19 Sdružený házenkářský klub Dubina - Polabiny Pardubice 60161361 36 000 12 000 63 200 20 000 5 000 15 000 151 200
20 SK DFO Pardubice Pardubice o.s. 48613967 28 700 8 000 49 400 50 000 20 000 5 000 200 000 50 000 120 000 531 100
21 FK Slovan Pardubice 48158780 5 000 32 400 5 000 50 000 28 000 40 000 160 400
22 SK Modrá hvězda Pardubice 60278331 2 000 31 500 10 000 20 000 10 000 2 000 75 500
23 SK Nemošice 42936942 8 600 4 000 20 000 18 000 30 000 80 600
24 SK Pardubičky 15049027 28 900 8 000 16 000 25 000 15 000 10 000 40 000 142 900
25 Softball Pardubice 69157316 23 400 8 000 27 100 5 000 20 000 15 000 98 500
26 Sport club Plavecký areál Pardubice 15049949 113 400 20 000 60 300 23 000 17 000 233 700
27 TJ Sokol Polabiny Pardubice 13584642 44 300 8 000 2 000 54 300
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28 Dračí legie Pardubice 15051056 8 900 150 000 158 900
29 Sportovně střelecký klub TMS Pardubice 65666763 11 000 40 000 28 000 79 000
30 FOTBAL PARDUBICE a.s. 27583473 64 800 55 000 25 000 50 000 194 800
31 Sportovní škola basketbalu Pardubice 48160024 23 200 8 000 11 200 12 000 3 000 15 000 72 400
32 ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 26605694 82 700 82 700
33 ŠK Rapid Pardubice 48156701 7 200 4 000 24 000 20 000 55 200
34 Český veslařský klub Pardubice 15051358 16 300 8 000 135 000 10 000 30 000 25 000 3 000 60 000 45 000 332 300
35 Tělocvičná jednota SOKOL Pardubice I 00527785 263 200 44 000 214 100 25 000 80 000 114 000 9 000 450 000 80 000 1 279 300
36 Tělovýchovná jednota BMX Pardubice 60160365 5 000 9 600 27 000 30 000 15 000 2 000 88 600
37 Tělovýchovná jednota Dynamo Pardubice 00527327 30 000 26 000 4 000 60 000
38 Tělovýchovná jednota Paramo Pardubice 13583433 31 200 8 000 32 400 30 000 40 000 141 600
39 Tenisový klub PERNŠTÝN 42939585 17 900 4 000 15 000 55 000 38 000 8 000 137 900
40 TJ LOKO Pardubice 15049680 9 400 4 000 6 000 25 000 10 000 2 000 56 400
41 TJ Pardubičky 15050807 20 000 4 000 20 000 18 000 20 000 82 000
42 TJ Sokol Mnětice 42941253 4 000 5 800 4 000 20 000 29 000 5 000 40 000 107 800
43 TJ Sokol Rosice nad Labem 42941768 7 400 4 000 8 000 25 000 30 000 40 000 114 400
44 TJ Sokol Staré Čívice 15051587 10 000 15 000 30 000 55 000
45 TJ Synthesia Pardubice 00654833 2 400 61 800 10 000 18 000 1 000 93 200
46 TJ TESLA Pardubice 00527483 89 100 24 000 45 100 8 000 80 000 55 000 11 000 20 000 332 200
47 Univerzitní sportovní klub Pardubice, o.s. 46494049 24 000 30 000 59 000 6 000 119 000

C e l k e m 1 447 100 332 000 2 262 000 573 000 1 096 000 943 000 126 000 3 180 000 610 000 915 000 11 484 100

* mimořádná dotace pro Dračí legii Pardubice na pořízení dračí lodě

* mimořádná dotace pro ČVK Pardubice na pořízení žákovské veslice

Návrh schválila: Komise pro sport RmP



Příloha návrhu usnesení č. 1

v Kč tj. %

1 62695487 Jana Palacha 1552 108 000,00 108 000,00 100% 81 000,00 75,00%

2 62695487 Milheimova 827 58 200,00 58 200,00 100% 44 000,00 75,60%

3 62695487 Češkova 2701 66 494,00 66 494,00 100% 50 000,00 75,19%

4 Sdružení pro ranou péči v Pardubicích 26600285 Bělehradská 389 93 645,00 93 645,00 100% 70 000,00 74,75%

5 26594625 Bělehradská 389 70 196,00 48 456,00 69% 48 000,00 68,38%

6 26594625
K Blahobytu 727 (do 2/011),B.Němcové 
2625 (od 3/11)

66 383,00 21 753,00 33% 21 000,00 31,63%

7 Denní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s. 27553744 Ostřešanská 25 139 246,00 109 246,00 78% 104 000,00 74,69%

8 Most do života 26678390 E. Košťála 1015 71 067,00 65 000,00 91% 53 000,00 74,58%

Na Spravedlnosti 803

E. Košťála 980

Milheimova 694

Jungmannova 2550

Bělehradská 513

E. Košťála 1015

Bělehradská 389

12 CEDR Pardubice o.p.s. 27547850 J. Palacha 324 519 446,00 147 535,00 28% 147 000,00 28,30%

Číslo 
žádosti

Žadatel IČ Adresa nebytového prostoru
Celkové plánované 
náklady projektu

Požadovaná 
dotace

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu v %

Návrh komise 

Laxus o.s. 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Pardubického kraje

9 SKP-CENTRUM, o.p.s. 27534804 1 318 629,00 1 190 663,00 90% 989 000,00 75,00%

10 Péče o duševní zdraví - region Pardubice 64242218 139 076,00 122 000,00 88% 104 000,00 74,78%

1/2



v Kč tj. %

Číslo 
žádosti

Žadatel IČ Adresa nebytového prostoru
Celkové plánované 
náklady projektu

Požadovaná 
dotace

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu v %

Návrh komise 

Ostřešanská 25

Stavbařů 304

Komenského 432 449 372,00 449 372,00 100% 0,00 0,00%

15 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s 25997343 Závodu míru 1961 108 618,00 94 822,00 87% 81 000,00 74,57%

Terezy Novákové 1877

Pospíšilovo nám. 1693

CELKEM 3 135 406,00 2 250 000,00

14
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, 
o.p.s.

25916092
410 220,00 410 220,00 100% 308 000,00 75,08%

18 SPID handicap o.p.s. 25274911 228 420,00 150 000,00 66% 150 000,00 65,67%

2/2



  
 

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM 
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.  
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Oblast podpory: 2.1. Rozvoj regionálních center 
Registrační číslo IPRM: SV/001/S 
Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic 

„PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ 
Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

421 452 000,-- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 27. 4. 2009 
Datum ukončení realizace IPRM: 30. 6. 2015  

včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020 
Roční zpráva o postupu realizace IPRM 
Pořadové číslo zprávy: 02 
Monitorované období: Začátek 01/01/2010 Konec 31/12/2010 
Datum předložení zprávy: 31/03/2011 

 
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 
IČ 00274046 
Název: Statutární město Pardubice 
Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
Statutární zástupce: 
(jméno a příjmení, funkce) 

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města 

Zhotovitel zprávy 
Jméno a příjmení, funkce: 

Ing. Aleš Berka, manažer IPRM, vedoucí oddělení správy 
dotací, projektů a strategického plánování, ekonomický 
odbor Magistrátu města Pardubic 

Ing. Michal Holý, zástupce administrátora, První regionální a 
rozvojová, a.s. 

Telefonní číslo/mobil/Fax: Ing. Berka: +420 466 859 523, Ing. Holý: +420 464 625 951 
E-mail: Ales.Berka@mmp.cz                michal.holy@prr.cz  



  
 

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

IPRM „Přitažlivé město“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na 
Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ včetně jejích dodatků. Smlouva 
byla podepsána 27. 4. 2009. V tomto monitorovacím období byl uzavřen dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubice „Přitažlivé 
město“ SV/001/S, který byl schválen usnesením ZmP č.1891/2010 a podepsán městem dne 
6. 4. 2010. Úřadem regionální rady byl podepsán dne 21. 4. 2010. 
IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které jsou podávány 
do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP) a také do tématických 
operačních programů (TOP).  
V průběhu monitorovaného období se celkem 9 krát (ve dnech 22. 3. 2010, 4. 5. 2010, 14. 5. 
2010, 2. 6. 2010, 18. 6. 2010, 8. 9. 2010, 18. 11. 2010, 2. 12. 2010 a 10. 12. 2010) sešel 
Řídící výbor, kde na programu jednání byl vždy aktuální stav IPRM, dílčí projekty v ROP a 
jejich změny, dílčí projekty v TOP a jejich změny. 
Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s realizátory dílčích projektů, na nichž 
jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny případné nesrovnalosti.  
V červnu 2010 z důvodu absence rozhodnutí ÚOHS ve věci pozastaveného výběrového 
řízení na dodavatele stavebních prací u dílčího projektu „Modernizace Plaveckého areálu 
Pardubice“ a s ohledem na rizika ve vztahu k finančnímu a časovému harmonogramu IPRM 
rozhodlo ZmP o stažení žádosti o dotaci a následně byl tento projekt vyřazen ze seznamu 
dílčích projektů IPRM „Přitažlivé město“. Z důvodu uvolnění prostředků v IPRM po jeho 
vyřazení bylo vyhlášeno 4. kolo veřejné výzvy pro předkládání projektových záměrů v rámci 
1. prioritní oblasti IPRM „Přitažlivé město“. 4. kolo veřejné bylo vyhlášeno na období od 19. 5. 
2010 do k 30. 6. 2010. Celkem bylo v rámci 4. kola veřejné výzvy předloženo 15 projektových 
záměrů. Z předložených projektů bylo 5 zařazeno mezi dílčí projekty IPRM „Přitažlivé město“ 
a ostatní byly umístěny na indikativní seznam projektů.  
Z předložených projektů byly do IPRM zařazeny následující projekty: 
v opatření 1.1. IPRM - Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města:  

