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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 17.12.2020 od 14:00 hodin  

v centru IDEON, Jiráskova 1963, PARDUBICE 

  
 XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 

Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 29 členů. V průběhu 
zasedání se dostavilo dalších 9 členů zastupitelstva města.  1 zastupitel byl omluven. 
 

Zapisovatelkou byla jmenována Alena Pešková. 
 
Ověřovateli zápisu z minulého XXIV. zasedání ZmP byli: 
 

- Vítězslav  Š t ě p á n e k   

- Ivana  D o l e č k o v á  

    
Písemné připomínky nedošly. 
Zápis a usnesení z XXIV. zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 
 
Ověřovateli zápisu z XXV. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 
 

- Ludmila  M i n i s t r o v á 

- Karel   H a a s  

 

 
Pracovní předsednictvo pro XXV. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 

- Petr  K v a š    

- Jan  N a d r c h a l  

- Jakub  R y c h t e c k ý 

- Jan  M a z u c h  

- Martin  Ch a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 

- Jiří  L e j h a n e c  

- Petr  K l i m p l    

- Martin  K o l o v r a t n í k   

 

 
_____________________________________________________________________________ 

I. 

Schválení programu jednání 

Program  XXV. zasedání ZmP dne 17.12.2020 byl schválen tako: 

(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 

1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Dukla sportovní - revokace usnesení č. Z/1080/2020 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 
Janiš Antonín, odbor rozvoje a strategie 

3. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. na rok 2021 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Huňková Katarína, odbor majetku a investic 
4. XX. změna Územního plánu města Pardubice 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 
5. Smluvní vztahy s a.s. Dostihový spolek 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Netolická Věra, útvar interního auditu 

6. Předložení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 svazku 

obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 
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7. Terminál Univerzita 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
8. Památník Zámeček 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

9. XIV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
10. Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2020 a jeho skutečném 

plnění 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
11. Střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2025 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
12. Významné investiční akce do roku 2023 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

13. Vyčleňovací usnesení v rozpočtech města Pardubic na roky 2021 až 2023 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
14. Revokace usnesení - čerpání úvěrového rámce 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
15. Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
16. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, Pravidla pro poskytování dotací z dotačních 

programů v roce 2021 a Pravidla poskytování dotací z rezerv Rady města Pardubic, primátora a 

náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
Denková Monika, odbor ekonomický 

17. Dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

18. Dodatek č.6 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 
Huňková Katarína, odbor majetku a investic 

19. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
20. Dodatek č. 7 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
21. Volba nového člena Finančního výboru ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 
Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

22. Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

P: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

23. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 

ZmP 

P: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 
Z: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 

Pešková Alena, kancelář primátora 
Pavlová Lucie, kancelář primátora 

24. Strategie bydlení pro město Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 
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25. Pardubice - město přátelské rodině 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Procházková Jana, odbor sociálních věcí 
26. Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů v rámci OSV 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 

27. Revokace usnesení č. Z/441/2019 ze dne 28. 3. 2019 - údržba zeleně 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
28. Diskuse 

 

 

Informativní zprávy: 

 

Výhled finanční náročnosti odpadového hospodářství v roce 2021 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 
Plnění usnesení č. Z/1720/2020 – odpověď na podnět týkající se HC DYNAMO PARDUBICE, a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Změny rozpočtu města Pardubic na rok 2020 v kompetenci RmP 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
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II. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Petr Klimpl 
Petr Kvaš 
Jan Nadrchal 
Jakub Rychtecký 
Václav Snopek 
Jan Hrubeš 
Jan Mazuch 
Vít Ulrych 
Jakub Kutílek 
František Brendl 
Karel Haas 
Štěpánka Fraňková 
Martin Kolovratník 
Zdeňka Malá, vedoucí OIT 
Vítězslav Štěpánek 
Jiří Lejhanec 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1769/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP. 