• Revitalizace Tyršových sadů   
• Revitalizace parku na soutoku Labe a Chrudimky   

v opatření 1.2. IPRM - Zkvalitnění nabídky možnosti trávení volného času: 
• II. Etapa Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I,   
• Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice  
• Fotbalové hřiště - Vinice    

V uplynulém monitorovacím období byly rovněž průběžně do IPRM zařazovány dílčí projekty, 
jejichž nositelem je Univerzita Pardubice, a které budou realizovány prostřednictvím 
tématických operačních programů. Celkem bylo v průběhu roku 2010 do IPRM zařazeno 12 
projektů z TOP. Ze všech projektů Univerzity Pardubice, které byly do konce monitorovacího 
období součástí IPRM je aktuálně 10 projektů ve fázi realizace, přičemž další projekty jsou ve 
fázi hodnocení.  



  
 

 
4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 
V hodnoceném monitorovacím období pokračovala realizace IPRM prostřednictvím 
schválených dílčích projektů, přičemž první projekt - Modernizace sportovního areálu TJ. 
Sokol Pardubice - byl v průběhu roku 2010 úspěšně ukončen. 
U projektu Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích, jehož realizátorem je Česká 
abilympijská asociace o.s. jsou dokončeny stavební práce a proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele vybavení a zařízení objektu.  
Projekt Sportovní areál Dašická, předkladatelem je Pardubický kraj, byl ve fázi výběrového 
řízení opožděn. V průběhu monitorovacího období došlo k vyrovnání skluzu v realizační fázi 
a je možné konstatovat, že projekt probíhá v souladu upraveným harmonogramem.  
Na projektu Skautské centrum Vinice v Pardubicích, jehož realizátorem je Junák – svaz 
skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice byla udělena výjimka ohledně 
fyzického zahájení realizace projektu do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. 
Důvodem žádosti bylo řešení skutečnosti podstatného navýšení rozpočtu na základě 
realizační projektové dokumentace oproti rozpočtu zpracovanému na základě projektové 
dokumentace ke stavebnímu řízení. Došlo k redukci rozpočtu, bez průtahů se uskutečnilo 
výběrové řízení. Od 11/2010 probíhá fyzická realizace projektu.  
Především z důvodu vyřazení projektu PaP byl upraven časový a finanční harmonogram 
IPRM tak, aby čerpání alokace korespondovalo s pravidlem N+3, N+2. V souladu 
s uvedeným pravidlem a ve smyslu oznámení o změně č. 4 IPRM byly čerpány finanční 
prostředky z ROP. I přes drobné odchylky a některé dílčí problémy lze konstatovat, že IPRM 
směřuje ke svému naplnění.  
Další dílčí projekty, které hodlá do IPRM předložit Město Pardubice, jsou intenzivně 
připravovány k podání žádosti o dotaci. Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na 
úrovni řídící struktury IPRM, rovněž konzultovány s řídícím orgánem a podstatné změny 
jsou dále řádně hlášeny prostřednictvím oznámení o změnách. 

 
5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

 

 
6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 
Předpokládané období realizace:  Od:   01/01/2011  do:  31/12/2011   
Popis dalších aktivit IPRM: 
V následujícím monitorovacím období bude pokračovat realizace dílčích projektů, které byly 
schváleny v roce 2009 a 2010. V návaznosti na časový harmonogram těchto dílčích projektů, 
budou čerpány dotační prostředky k naplnění IPRM v souladu se schválenou roční finanční 
alokací. V roce 2011 předpokládáme ukončení realizace 2 projektů a rovněž zahájení dalších 
2 projektů. Příprava těchto projektů intenzivně pokračuje tak, aby byla pokryta všechna 
opatření IPRM. Řídící výbor ve spolupráci s vedením města bude vybírat další dílčí projekty, 
které naplňují požadované synergické efekty a respektují veřejný zájem. 

 



  
 

 
7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 
Lze konstatovat, že v současné době není ohroženo plnění cílů IPRM. 
Veškeré doposud zaznamenané problémy při realizaci IPRM plynou z rizika spojeného 
výběrovými řízeními, jejichž průběh měl vliv na posuny ve finančním a časovém 
harmonogramu IPRM, a které v konečném důsledku vedly i k vyřazení projektu Modernizace 
Plaveckého areálu Pardubice z IPRM. 
Vzhledem ke schváleným změnám v ročních alokacích nyní dochází k čerpání dotačních 
prostředků dle pravidel. Toto riziko je nicméně s ohledem na přípravu dalších projektů 
intenzivně monitorováno. 
Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho 
cílů. 
Popis opatření na odstranění těchto problémů: 
V současné době probíhá příprava projektů, které nahradí vyřazený projekt Modernizace 
Plaveckého areálu Pardubice. Jejich příprava je směřována tak, aby respektovaly časový a 
finanční plán IPRM a schválené roční alokace, tak aby došlo k naplnění cílů IPRM v souladu 
s pravidly ROP.  
Jako opatření pro minimalizaci rizik plynoucích z výběrových řízení pokračuje kontrola 
přípravy výběrových řízení u projektů realizovaných v rámci IPRM ostatními subjekty. V této 
souvislosti probíhají jednání manažera IPRM se zástupci dílčích projektů, na nichž je 
příprava výběrových řízení konzultována.  
 
8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne NE 
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 
 
Stav řešení nepodstatné změny: 
 

 
9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 
Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

Změna č. 4 z června 2010, jejímž obsahem bylo: 
- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 
- změna finanční alokace na jednotlivé roky realizace IPRM 
- změna v seznamu dílčích projektů zařazených do IPRM 

Změna č.5 z prosince 2010, jejímž obsahem bylo: 
- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 



  
 

- změna v seznamu dílčích projektů zařazených do IPRM 
- změna dokumentu IPRM „Přitažlivé město“  

Změna č. 6 z prosince 2010, jejímž obsahem bylo: 
- změna dokumentu IPRM „Přitažlivé město“  

Stav řešení podstatné změny: 
 
Změna č. 4 – schválena. S ohledem na předpokládané přijetí dalších dílčích projektů bylo požádáno 
o odklad uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o alokaci až po předložení následujícího oznámení o 
změnách. 
Změna č. 5 – schválena. Dodatek č. 3 ke smlouvě o alokaci bude uzavřen v roce 2011. 
Změna č. 6 – schválena. Nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě o alokaci. 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne) 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 6. 4. 2010  
(dodatek č. 2) 

 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

ANO  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 21. 4. 2010  
(dodatek č. 2) 

 
 
10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotka 

Plánované 
množství 

dle 
Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorované 
období 

Skutečnost od 
počátku do 

konce 
monitorovaného 

období 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Poznámka 

Počet 
podpořených 
projektů na 
rozvoj (zvyšující 
atraktivitu) 
krajských měst 
celkem 

počet 8 1 1   

Plocha 
regenerovaného 
a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 16,05 1,08 1,08   

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů ve 
městech celkem 

m2 28 629 236 236   

Plocha 
regenerovaných 

m2 1 690 0 0   



  
 

a 
revitalizovaných 
objektů pro 
sociální služby 
a zdravotní péči 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v rámci projektu 
na udržitelný 
rozvoj měst 

počet 5 0 0   

Plocha nově 
založené nebo 
rekonstruované 
veřejné zeleně 

m2 69 200 0 0   

Počet 
opravených 
kulturně-
historických a 
technických 
památek 

počet 1 0 0   

Počet 
zapojených 
partnerů 

počet 2 0 0   

Počet 
podpořených 
neziskových 
organizací 
v rámci projektů 
pro rozvoj měst 

počet 4 0 0   

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

Ve sledovaném období byl dokončen projekt Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice 
I a hodnoty monitorovacích indikátorů byly zaneseny do přehledu. S ohledem na stav realizace 
IPRM není v současném období možné doplnění dalších jednotlivých monitorovacích indikátorů. 
Monitorovací indikátory budou naplňovány dle realizace jednotlivých dílčích projektů. K datu 
zpracování zprávy nebyla ukončena realizace dalšího z dílčích projektů. 
Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 
- sestavy ÚRR 
- monitorovací zprávy dílčích projektů 
 
11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 
Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez 
rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, 
vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod. 
 
Udržitelný rozvoj: 
Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektující ochranu životního prostředí a 
zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů.  



  
 

 
 
12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídící 
struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou: 
- účasti v Řídícím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery: 
  Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem – vícehejtmanem Pardubického kraje 
   a místopředsedou RR SV 
  Koalice nevládek Pardubicka, o.s. zastoupená Mgr. Miluší Horskou 
  Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou 
- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností 
- zapojení do výběru dílčích projektů 
- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním       
stavu dílčích projektů a celkovém IPRM 
- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic) 

 
B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 
 
13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 
Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za 
monitorované období:  

 81 644 590,0 

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 
V návaznosti na stav realizace schválených dílčích projektů byly předloženy změny 
finančního a časového harmonogramu IPRM. V roce 2010 byly v rámci dílčích projektů ROP 
podány žádosti o platbu v celkové výši 81 644 590,- Kč. Finanční prostředky jsou čerpány 
v souladu časovým harmonogramem schváleným v oznámení o změně č. 5. 
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů 
za monitorované období: 

 65 626 702,0 

Rozdíl v souhrnné výši podaných a proplacených žádostí o platbu vyplývá ze skutečnosti, že 
několik žádostí o platbu u dílčích projektů bylo podáno v závěru roku 2010 a tyto prostředky 
proto budou proplaceny až v následujícím monitorovacím období. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 xx prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a 
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 
IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU; 

 
při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

 
IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 
 
Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

MUDr. Štěpánka Fraňková 

Funkce v organizaci: primátorka města 
Místo a datum: Pardubice, dne 31. 3. 2010 
Podpis a razítko 
 
 

 
 
                      

Poznámky 

 
*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako 
příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce 
nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí 
ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.  

 

 
 
 
 



  
 

 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 
 

Příloha č. Název přílohy: Přiložen
o: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce 
k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz 
poznámka výše) 

Ne 

2 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů 
(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o 
provedených zkouškách apod.) 

Ne 

3 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a 
zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) 

Ne 

 

 

 























Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. D0598/00066/10 

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

Preambule 
Smluvní strany na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 1963Z/2010 ze dne 
11.5.2010 uzavřely dne 24.5.2010 Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva). 

 
I. Smluvní strany 

 
1) Statutární město Pardubice 
 sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
 IČ: 00274046 
 bankovní spojení: 326561/ 0100 u pobočky Komerční banky v Pardubicích 
 zastoupené: Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem 
 (dále jen „poskytovatel“) 
 
2) Česká abilympijská asociace, o.s. 
Sídlo: J. Palacha 324, 530 03 Pardubice 
IČ: 67363156 
DIČ: CZ67363156 
bankovní spojení: 272070133/0300 u ČSOB Pardubice 
zastoupená: Ivanou Dolečkovou, ředitelkou 
(dále jen „příjemce“) 

II. Předmět Dodatku č. 1 
 

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

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

 
 

III. Závěrečná ustanovení 



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

jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 
 

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

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

 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele:     Za příjemce: 
 
 
         
 
 
.....................................................     ........................................................... 
   MUDr. Štěpánka Fraňková      Ivana Dolečková 
 
 
 
 

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

Dne:     Ing. Václav Brož 
vedoucí Ekonomického odboru Magistrátu města Pardubic 
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Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 628 a násl. zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito 

smluvními stranami: 
 
Pardubický kraj 
se sídlem: Komenského náměstí č. p. 125, 532 11 PARDUBICE 
jednající: Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje 
IČ: 70892822 
 (dále jen „Převodce“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
jednající: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou 
IČ: 75090970 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
 

Čl. I. 
Předmětem této dohody je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran ve 
vztahu k movitým věcem specifikovaným v čl. II. odst. 4 této smlouvy, souvisejících 
s uplynutím doby udržitelnosti projektu CZ.04.1.05/2.2.00.1/00210 s názvem 
˝Veřejná místa přístupu k internetu v domech dětí a mládeže zřizovaných 
Pardubickým krajem˝ (dále jen „Projekt“). 

 
Čl. II. 

1. Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, IČ: 72051159, se sídlem Štolbova 2665, 
530 02  Pardubice a Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice, IČ: 72050900, se 
sídlem Gorkého 2658, 530 02  Pardubice, příspěvkové organizace Nabyvatele,  
se  zavázaly zachovat v rámci udržitelnosti Projektu dále uvedený movitý majetek, 
který je ve vlastnictví Převodce, a to nejdéle do 31. 3. 2011. 

2. Převodce je povinen předat a nabyvatel převzít movité věci uvedené v odst. 4. 
tohoto článku ve stavu, v němž se nacházejí ke dni převzetí, a to nejpozději do 
10ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy s tím, že o tomto smluvní strany sepíší 
zápis. 

3. Nabyvatel se stává vlastníkem movitých věcí dnem jejich faktického předání dle 
předchozího odstavce. 

4. Předmětem bezúplatného převodu dle této smlouvy jsou tyto movité věci, které se 
nacházejí v Domě dětí a mládeže BETA a Domě dětí a mládeže DELTA. 

 
 
Dům dětí a mládeže BETA Štolbova ul. 
Inventární číslo Název Identifikace Účet Pořizovací 

cena Kč 
KUPAH000H447 server Dell PowerEdge SC430 6S8RY1J 0220044 51211,70 
KUPAH000H43C počítač Dell Optiplex GX520                  C92VY1J 0280044 28000,70  
KUPAH000H42H počítač Dell Optiplex GX520                  BC2VY1J 0280044 28000,70 
KUPAH000H41M počítač Dell Optiplex GX520                  BB2VY1J 0280044 28000,70 
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KUPAH000H40R Počítač Dell Optiplex CX430 H92VY1J 0280044 28000,70 
KUPAH000H3Z3 tiskárna Lexmark E232 722DLW1 0280044 4522,00 
KUPAH000H3Y8 smart UPS 750VA QS0533240547 0280044 6664,00 
KUPAH000H3XD switch 24/10/100 ports FCZ0946X12Z 0280044 26274,00 
KUPAH000H3WI Router FHK095254A6 0280044 21863,90 
KUPAH000H3VN software MS SBS Premium OEM - 1 lic. Doklad 2006/00084 0180044 34510,00 
KUPAH000H3US software MS Office 2003 Basic OEM – 4 lic. Doklad 2006/00084 0180044 23800,00 
KUPAH000H3TX software Symantex SAV EE – 5 lic. Doklad 2006/00084 0180044 4766,00 
CELKEM 285614,40 
 
 
Dům dětí a mládeže DELTA , Gorkého ul. 
Inventární číslo Název Identifikace Účet Pořizovací 

cena Kč 
KUPAH000H66J server Dell PowerEdge SC430 DS8RY1J 0220044 51211,70  
KUPAH000H65O počítač Dell Optiplex GX520                  H73VY1J 0280044 28000,70  
KUPAH000H64T počítač Dell Optiplex GX520                  653VY1J 0280044 28000,70 
KUPAH000H63Y počítač Dell Optiplex GX520                  CC2VY1J 0280044 28000,70 
KUPAH000H623 Počtíač Dell Optiplex GX520 1D2VY1J 0280044 28000,70 
KUPAH000H618 tiskárna Lexmark E232 722DN63 0280044 4522,00 
KUPAH000H60D smart UPS 750VA QS0533240617 0280044 6664,00 
KUPAH000H5ZP switch 24/10/100 ports FCZ0946Y132 0280044 26274,00 
KUPAH000H5YU router FHK09526MR 0280044 21863,90 
KUPAH000H5XZ software MS SBS Premium OEM - 1 lic. Doklad 2006/00078 0180044 34510,00 
KUPAH000H5W4 software MS Office 2003 Basic OEM – 4 lic. Doklad 2006/00078 0180044 23800,00 
KUPAH000H5V9 software Symantex SAV EE – 5 lic. Doklad 2006/00078 0180044 4766,00 
CELKEM 285614,40 
 
 
Majetek nebyl u vlastníka odepisován. 
 

Čl. III. 
1. Smlouva je podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž tři výtisky obdrží Převodce a 

dva výtisky obdrží Nabyvatel. 
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

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

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

4. Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 
………….... a schválen usnesením číslo Z/.….….. 

5. Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 
……….………... a schválen usnesením číslo ……………. 

 
 
V Pardubicích dne …..……………        V Pardubicích dne …….………… 
 
 
 
 
 
     Mgr. Radko Martínek                                   MUDr. Štěpánka Fraňková                                 
hejtman Pardubického kraje         primátorka Statutárního města Pardubice 
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Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 628 a násl. zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito 

smluvními stranami: 
 
Pardubický kraj 
se sídlem: Komenského náměstí č. p. 125, 532 11 PARDUBICE 
jednající: Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje 
IČ: 70892822 
 (dále jen „Převodce“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
jednající: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou 
IČ: 75090970 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
 

Čl. I. 
Předmětem této dohody je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran ve 
vztahu k movitým věcem specifikovaným v čl. II. odst. 4 této smlouvy, souvisejících 
s uplynutím doby udržitelnosti projektu CZ.04.1.05/2.2.00.1/0194 s názvem ˝Veřejná 
místa přístupu k internetu v sociálních zařízeních zřizovaných Pardubickým 
krajem˝ (dále jen „Projekt“). 

 
Čl. II. 

1. Sociální služby města Pardubic, příspěvková organizace Nabyvatele, IČ: 
75090970, se sídlem Kpt. Jaroše 726, 531 81  Pardubice,  se v zavázaly 
zachovat v rámci udržitelnosti Projektu dále uvedený movitý majetek, který je ve 
vlastnictví Převodce, a to nejdéle do 31. 5. 2010. 

2. Převodce je povinen předat a nabyvatel převzít movité věci uvedené v odst. 4. 
tohoto článku ve stavu, v němž se nacházejí ke dni převzetí, a to nejpozději do 
10ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy s tím, že o tomto smluvní strany sepíší 
zápis. 