2 

Dukla sportovní - revokace usnesení č. Z/1080/2020 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupila: 

Ivana Böhmová 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1770/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

změnu usnesení č. Z/1080/2020, ze dne 23.1.2020, v původním znění: ,,Zastupitelstvo města 

Pardubic schvaluje návrh dalšího postupu projektu DUKLA SPORTOVNÍ, a to dle informací 

obsažených v příloze č. 1 tohoto usnesení'' na nové znění: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje 

návrh dalšího postupu projektu DUKLA SPORTOVNÍ, a to dle informací obsažených příloze č.2 

3 

Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. 

na rok 2021 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 

Bez rozpravy 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena zastupitelstva Jana Nadrchala podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1771/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace na rok 2021 společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené 

Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781,  ve výši  31.410.000,- Kč určené ke krytí rozdílu 

mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací 

platba). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, jakožto poskytovatelem, a 

společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 

02, IČ: 28825781, ve výši 31.410.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při 

realizaci služby obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění přílohy tohoto 

usnesení. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, jakožto poskytovatelem, a 

společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 

02, IČ: 28825781, ve výši 31.410.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při 

realizaci služby obecně hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění přílohy tohoto 

usnesení. 
Z: Jana Koblížková, vedoucí ekonomického oddělení odboru majetku a investic 
T: 31.01.2021 
   

4 

XX. změna Územního plánu města Pardubice 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Doplnil do návrhu č. 003 termín a zodpovědnou osobu 
- Stáhl návrh č. 002 
 

Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Zuzana Kavalírová, vedoucí OHA 
Filip Sedlák, na základě písemné přihlášky do diskuse 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování o jednotlivých návrzích 
Karel Haas 
Jan Procházka 
Milan Košař 
Jan Hrubeš 
Martin Kolovratník 
Jan Hrabal 
Vít Ulrych 
Jan Mazuch 
Dušan Stránský 
Jakub Rychtecký 
Martin Charvát 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1772/2020               (pro 24, proti 5, zdrž. 8, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'Z/1538/2020'. 
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Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

XX. změnu dle dokumentace tak, jak byla zastupitelstvu předložena na zářijovém zasedání k vydání. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Potvrzuje 

ověření souladu XX. změny Územního plánu města Pardubice s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů, s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, vše dle 
ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

v souladu s § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o námitkách k XX. změně Územního plánu města Pardubice 
uvedené v kapitole O) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění v textové části Odůvodnění XX. 
změny Územního plánu města Pardubice. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 

formou opatření obecné povahy XX. změnu Územního plánu města Pardubice ve smyslu § 6 odst. 5 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1773/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Upravit vyhodnocení veřejného projednání XX. změn ÚPmP, kde lokalita XX/29Z bude zařazena 

mezi lokality dále ve XX. změně ÚPmP neřešené, na základě vyhovění připomínce Městského 
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obvodu Pardubice IV, který vyjádřil nesouhlas se změnou v označené lokalitě XX/29Z na 

zastavitelnou plochu s funkční lehká výroba. Plochy s rozdílným způsobem využití celé lokality 

budou ponechány tak, jak jsou v platném Územním plánu města Pardubice po XVII.b-1 změně, tj. 

občanská vybavenost koncentrovaná bez podrobnější regulace. 

T: 04.03.2021, Z: Petr Kvaš, náměstek primátora 

 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Předložit upravenou dokumentaci XX. změny k vydání zastupitelstvu. 

T: 04.03.2021, Z: Petr Kvaš, náměstek primátora 

 

5 

Smluvní vztahy s a.s. Dostihový spolek 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jan Mazuch 
Václav Snopek 
Karel Haas 
Ivana Böhmová 
Martin Charvát 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Petra Kvaše a Ludmily Ministrové podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1774/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prominutí finančního vyrovnání Dostihového spolku a.s., se sídlem Pardubice, 530 02 Pražská 507, 

Zelené Předměstí, IČO: 48155110 (dále jen „Dostihový spolek“),  vůči statutárnímu městu 