3. Nabyvatel se stává vlastníkem movitých věcí dnem jejich faktického předání dle 
předchozího odstavce. 

4. Předmětem bezúplatného převodu dle této smlouvy jsou tyto movité věci, které se 
nacházejí v Domově pro seniory Dubina a Domově pro seniory U Kostelíčka. 

 
 
Domov pro seniory Dubina 
Inventární číslo Název Identifikace Účet Pořizovací 

cena Kč 
KUPAH000H3GQ server Dell PowerEdge SC430 FTSRY1J 0220044 51155,70  
KUPAH000H3FV počítač Dell Optiplex GX520                  9C2VY1J 0280044 28000,70  
KUPAH000H3E0 počítač Dell Optiplex GX520                  5B2VY1J 0280044 28000,70 
KUPAH000H3D5 počítač Dell Optiplex GX520                  DB2VY1J 0280044 28000,70 
KUPAH000H3CA tiskárna Lexmark E232 722LDXP 0280044 4522,00 
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KUPAH000H3BF smart UPS 750VA QSO533140415 0280044 6664,00 
KUPAH000H3AK switch 24/10/100 ports FCZ0946Y12 0280044 26274,00 
KUPAH000H39P router FHK0952549Z 0280044 24529,50 
KUPAH000H38U software MS SBS Premium OEM - 1 lic 2005/11/20B dod.list 0180044 34510,00 
KUPAH000H37Z software MS Office 2003 Basic OEM - 3 lic 2005/11/20A dod.list 0180044 17850,00 
KUPAH000H364 software Symantex SAV EE - 4 licence 2005/11/20B dod.lis t 0180044 3812,80 
CELKEM 253320,10 
 
Domov pro seniory U Kostelíčka 
Inventární číslo Název Identifikace Účet Pořizovací 

cena Kč 
KUPAH000H2T4 server Dell PowerEdge SC430 394VY1J 0220044 51155,70  
KUPAH000H2S9 počítač Dell Optiplex GX520                  692VY1J 0280044 28000,70  
KUPAH000H2RE počítač Dell Optiplex GX520                  4C2VY1J 0280044 28000,70 
KUPAH000H2QJ počítač Dell Optiplex GX520                  973VY1J 0280044 28000,70 
KUPAH000H2PO tiskárna Lexmark E232 722MBNG 0280044 4522,00 
KUPAH000H2OT smart UPS 750VA QS0533240492 0280044 6664,00 
KUPAH000H2NY switch 24/10/100 ports FCZ0945X1AC 0280044 26274,00 
KUPAH000H2M3 router FHK0955223D2 0280044 24529,50 
KUPAH000H2L8 software MS SBS Premium OEM - 1 lic 2005/11/21B dod.list 0180044 34510,00 
KUPAH000H2KD software MS Office 2003 Basic OEM - 3 lic 2005/11/21A dod.list 0180044 17850,00 
KUPAH000H2JI software Symantex SAV EE - 4 licence 2005/11/21B dod.lis t 0180044 3812,80 
CELKEM 253320,10 
 
Majetek nebyl u vlastníka odepisován. 
 

Čl. III. 
1. Smlouva je podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž tři výtisky obdrží Převodce a 

dva výtisky obdrží Nabyvatel. 
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

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

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

4. Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 
………….... a schválen usnesením číslo Z/.….….. 

5. Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 
……….………... a schválen usnesením číslo ……………. 

 
 
 
V Pardubicích dne …..……………        V Pardubicích dne …….………… 
 
 
 
 
 
     Mgr. Radko Martínek                                   MUDr. Štěpánka Fraňková                                 
hejtman Pardubického kraje         primátorka Statutárního města Pardubice 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU 

 
Zápis 

 
z VI.  zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 

 
které se konalo dne 29. 3. 2011 od 14:00  hodin 

 
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

 
Přítomni:         35 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:    4 členové zastupitelstva 
 

J e d n á n í 
 

VI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka   F r a ň k o v á ,  primátorka 
města. Úvodem přivítala všechny přítomné,  z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 27 členů zastupitelstva. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 8 členů.  
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Martin  B í l e k  
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
- Jiří S r b e k 
- Milan  C h m e l a ř 
- Ondřej  H l a v á č  
 
Ověřovateli zápisu z V. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Petr  K l i m p l  
- Jiří  S k a l i c k ý 
 
Písemné připomínky nedošly. Zápis z V. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
 
Ověřovateli  zápisu z VI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
-    Václav  S n o p e k  
- Jakub  R y c h t e c k ý 

___________________________________________ 



VI. řádného zasedání dne 29.3.2011 Strana 2 (celkem 27)

 
I. 

Schválení programu zasedání 
 
Program VI. zasedání ZmP byl schválen takto: (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zprávy č. 19 a 21, byly předkladateli staženy z programu zasedání. Zpráva č. 31 byla projednána 
současně s prezentací. 
 
1. Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
3. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
4. Dotace z programu podpory sportu, Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice a Prostředků na 
nájemné - plavání 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
 
5. Dotace z programu podpory kultury 
P: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  
 
6. Dotace z prostředků na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
P: Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci  
 
7. STAŽENO 
 
8. Žádosti o dotace - EU peníze školám 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
9. Budování systému varování a vyrozumění obyvatelstva 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
10. IPRM "sídliště Dukla a Višňovka" 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
11. IPRM "Přitažlivé město" 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
12. I. změna rozpočtu na rok 2011 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
13. Návrh změny ve složení dozorčí rady společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
14. Výzva č. 06 - Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
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15. Analýza stávajícího systému výkonu státní správy 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
16. Zohlednění výše státního příspěvku na výkon státní správy v rozpočtovém nákladu na mzdy 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
17. Prominutí poplatků z prodlení a smluvní pokuty 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
18. Problematika IDEONu 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
19. Babylon - plánovací smlouva - STAŽENO 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
20. Pořízení regulačního plánu "Obytný resort Pardubice - Na Babce" 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
21. Vydání regulačního plánu "Polyfunkční dům Babylon" - STAŽENO 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
22. Lokalita pro případnou realizaci nové správní budovy magistrátu 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
23. Odpis projektové dokumentace „park Na soutoku“ 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
 
24. Masarykovy kasárny 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
25. Bezúplatný převod movitého majetku z Pardubického kraje 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
26. Smlouva o poskytnutí dotace na dofinancování modernizace letiště Pardubice 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
27. STAŽENO 
 
28. Obnovený záměr původního žadatele provozovat spalovnu nebezpečného odpadu v katastru 
Rybitví 
P: Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
 
29. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 31. 12. 2010 
P: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
 
30. Přijetí daru od Pardubického kraje „PD cyklostezka Pardubice – Chrudim“ 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
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31. Rekonstrukce PAP – stav realizace k 28. 2. 2011 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
32. Diskuze 
 
 
Informativní zprávy:  
Rekonstrukce PAP  
1/ Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice 2/ Cyklostezka Pardubice – hranice katastru Medlešice 
(Chrudim) 
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami v majetku města za rok 2010 
Harmonogram nového územního plánu 
 
 
Ostatní: 
Dopis Ministerstva obrany České republiky ve věci kasárenského areálu T. G. Masaryka v Pardubicích 
Zápis z 1. jednání kontrolního výboru ZmP. 
 
 
„Na stůl“ byly předloženy tyto materiály: 
 

x Zpráva č. 1. „Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic“  
- Předkl.: Štěpánka Fraňková 

 
x Změna návrhu usnesení ke zprávě č. 11 – „IPRM Přitažlivé město“ 
 
x Dodatek ke zprávě č. 15 – „Analýza výkonu státní správy“ 

 
x Dodatek ke zprávě č. 18 „Problematika IDEONu"  

 
x Dodatek ke zprávě č. 31 – „Rekonstrukce PAP“ – navýšení ceny“. 

 
x Otevřený dopis primátorky k problematice HC EATON Pardubice a.s. 
x Dopisy členů Společenství pro dům B. Vikové-Kunětické ve věci „Polyfunkčního domu 

Babylon“ 
x Stanovisko pana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k provozu na pardubickém letišti. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic 
 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Petr Klimpl – podal nový návrh – viz usn. 178Z/2011 
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Martin Bílek 
Aleš Vavřička 
 
 
Přijaté usnesení č. 177 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP 
 
 
Přijaté usnesení č. 178 Z/2011   (pro 20, proti 5, zdrž. 5, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
Radě města Pardubic přehodnotit ceník parkovného v oblasti parkovacích karet pro
zastupitele města. 
T: 26. 4. 2011 
Z: RmP 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- stáhl z programu návrh č. 27, předal slovo V. Stříteskému, předsedovi komise pro pozemky 
a reklamu. 
V. Stříteský: vysvětlil návrhy č. 6 až 11, 17, 18, 20, 22, 25, 34. 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Milan Košař 
Pavel Studnička 
Miroslav Rubeš 
Jiří Lejhanec 
Aleš Vavřička 
 
Přijatá usnesení č. 179 Z – 204Z/2011 (vč. nepřijatých a stažených návrhů) 
nemohou být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna. 
______________________________________________________________________________ 

 
3. 

Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
 
Bez rozpravy 
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Přijaté usnesení č. 205 Z/2011   (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto usnesení. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

4. 
Dotace z programu podpory sportu, Prostředků na nájemné ČEZ arény 

Pardubice a Prostředků na nájemné - plavání  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
- na návrh P. Klimpla bylo o ř. 15 – OK Lokomotiva Pardubice hlasováno samostatně. 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Ladislav Koudelka 
Petr Klimpl 
 
 
Přijaté usnesení č. 206 Z/2011   (pro 29, proti 0,  zdrž. 4, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která
je přílohou tohoto usnesení. 
- vyjma ř. 15 - OK Lokomotiva Pardubice. 
 
II. S c h v a l u j e                                                   (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
ř. 15 - OK Lokomotiva Pardubice. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5. 
Dotace z programu podpory kultury  

 
Zpravodaj: Jiří Lejhanec, místopředseda kulturní komise 
  
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
František Brendl – podal nový návrh – viz nepřijaté usnesení 
Štěpánka Fraňková 
Jiří Skalický 
 
 
Přijaté usnesení č. 207 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 3, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z programu podpory kultury subjektu: Taneční skupina T-BASS Pardubice, o.s., IČ: 
22671579 na celoroční činnost v částce Kč 52.800,00. 
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Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 9, proti 11, zdrž. 12, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory kultury xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na akci International Festival Jazz Dance 
Open 2011 ve výši 30.000,- Kč. 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
6. 

Dotace z prostředků na nájemné při programu podpory v sociální  
a zdravotní oblasti  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci  
 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
Přijaté usnesení č. 208 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Prostředků na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům
uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 1 této zprávy. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

7. 
Staženo  

______________________________________________________________________________ 
 

8. 
Žádosti o dotace - EU peníze školám  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 209 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Popis projektu je uveden v příloze, která je
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nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem dotace je
Základní škola Pardubice - Spořilov, Kotkova 1287, Pardubice. Výše finanční podpory
dosahuje 100 %  způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány
na 1.757.700 Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
II. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem dotace je
Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305, Pardubice. Výše finanční podpory
dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány 
na  2.806.900 Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
III.S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem dotace je
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, Pardubice. Výše finanční podpory dosahuje
100 % způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 
2.045.800 Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
 
 
 
IV. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem dotace je
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu Míru 1951, Pardubice. Výše finanční podpory
dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány 
na 2.488.700 Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
V.S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU peníze školám" z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem dotace je
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice. Výše finanční podpory
dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány
na  2.570.400 Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

9. 
Budování systému varování a vyrozumění obyvatelstva  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- uvedl, že budování a financování tohoto systému probíhalo v jednotlivých etapách a jeho realizace 

byla částkou Kč 550. 000,-  dotována ze státního rozpočtu.  
 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Václav Snopek 
Pavel Studnička 
Jiří Kyncl 
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Přijaté usnesení č. 210 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.B e r e   n a   v ě d o m í  
zprávu "Budování systému varování a vyrozumění obyvatelstva", která je přílohou tohoto
usnesení. 
II. S c h v a l u j e  
1.vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2011 ve výši Kč 680,0 tis. pro
realizaci vybudování systému varování a vyrozumění na území městského obvodu IV –
Pardubičky. Financování bude řešeno v rámci I. změny rozpočtu z obecné rezervy
(správce 598 – Ekonomický odbor). 
2.vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2011 ve výši Kč 520,0 tis. pro
realizaci vybudování systému varování a vyrozumění na území městského obvodu VI –
Svítkov. Financování bude řešeno v rámci I. změny rozpočtu z obecné rezervy (správce
598 – Ekonomický odbor). 
3.vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2011 ve výši Kč 1 940,2 tis. pro
dokončení realizace budování systému varování a vyrozumění na území městského
obvodu VII – Rosice nad Labem. Financování bude řešeno v rámci I. změny rozpočtu z
obecné rezervy (správce 598 – Ekonomický odbor). 
III.U k l á d á  
Náměstkovi primátorky Ing. Jiřímu Rozinkovi zařadit do návrhu rozpočtu města 
Pardubic na roky 2012 a 2013 požadavky na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 2
000,0 tis. ročně na pokračování realizace budování systému varování a vyrozumění na
území města. 
____________________________________________________________________________ 
 

10. 
IPRM "sídliště Dukla a Višňovka"  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Petr Klimpl 
 
 
Přijaté usnesení č. 211 Z/2011  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "Višňovka - vnitroblok 35" a „Dukla – fáze 4.5“ z 
Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v 
problémových sídlištích, jež může dosáhnout až 85% způsobilých nákladů. Celkové
náklady projektu „Višňovka - vnitroblok 35“ jsou odhadnuty na cca 8,5 mil. Kč a projektu 
„Dukla – fáze 4.5“ na cca 13,175 mil. Kč. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.2.
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, financování projektu "Višňovka - vnitroblok 
35" a „Dukla – fáze 4.5“ ve výši minimálně 15% v rámci způsobilých nákladů a 100% v
rámci nezpůsobilých nákladů (podrobné financování projektů je řešeno v rámci I. změny
rozpočtu). 
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Přijaté usnesení č. 212 Z/2011  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
změny IPRM, které vychází z potřeb a zkušeností města s dosavadní realizace IPRM či
pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Řídící orgán Integrovaného operačního 
programu (dále jen „MMR ČR“). Jedná se o tyto změny:  
a) přepočet celkových způsobilých výdajů IPRM na základě vyhlášeného kurzu (dle
smlouvy je stanoveno v EUR, částka v Kč je orientační)  
b) finančního plánu 
II. U k l á d á  
manažerovi IPRM sídliště Dukla a Višňovka výše uvedené změny řádně zpracovat do
dokumentu IPRM v souladu s pokyny MMR ČR. 
III.S c h v a l u j e  
roční monitorovací zprávu o postupu a realizaci IPRM, jejíž součástí jsou změny IPRM. 
 
 
Přijaté usnesení č. 213 Z/2011  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.B e r e   n a   v ě d o m í  
seznam projektů doporučených k podpoře v rámci IPRM usnesením č. RM/6407/2010
přijatého Radou města Pardubic dne 21.6.2010, na základě něhož se předpokládá realizace
projektů v rámci IPRM do roku 2015 na základě výsledků 3b výzvy v max. výši 28,5 mil. 
Kč způsobilých nákladů. Přesná výše objemu čerpaných prostředků bude známa po
vypořádání žádostí o platby k projektům v jednotlivých letech. 
II. B e r e   n a   v ě d o m í  
seznam projektů doporučených k podpoře v rámci IPRM usnesením č. RM/6406/2010
přijatého Radou města Pardubic dne 21.6.2010, na základě něhož se předpokládá realizace
projektů v rámci IPRM do roku 2015 na základě výsledků 4a výzvy v max. výši 19,3 mil. Kč 
způsobilých nákladů. Přesná výše objemu čerpaných prostředků bude známa po
vypořádání žádostí o platby k projektům v jednotlivých letech. 
III.B e r e   n a   v ě d o m í  
seznam projektů doporučených k podpoře v rámci IPRM usnesením č. RM/397/2011 
přijatého Radou města Pardubic dne 8.2.2011, na základě něhož se předpokládá realizace
projektů v rámci IPRM do roku 2015 na základě výsledků 5b výzvy v max. výši 20,6 mil. 
Kč způsobilých nákladů. Přesná výše objemu čerpaných prostředků bude známa po 
vypořádání žádostí o platby k projektům v jednotlivých letech. 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
11. 

IPRM "Přitažlivé město"  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
      -     uvedla zprávu a okomentovala předloženou změnu návrhu č. 3 – bylo hlasováno samostatně  
(- viz usn. 216Z/2011). 
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V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Petr Klimpl 
 
Návrh č.1 
Přijaté usnesení č. 214 Z/2011   (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic
"Přitažlivé město"  č. 02 za období od 1.1.2010 do 31.12.2010, která je uvedena v příloze č. 1 
a tvoří nedílnou součást usnesení. 
 
 
2 
Přijaté usnesení č. 215 Z/2011   (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města 
"Přitažlivé město" č. SV/001/D3, který je uveden v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást 
usnesení. 
 
3 
Přijaté usnesení č. 216 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zařazení uvedených projektů Univerzity Pardubice mezi dílčí projekty Integrovaného
plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Jedná se o následující projekty do
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:  
- Inovace studijních programů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice  
- Vědeckovýzkumný tým Centra znalostní společnosti TEAM-CZS   
- Věda pro papírové artefakty   
- Idea univerzity   
- Efektivní bakalářské vzdělávání v inovovaném studijním programu Dopravní

technologie a spoje   
- Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a

realizace staveb   
- Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály   
- DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování   
- Inovace a modernizace výuky fyzikální chemie ve studijních programech Univerzity

Pardubice  
- Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií

Univerzity Pardubice  
- Tvorba vědeckého týmu pro pokročilou analýzu tkání a buněk   
- Vědecký tým v oboru dopravy a logistiky 
 
4 
Přijaté usnesení č. 217 Z/2011   (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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S c h v a l u j e  
dodatek č. 1 ke smlouvě č. D0598/00066/10 s Českou abilympijskou asociací o poskytnutí 
dotace řešící posunutí možnosti čerpání poskytnuté dotace v roce 2010 a jejího konečného 
vyúčtování do 30.6.2011. Dodatek je uveden v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást 
usnesení. 
 