Pardubice z titulu Smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci (evid. pod č. 41/2020/ES) uzavřené 

dne 27.4.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2020, ve výši 1,064.800,- Kč (včetně DPH), které 

má Dostihový spolek městu poskytnout do 31.3.2021 z důvodu neuskutečnění části dohodnutého 

reklamního plnění v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně 
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obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Znění dohody 

o prominutí finančního vyrovnání je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Uzavřít dohodu o prominutí finančního vyrovnání s obchodní společností Dostihový spolek a.s., se 

sídlem Pardubice, 530 02 Pražská 507, Zelené Předměstí, IČO: 48155110, dle bodu I. tohoto 

usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  
T: 31.12.2020 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1775/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prominutí finančního vyrovnání Dostihového spolku a.s., se sídlem Pardubice, 530 02 Pražská 507, 

Zelené Předměstí, IČO: 48155110 (dále jen „Dostihový spolek“),  vůči statutárnímu městu 

Pardubice z titulu Smlouvy o užívání prostor (evid. pod č. 40/2020/ES) uzavřené dne 27.4.2020, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2020, ve výši 1,936.000,- Kč (včetně DPH), které má Dostihový 

spolek městu poskytnout do 31.3.2021 z důvodu neuskutečnění části dohodnutého plnění v 

důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako 

prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Znění dohody o prominutí 

finančního vyrovnání je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Uzavřít dohodu o prominutí finančního vyrovnání s obchodní společností Dostihový spolek a.s., se 

sídlem Pardubice, 530 02 Pražská 507, Zelené Předměstí, IČO: 48155110, dle bodu I. tohoto 

usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  
T: 31.12.2020 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 

6 

Předložení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2019 svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 

Vojtěch Jirsa 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1776/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Předložené informace o výsledcích hospodaření a závěrečné účty za rok 2019 svazku obcí 

Pardubická labská a DSO Hradubická labská. 

7 

Terminál Univerzita 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

 
Jakub Kutílek – podal nový návrh č. 002, který nebyl přijat 
Vít Ulrych 
Radek Hejný 
František Brendl 
Jan Mazuch 
Karel Haas 
Ondřej Karas 
Jiří Lejhanec 
Vítězslav Štěpánek 
Matěj Slanař 
Jakub Rychtecký 
Jan Hrabal 
Martin Charvát 
Petr Klimpl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1777/2020               (pro 29, proti 3, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 

s pokračováním přípravy projektu „Terminál Univerzita“, zpracovávaného společností OPTIMA 

spol. s r.o., Vysoké Mýto, IČ: 15030709. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
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s podáním žádosti o dotaci v rámci nejbližší dotační výzvy ITI s předpokládaným termínem 

vyhlášení v lednu 2021 s navrhovanou výší dotačního financování částkou 21 600 tisíc Kč a s 

navrhovanou výší spolufinancování z rozpočtu města v roce 2022 částkou 5 400 tisíc Kč s tím, že 

uvedené částky vycházejí z rozpočtu dokumentace pro stavební povolení zpracovaného v září 2020. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Ekonomickému odboru MmP, aby v I. změně rozpočtu na rok 2021 zajistil financování projektu 

„Terminál Univerzita“ tím, že předloží do ZmP ke schválení vyčleňující usnesení na rok 2022.   
Z: Vedoucí ekonomického odboru 
T: do 21.ledna 2021 

 

Návrh J. Kutílka 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 10, proti 8, zdrž. 17, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

že v případě, že ŘO IROP povolí přesun alokace z aktivity Terminály do aktivity Cyklodoprava, 
statutární město Pardubice nebude realizovat projekt “Terminál Univerzita” a nebude usilovat o jeho 
dotační podporu z prostředků ITI. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odpovědět nositeli ITI ve smyslu části I. tohoto usnesení. 
 