5 
Přijaté usnesení č. 218 Z/2011   (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace Tyršových sadů" z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod (oblast podpory 2.1) v rámci IPRM 
"Přitažlivé město". Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 70 mil. Kč (vč. DPH) a 
předpokládaná výše dotace z Regionálního operačního programu je 85% (tj. 59,5 mil. Kč).
 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace na projekt "Revitalizace Tyršových sadů" z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod (oblast podpory 2.1) financování
zbývajících výdajů (tj. výdajů, které nebudou pokryty dotací) z rozpočtu města v letech 
2011 a 2012. Pro rok 2011 je v rozpočtu vyčleněno 19,8 mil. Kč dotace a 10,5 mil. Kč vlastní 
zdroje. 
_____________________________________________________________________________ 
 

12. 
I. změna rozpočtu na rok 2011  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
    -     okomentoval příjmovou i výdajovou část rozpočtu, mj. uvedl, že celkový rozpočet města činí  
2 miliardy 243 mil. Kč. 
 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Pavel Studnička 
Štěpánka Fraňková 
Anna Kučerová 
Jindřich Tauber 
 
 
Přijaté usnesení č. 219 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2011, které jsou  
v  kompetenci RmP. 
 
 
Přijaté usnesení č. 220 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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návrh I. změny rozpočtu města Pardubic na rok 2011 včetně přesunů finančních
prostředků v jeho kompetenci, úpravy sociálního fondu a změny závazných ukazatelů,
které jsou součástí přílohy tohoto usnesení. 
 
 
Přijaté usnesení č. 221 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky "10% dotace na opravy prodaných bytových jednotek" (správce 711 -
Odbor majetku a investic) ve výši Kč 4 000,0 tis. zapojením nevyčerpaných finančních
prostředků z roku 2010 ve stejné výši. 
 
 
Přijaté usnesení č. 222 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.R u š í  
usnesení ZM / 2072 / 2010 ze dne 21.6.2010 
 
USNESENÍ ZM/2072/2010  
Zastupitelstvo města Pardubic  
S c h v a l u j e  
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2011 ve výši Kč 1 000,0 tis. –
dotace VaK, a.s. Pardubice na zpracování rizikové analýzy stokové spolehlivosti sítě 
města Pardubic v interakci s povodňovou ochranou  
 
II. S c h v a l u j e  
Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města
na rok 2011 ve výši Kč 1 000,0 tis. – dotace VaK Pardubice na pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku: zpracování rizikové analýzy stokové sítě města Pardubic v
interakci s povodňovou ochranou – monitorovací kampaň v povodí a ve stokové síti města
Pardubic. 
 
 
Přijaté usnesení č. 223 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výši Kč 984,0 tis. z položky Dotace HZS PK na provoz na
položku Dotace HZS PK na investice ve stejné výši (správce 314 – Odbor kanceláře 
magistrátu). 
 
 
Přijaté usnesení č. 224 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přijetí finančních prostředků v celkové výši 5 615 662 Kč od společnosti LUCKYNOVA,
a.s., Dašická 1796, 530 03 Pardubice (odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných 
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podobných her na území České republiky v roce 2010) a jejich použití na veřejně
prospěšné účely následovně:  
2 000 000 Kč – na veřejně prospěšné účely – na sportovní činnost mládeže, pro hokejový 
klub HC Pardubice, občanské sdružení, Sukovo nábřeží 1735, Pardubice, IČO: 00529958, 
500 000 Kč – na veřejně prospěšné účely – na sportovní činnost basketbalového klubu BK 
Pardubice a.s., V Ráji 311, Pardubice, IČO: 27654796  
500 000 Kč – na veřejně prospěšné účely MO Pardubice I – Střed  
400 000 Kč – na veřejně prospěšné účely MO Pardubice II – Polabiny  
400 000 Kč – na veřejně prospěšné účely MO Pardubice III – Studánka  
50 000 Kč – na veřejně prospěšné účely MO Pardubice IV – Pardubičky  
400 000 Kč – na veřejně prospěšné účely MO Pardubice V – Dukla  
765 662 Kč – na veřejně prospěšné účely Magistrátu města Pardubic přes Program
podpory v sociální a zdravotní oblasti.  
500 000 Kč – na veřejně prospěšné účely – na zdravotní účely Nemocnici Pardubice, 
přičemž Nemocnice Pardubice bere na vědomí, že podle ustanovení §27 odst. 4 zákona č.
250/2000 Sb., je tato částka přijata do vlastnictví zřizovatele Nemocnice.  
100 000 Kč – na veřejně prospěšné účely – zřízení a výbava pro účely výuky Gymnázia 
Pardubice, Mozartova 449, Pardubice, přičemž Gymnázium Pardubice bere na vědomí, 
že podle ustanovení §27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., je tato částka přijata do vlastnictví
zřizovatele Gymnázia.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

13. 
Návrh změny ve složení dozorčí rady společnosti Městský rozvojový  

fond Pardubice a.s.  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 225 Z/2011   (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh na obsazení orgánů společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s., IČ: 252 91
408 zástupci města Pardubice takto:  
a) z funkce členky dozorčí rady bude odvolaná paní Ivana Jelínková,  
b) do funkce člena dozorčí rady bude zvolen Ing. Ivo Bálský. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

14. 
Výzva č. 06 - Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové 

služby v území  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
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Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 226 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Technologické centrum ORP
Pardubice a elektronické spisové služby v území". Podmínky rozhodnutí jsou uvedeny v
příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
______________________________________________________________________________ 

15. 
Analýza stávajícího systému výkonu státní správy  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města 
- uvedla zprávu s tím, že byla diskutována ve všech politických klubech a definitivní rozhodnutí je 

prozatím odloženo. V souvislosti s tím doplnila návrh usnesení – viz usn. 227Z/2011 část II. 
 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Jiří Srbek – podal dva nové návrhy – 1) viz usn. 228Z/2011 a 2) nepřijatý návrh na ustavení odborné 
skupiny 
Miroslav Rubeš 
Petr Klimpl 
Martin Růžička 
Milan Chmelař 
František Brendl 
Aleš Vavřička 
 
 
Přijaté usnesení č. 227 Z/2011   (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. B e r e   n a   v ě d o m í  
předložené analýzy stávajícího systému výkonu státní správy ve městě. 
 
II. U k l á d á                                                           (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 
1) předložit dopady úplné centralizace agendy stavebního úřadu, sociálních věcí a 
přestupků z hlediska navýšení/úbytku celkového počtu úředníků v těchto agendách a z
hlediska zabezpečení místa jejich výkonu (kanceláře, vybavení, apod.) magistrátem.  
2) předložit dopady úplné decentralizace agendy stavebního úřadu, sociálních věcí a 
přestupků z hlediska úbytku počtu úředníků magistrátu v těchto agendách  
Z: tajemník  
T: 10. 5. 2011 
 
III. V y z ý v á  
tajemníky úřadů městských obvodů, aby zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 10. 5. 
2011:  
1) předložili dopady úplné centralizace agendy stavebního úřadu, sociálních věcí a
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přestupků z hlediska úbytku počtu úředníků městských obvodů v těchto agendách  
2) předložili dopady úplné decentralizace agendy stavebního úřadu, sociálních věcí a
přestupků z hlediska navýšení celkového počtu úředníků městských obvodů v těchto
agendách a z hlediska zabezpečení místa jejich výkonu (kanceláře, vybavení, apod.)
úřadem městského obvodu. 
 
 
Přijaté usnesení č. 228 Z/2011   (pro 25, proti 6, zdrž. 4, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
dopracovat předloženou analýzu výkonu státní správy ve městě Pardubice i o agendy
vykonávané pouze na MmP. 
T: 10. 5. 2011 
Z: M. Růžička, tajemník magistrátu 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 17, proti 13, zdrž. 5, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
radě města ustavit odbornou skupinu složenou ze zástupců MmP a ze zástupců městských
obvodů, která provede vyhodnocení obou analýz a navrhne ZmP řešení. 
T: 21. 6. 2011 
Z: RmP 
 
____________________________________________________________________________ 
 

16. 
Zohlednění výše státního příspěvku na výkon státní správy v rozpočtovém 

nákladu na mzdy  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
- uvedla zprávu a upozornila na skutečnost, že příspěvek na výkon státní správy dostává  
město Pardubice, nikoliv městské obvody. 
 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Petr Klimpl 
 
Přijaté usnesení č. 229 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl.7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
možnosti řešení dopadu snížení příspěvku státu na výkon státní správy v roce 2011 do
snížení nákladů na výkon státní správy. 
 
_____________________________________________________________________________ 
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17. 

Prominutí poplatků z prodlení a smluvní pokuty  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 230 Z/2011   (pro 30, proti 0, zdrž. 4, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a
službách s užíváním bytu spojených panu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve výši 59.975,-Kč.
 
 
 
Přijaté usnesení č. 231 Z/2011   (pro 30, proti 0, zdrž. 4, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a
službách s užíváním bytu spojených paní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,, ve výši 30.331,- Kč.
 
 
Přijaté usnesení č. 232 Z/2011   (pro 30, proti 0, zdrž. 4, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu kupní ceny za byt xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx,  ve výši 30.930,- Kč. 
______________________________________________________________________________ 
 

18. 
Problematika IDEONu  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- uvedl předloženou zprávu s tím, že pokud se město rozhodne schválit návrh č. 1, pak by mělo být 

stanoveno, v jakém rozsahu a v jakém čase bude objekt rekonstruován. 
O všech návrzích bylo hlasováno samostatně. 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Petr Beneš 
Jakub Rychtecký – předložil doplnění návrhu č. 1 o bod III. 
Michal Koláček – upravil návrh č. 2 – viz věta o právu zpětného odkupu na 10 let 
Aleš Uchytil 
Václav Snopek 
František Brendl 
Jiří  Rozinek 
Radim Fülle 
Miroslav Petráň 
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Milan Košař 
Ondřej Hlaváč 
 
 
Návrh č. 1 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat               (pro 15, proti 3, zdrž. 15, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
1. zachování stávajícího stavu tj. pokračovat v nájemní smlouvě ze dne 1.4.1997 na objekt čp. 
1963 Jiráskova ul. stojící na pozemku označeném jako stavební parcela č. 5698 v kat. území
Pardubice se stávajícím nájemcem, společností PVV, s.r.o. IČ 60916907, na dobu určitou do
22.7.2093. 
II. S c h v a l u j e  
2. jednání se společností PVV s.r.o. o vyjmutí části p.p.č.102 o výměře 5380 m2, část p.p.č.103/13 
o výměře 2380 m2 k.ú.Pardubice z nájemní smlouvy ze dne 1.4.1997. 
III. U k l á d á  
2. RmP provést kontrolu plnění smluvních povinností nájemce a předložit o tomto zprávu na
příštím zasedání ZmP. 
T: 10. 5. 2011 
Z: RmP 
 
2 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat             (pro 18, proti 9, zdrž. 6, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 1963, stojícího na pozemku označeném jako st.p.č.
5698 a pozemků st.p.č. 5698 o výměře 3561 m2, části p.p.č. 102 o výměře 440 m2, části p.p.č. 
103/1 o výměře 1 m2, části p.p.č. 103/13 o výměře 552 m2 vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí, dle geometrického plánu č. 6780-119/2010 ze dne 10. května 2010 p.p.č. 
102/2 o výměře 440 m2, p.p.č. 103/26 o výměře 1 m2 a p.p.č. 103/27 o výměře 552 m2, vše v k.ú. 
a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, za celkovou kupní cenu 18, 421. 380,- Kč, 
společnosti PVV s.r.o., IČ 60916907, se sídlem ul. Jiráskova čp. 1963, Pardubice za těchto
podmínek:  
- bude předloženo stanovisko ÚOHS k obecně formulovanému modelovému případu, jenž by
zohledňoval všechny parametry městem uvažovaného prodeje, včetně zohlednění případné
problematiky TZ, které nebude zpochybňovat zamýšlený prodej.  
- zohlednění podmínek stanovených OMI OITS ze dne 4.1.2011 (věcné břemeno na vedení
inženýrských sítí: venkovní kanalizace a horkovodu na stp.č. 5698 k.ú. Pardubice, věcné břemeno
pro ČEZ – umístění trafostanice v objektu, s kupujícím uzavřít dohodu o podílu na úhradě
srážkové vody za objekt, na část p.p.č.102 o výměře 440 m2 k.ú.Pardubice bude doložena OD 
MmP ke kupní smlouvě listina o změně způsobu využití v KN, nový vlastník bude 100%
akceptovat stavební práce provedené městem na objektu IDEON v souvislosti s novou
přístavbou PAP).  
- uvedení  práva zpětného odkupu po dobu 10 let za částku 18, 421.380 Kč.  
- uvedení ustanovení o vypořádání TZ 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.  
T: 31.3.2012  
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Z. Mgr. Aleš Uchytil OKM a Mgr. Dagmar Balousová OMI 
 
3 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 9, proti 11, zdrž. 13, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podání určovací žaloby, jejímž předmětem bude určení, v jakém právním režimu jsou nájemní
smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice - jako pronajímatelem a společností PVV 
s.r.o. - jako nájemcem. Smlouvy byly uzavřeny dne 1. 4. 1997 a jejich předmětem je užívání 
objektu občanské vybavenosti č.p. 1963, stojícího na st.p.č.5698 o výměře 3561 m2 a částí 
pozemků p.p.č.102 o výměře 5820 m2 a části p.p.č.103/13 o výměře 2932 m2 vše v k.ú. a obci 
Pardubice, části obce Zelené Předměstí. 
T: 31.12.2011  
Z. Mgr. Aleš Uchytil vedoucí právního oddělení OKM 
_____________________________________________________________________________ 

19. 
Babylon - plánovací smlouva  

 
STAŽENO 

_____________________________________________________________________________ 
 

20. 
Pořízení regulačního plánu "Obytný resort Pardubice - Na Babce"  

 
Zpravodaj:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Michal Koláček 
Petra Nacu 
Milan Košař 
Miroslav Petráň 
 
Přijaté usnesení č. 233 Z/2011   (pro 29, proti 0, zdrž. 4, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pořízení regulačního plánu - "Obytný resort Na Babce" dle přílohy č. 1 za podmínky že 
osoby, které podali podnět k pořízení regulačního plánu úplně uhradí náklady na
zpracování návrhu regulačního plánu projektantem. 
_____________________________________________________________________________ 
 

21. 
Vydání regulačního plánu "Polyfunkční dům Babylon"  

 
STAŽENO 

____________________________________________________________________________ 
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22. 
Lokalita pro případnou realizaci nové správní budovy magistrátu  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- uvedl zprávu s tím, že usnesení není zavazující, pouze se jedná o vytvoření územní rezervy pro 

případnou výstavbu. Upravil návrh na usnesení: sloveso schvaluje nahradil slovesem bere na vědomí. 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Milan Košař 
Václav Snopek 
Miloslav Bajer 
Alexandr Krejčíř 
Petr Klimpl 
Martin Růžička 
 
Přijaté usnesení č. 234 Z/2011  (pro 29, proti 1, zdrž. 4, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
vytipovanou lokalitu na pozemcích p.p.č 3875/4 a 4808, k.ú. Pardubice jako územní 
rezervu pro případnou realizaci projektu nové správní budovy magistrátu. 
_____________________________________________________________________________ 
 

23. 
Odpis projektové dokumentace „Park Na Soutoku“  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
- stručně vysvětlil důvody vyřazení již zastaralé projektové dokumentace z majetku města. Návrh byl 

projednán ve finančním výboru a doporučen ke schválení. 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Václav Snopek 
 
Přijaté usnesení č. 235 Z/2011   (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení projektové dokumentace „Studie parku na soutoku Labe a Chrudimky“  
v hodnotě 25 tis. Kč z majetku města. 
_____________________________________________________________________________ 
 

24. 
Masarykovy kasárny  

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková primátorka města 
- stručně zrekapitulovala historii možnosti získání objektu Masarykových kasáren do majetku města. 
V případě podání určovací žaloby je nutné poptat Ministerstvo obrany ČR, zda byl objekt meziresortně 
přiznán a jak byl rozdělen. 
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Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 4, proti 13, zdrž. 15, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 1755 Z/2009, kterým bylo schváleno podání žaloby na
Českou republiku, jejímž cílem by bylo získat Masarykovy kasárny zpět do vlastnictví města, a to v
rozsahu jeho možného historického nároku. 
_______________________________________________________________________________ 
 

25. 
Bezúplatný převod movitého majetku z Pardubického kraje  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Miroslav Rubeš 
 
 
Přijaté usnesení č. 237 Z/2011   (pro  30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod hmotného a nehmotného movitého majetku mezi Pardubickým
krajem a Statutárním městem Pardubice, který je fyzicky umístěn v Domě dětí a mládeže
BETA Pardubice, IČ:72051159, se sídlem Štolbova 2665, 530 02 Pardubice a jehož výčet je 
uveden v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Přijaté usnesení č. 238 Z/2011   (pro  30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod hmotného a nehmotného movitého majetku mezi Pardubickým 
krajem a Statutárním městem Pardubice, který je fyzicky umístěn v Domě dětí a mládeže
DELTA Pardubice, IČ: 72050900, se sídlem Gorkého 2658, 530 02 Pardubice a jehož výčet
je uveden v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Přijaté usnesení č. 239 Z/2011   (pro  30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod hmotného a nehmotného movitého majetku mezi Pardubickým
krajem a Statutárním městem Pardubice, který je fyzicky umístěn v Domově pro seniory 
Dubina a v Domově pro seniory U Kostelíčka, které jsou organizačními složkami
Sociálních služeb města Pardubic, Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice 2, IČ: 75090970.
Výčet majetku je uveden v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
___________________________________________________________________________ 
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26. 
Smlouva o poskytnutí dotace na dofinancování modernizace letiště  Pardubice  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- návrh je předložen v souvislosti se skutečností, že se vláda již nebude podílet na financování 
modernizace letiště. 
 