Z: J. Nadrchal, náměstek primátora 
   
T: 18.12.2020 

 

8 

Památník Zámeček 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- Doplnil do zprávy návrh č. 002 → viz usn. Z/1779/2020 
 
 

Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Petr Klimpl 
Václav Snopek 
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František Brendl 
Jan Hrubeš 
Karel Haas 
Vítězslav Štěpánek 
Jan Mazuch 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1778/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení příspěvkové organizace statutárního města Pardubice s názvem Památník Zámeček 

Pardubice, příspěvková organizace, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice - Staré 

Město, a to ke dni 1. 4. 2021 na dobu neurčitou. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zřizovací listinu příspěvkové organizace statutárního města Pardubice s názvem Památník Zámeček 

Pardubice, příspěvková organizace, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice - Staré 

město, jejíž znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1779/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doporučuje 

pokračovat v úzké spolupráci s Československou obcí legionářskou s cílem funkčního propojení 

obou areálů, neboť jsou historicky neoddělitelné. 

 

9 

XIV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování návrhu č. 033 
Petr Kvaš 
Vojtěch Jirsa 
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Miroslav Míča, vedoucí OŽP 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1780/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 

473,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

158,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 

914 - Kancelář tajemníka). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

485,2 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 

6131 - Odbor sociálních věcí). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 

473,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

168,6 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář tajemníka) 

na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

393,8 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 6131 - Odbor sociálních 

věcí) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

80,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický obor) na 

běžné výdaje položky "BD Husova 1116-1119 - karanténní opatření" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1781/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 18 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus SR" na běžné transfery 

položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1782/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 305. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí) na kapitálové výdaje položky "Kamerový systém - rozšíření" (správce 214 - Městská 

policie). 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1783/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 306. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 619,4 tis. položka 41. 

"Dotace MZe - hospodaření v lesích - kompenzace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1784/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 307. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" na kapitálové výdaje položky "Strojní 

investice" (správce 214 - Městská policie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 307. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)" na 

běžné transfery položky "Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem" (správce 214 - Městská 

policie). 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1785/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 308. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

45,0 tis. z běžných výdajů položky "Provozu dokončených vodohospodářských děl" na běžné výdaje 

položky "Digitální povodňový plán města - PD" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1786/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 309. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100 000,0 tis. položka 312. 

"Předpokládaná dotace - Terminál B" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 

položky "Terminál B - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 309. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20 000,0 tis. kapitálové 

výdaje položky "Terminál B - vlastní zdroje (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a 

zároveň snížení položky 812. "Dlouhodobé financování rozpočtu - úvěry" ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál B - přeložky sítí" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic) na kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu (zapojení do rozpočtu 2021)" 

(správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

650,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál B - likvidace autobazaru" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu (zapojení do rozpočtu 

2021)" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál B - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 

na kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu (zapojení do rozpočtu 2021)" (správce 

598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1787/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 310. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19 000,0 tis. položka 312. 

"Předpokládaná dotace - Terminál Univerzita" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 

výdaje položky "Terminál Univerzita - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1788/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 311. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34 000,0 tis. položka 312. 

"Předpokládaná dotace - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" a zároveň snížení 
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výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací 

systém - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu 

(zapojení do rozpočtu 2021)" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1789/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 312. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 401,2 tis. položka 411. 

"Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 312. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 400,0 tis. položka 411. 

"Dotace MK - Komorní filharmonie" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

položky "Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace MK)" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 312. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 800,0 tis. položka 411. 

"Dotace MK - Východočeské divadlo Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery položky "Východočeské divadlo Pardubice - příspěvek na provoz (dotace MK)" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1790/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

050,0 tis. z běžných výdajů položky "Veterinární činnost" na běžné výdaje položky "Provoz 

separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské lesy Pardubice" na běžné výdaje položky "Provoz 

separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské lesy Pardubice" na běžné výdaje položky "Separovaný 

sběr" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

80,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské lesy Pardubice" na běžné výdaje položky "Úklid a 

čištění stanovišť kontejnerů TKO" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské lesy Pardubice" na běžné výdaje položky "Sběr BRKO 

od občanů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1791/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 314. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