 
Přijaté usnesení č. 240 Z/2011   (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Pardubickému kraji, IČ: 708 92 822, sídlem
Komenského nám. 125, Pardubice, jejímž předmětem je účelové poskytnutí investiční
dotace ve výši Kč 12 473 867,- jako náhrady finanční spoluúčasti státního rozpočtu ČR na
projektu „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a  rozšíření pohybových ploch“
(žadatel East Bohemian Airport a.s.) podaného v rámci 23. kola výzvy pro prioritní osu
1.3. Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.  Smlouva je
přílohou tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________ 
 

27. 
Staženo  

_____________________________________________________________________________ 
 

28. 
Obnovený záměr původního žadatele provozovat spalovnu nebezpečného 

odpadu v katastru Rybitví  
 
Zpravodaj: Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
- okomentoval předloženou zprávu a akceptoval návrh zastupitelů upravit znění usnesení  
(viz usn. 241Z/2011). 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Jan Němec 
Václav Snopek 
Josef Kubát 
František Brendl 
Michal Koláček 
 
Přijaté usnesení č. 241 Z/2011   (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
O p ě t o v n ě   n e s o u h l a s í  
s obnoveným záměrem původního žadatele provozovat spalovnu nebezpečného odpadu 
v katastru Rybitví.  
___________________________________________________________________________
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29. 
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 31. 12. 2010  

 
Zpravodaj: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
- uvedl zprávu a přesunul usn. 1355/2009 z návrhu č. 2 do návrhu č. 1 – viz usn. 242Z/2011. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 242 Z/2011  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.: 318/2001 - I; 586/2002; 131/2003 - II; 
182/2004 – 4; 521/2005; 52/2006; 490/2007 – II; 491/2007; 1045/2008; 1051/2008; 
1055/2008; 1164/2009 - II; 1174/2009; 1175/2009 – 2, 3, 4; 1247/2009; 1255/2009; 1309/2009; 
1355/2009; 1413/2009; 1447/2009; 1510/2009; 1523/2009; 1533/2009; 1539/2009 – 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1540/2009; 1541/2009 – 1, 2; 1542/2009; 1546/2009; 1547/2009; 
1552/2009; 1601/2009; 1611/2009; 1615/2009; 1616/2009; 1617/2009; 1618/2009; 1619/2009;
1624/2009; 1626/2009 – 2; 1676/2009; 1683/2009 – 1, 6; 1684/2009; 1685/2009; 1689/2009; 
1692/2009; 1693/2009; 1700/2009; 1704/2009; 1705/2009; 1706/2009; 1709/2009 – 1, 2, 3, 4, 
5; 1710/2009 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 1779/2010; 1888/2010; 1920/2010; 2053/2010; 2067/2010 -
II. 
 
 
Přijaté usnesení č. 243 Z/2011   (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
z evidence plnění usnesení vyřadit usnesení č.: 1010/2008 - II; 1047/2008; 1048/2008; 
1176/2009; 1248/2009; 1250/2009; 1253/2009; 1354/2009; 1437/2009; 1464/2009; 1468/2009 -
II; 1473/2009 - I; 1516/2009; 1517/2009; 1518/2009; 1519/2009; 1520/2009; 1521/2009;
1522/2009; 1524/2009; 1525/2009; 1526/2009; 1527/2009; 1528/2009; 1529/2009; 1530/2009;
1531/2009; 1532/2009; 1534/2009; 1535/2009; 1536/2009; 1537/2009; 1538/2009; 1543/2009;
1544/2009; 1548/2009; 1549/2009; 1550/2009; 1551/2009; 1553/2009; 1554/2009; 1590/2009;
1600/2009; 1602/2009; 1603/2009; 1604/2009; 1605/2009; 1606/2009; 1607/2009; 1608/2009;
1609/2009; 1612/2009; 1613/2009; 1614/2009; 1620/2009; 1625/2009; 1626/2009 – 1; 
1627/2009; 1628/2009; 1629/2009; 1655/2009; 1671/2009; 1672/2009; 1673/2009; 1674/2009;
1675/2009; 1677/2009; 1678/2009; 1679/2009; 1680/2009; 1681/2009; 1682/2009; 1683/2009
– 2, 3, 4, 5, 7; 1686/2009; 1687/2009; 1688/2009; 1690/2009 – 1, 2; 1691/2009; 1694/2009; 
1695/2009; 1696/2009; 1697/2009; 1698/2009; 1699/2009; 1701/2009; 1702/2009; 1703/2009;
1707/2009; 1708/2009; 1775/2010; 1813/2010; 1944/2010. 
___________________________________________________________________________ 
 

30. 
Přijetí daru od Pardubického kraje „PD cyklostezka Pardubice – Chrudim“  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
- seznámil přítomné s historickým vývojem připravované cyklostezky. 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Petr Klimpl 
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Michal Koláček 
Jiří Čáň 
Štěpánka Fraňková 
Alexandr Krejčíř 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 19, proti 3, zdrž. 10, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu předmětu - projektové dokumentace týkající se 
projektu Cyklostezka Pardubice Chrudim v rozsahu dokumentace pro územní řízení v rámci výše
uvedeného projektu týkající se úseku Pardubice – hranice katastru Medlešice z Pardubického kraje 
na statutární město Pardubice. Statutární město Pardubice projektovou dokumentaci jako dar 
Pardubického kraje přijímá.  
T: do 31.5.2011  
Z: Mgr. Tauber 
____________________________________________________________________________ 
 

31. 
Rekonstrukce PAP - stav realizace k 28.2.2011  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
- uvedl  předloženou zprávu vč. dodatku o navýšení ceny na pořízení interiéru plaveckého areálu.  
 
Ke zprávě proběhla elektronická  vizualizace možných variant řešení. 
Po přestávce předsedové politických klubů vyjádřili názor klubů na výběr varianty řešení – kromě klubu 
KSČM doporučili variantu II. – navýšení v hodnotě 17,5 mil. Kč. 
Návrh č. 3 byl bezpředmětný a nebylo o něm hlasováno. 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Jaroslav Menšík 
Martin Bílek 
p. Štekl 
František Brendl 
p. Meduna 
Alexandr Krejčíř 
Milan Košař – podal nový návrh č. 5 - viz usn. 247Z/2011 
Václav Snopek – podal nový návrh č. 6 - viz usn. 248Z/2011 
p. Nový  
Jiří Rozinek 
Evžen Erban 
Štěpánka Fraňková 
Petr Beneš 
Miroslav Petráň 
Radim Fülle 
Jakub Rychtecký 
Petr Klimpl 
Jan Němec 
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Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 244 Z/2011  (pro 32. proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
provedení realizace interiéru Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice dle variantního
řešení č.II. 
 
 
2 
Přijaté usnesení č. 245 Z/2011  (pro 32. proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
provedení realizace díla tak, aby došlo při maximální úspoře finančních prostředků k
zajištění standardu, provozuschopnosti objektu a technologických celků. Uspořené
finanční prostředky vynaložit k řešení dílčích částí stavby, tak aby se v co nejvyšší míře
přiblížilo k původnímu rozšířenému návrhu realizace díla. Součástí tohoto řešení bude i
příprava technologií vedoucích ke snížení provozních nákladů objektu v důsledku
zvyšujících se nákladů na růst energií. 
 
 
4 
Přijaté usnesení č. 246 Z/2011  (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.R u š í  
usnesení č. 2050 Z/2010 ze dne 21. 6. 2010 (Zastupitelstvo města Pardubic schválilo
realizaci investiční akce „Modernizace Plaveckého areálu Pardubice“ za cenu v
základním řešení do Kč 490 mil. bez DPH, tj. do Kč 588 mil. vč. DPH v základním řešení 
rozsahu díla). 
II. S c h v a l u j e  
zvýšení částky za realizaci investiční akce „Modernizace Plaveckého areálu Pardubice“ o
Kč 10 mil. snížením obecné rezervy rozpočtu, z původní ceny Kč 490 mil. bez DPH na Kč 
500 mil. bez DPH.  
 
 
5 
Přijaté usnesení č. 247 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 2, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
 
U k l á d á  
náměstkovi primátorky Mgr. Tauberovi informovat pravidelně (1x za 14 dní) Radu města
Pardubic o průběhu provádění reálných úsporných opatření na stavbě rekonstrukce PAP
a požaduje došetření okolností vedoucích k navýšení celkových nákladů stavby,  včetně 
vyvození osobní zodpovědnosti. 
 
 
6 
Přijaté usnesení č. 248 Z/2011  (pro 23, proti 2, zdrž. 8, nehl. 6) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
kontrolnímu výboru prověřit postup rady města ve věci realizace usnesení ZmP  
č. 2050Z/2010 ze dne 21. 6. 2010 ve věci rekonstrukce PAP. 
T: 10. 5. 2011 
Z: Kontrolní výbor ZmP 
 
 
3 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
možný termín posunutí dokončení díla z důvodu úpravy projektové dokumentace díla do ...... 
____________________________________________________________________________ 
 

32. 
Diskuze  

 
Členové ZmP byli seznámeni s informativními zprávami. 
Štěpánka Fraňková: podala informace k problematice sloučení středních škol ve městě. Upozornila na 
neexistující akreditaci učebního oboru hasič-záchranář.  
 
Miroslav Rubeš: ve věci kácení stromů v Tyršových sadech požádal o nezávislý posudek a následné 
projednání. 
 
Simon Karamazov: vyjádřil stejně jako primátorka nesouhlas se sloučením střední škol SPŠPT a SOŠ 
na Poděbradské ulici. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 h 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Jakub  R y c h t e c k ý  

 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Václav   S n o p e k 
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Štěpánka   F r a ň k o v á, v. r. 
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Celkem 36 stránek zápisu 
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být proto  na webových stránkách 
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