69,5 tis. z kapitálových transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na běžné 

transfery položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 - Kancelář primátora). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1792/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 315. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 52,6 tis. běžné výdaje 

položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) a zároveň snížení příjmové části 

rozpočtu položka 12. "Transfer na MO III - náklady MP" ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 315. Zvýšení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,7 tis. běžné transfery 

položky "DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) a zároveň zvýšení příjmové části rozpočtu položka 12. "Transfer z MO III - DDM Beta - KD 

Dubina - volnočasové aktivity" ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1793/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 316. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

65,0 tis. z běžných výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové 

výdaje položky "MŠ Hostovice - odstranění radonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 316. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

180,0 tis. z běžných výdajů položky "Objekty MŠ - měření a regulace radonu" na kapitálové výdaje 

položky "MŠ Hostovice - odstranění radonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1794/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 317. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,5 

tis. z běžných výdajů položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - nájemné pozemky" na běžné 

výdaje položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - nájemné pozemky - sankce" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 317. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,9 

tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - revize a ostatní služby" na běžné výdaje položky 

"Bytové domy - revize a ostatní služby - sankce" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 317. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

239,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba neudržovaných neveřejných pozemků" na běžné 

výdaje položky "Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1795/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 318. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ Bulharská - oprava a nátěr střechy" na běžné výdaje položky 

"DDM Alfa - oprava hřiště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 318. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

43,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - 

PD" na kapitálové výdaje položky "MŠ Ohrazenice - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1796/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

284,0 tis. v rámci položky "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro (úvěr)" z kapitálových 

výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. v rámci položky "Bytové domy - opravy a udržování" z kapitálových výdajů na běžné 

výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. v rámci položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady" z kapitálových výdajů 

na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

500,0 tis. v rámci položky "Výpočetní technika" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 

1814 - Odbor informačních technologií). 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1797/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 320. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

70,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na kapitálové výdaje položky "CPD a Gampa 

- ostatní náklady (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 320. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38 000,0 tis. kapitálové 

výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa (úvěr) - realizace" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) a zároveň snížení položky 812. "Dlouhodobé financování rozpočtu - úvěry" ve 

stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 320. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. kapitálové výdaje 

položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa (úvěr) - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) a zároveň snížení položky 812. "Dlouhodobé financování rozpočtu - úvěry" ve 

stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1798/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

25,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce 

dětského hřiště Jesničánky - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/1799/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 322. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 370,0 tis. položka 21. 

"Příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 322. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

770,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1800/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 323. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 281,5 tis. položka 221. 

"Delikty provozovatelů vozidla" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1801/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

286,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na 

provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - Závodu míru - příspěvek 

na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč  350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek na 

provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - Npor. Eliáše - příspěvek na 

provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/1802/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 325. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu) na kapitálové transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek 

na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/1803/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 326. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné výdaje 

položky "Koncepce školství - 2. návrhová část" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
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Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/1804/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 327. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

110,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na kapitálové 

transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/1805/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

37,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

58,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "MŠ Doubek (Svítkov, Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/1806/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

133,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/1807/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

106,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/1808/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

28,8 tis. z běžných výdajů položky "Britské centrum - provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - 

Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/1809/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 332. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. položka 212. 

"Odvod PO - ZŠ Ohrazenice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ 

Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 332. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. položka 212. 

"Odvod PO - MŠ Doubek" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ 

Doubek (Svítkov, Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. Z/1810/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

35,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

28,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 

- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

13,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

23,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

29,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 

tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 

tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,0 

tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 
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Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

56,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

198,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 

- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

272,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 

- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 

tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 

- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 

tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 

tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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XV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

25,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. Z/1811/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

102,9 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 

položky "Stavební úpravy zastávky MHD Gorkého - do města - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

102,9 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 

položky "Stavební úpravy zastávky MHD Gorkého - z města - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. Z/1812/2020               (pro 27, proti 3, zdrž. 6, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

162,5 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Most 

M802 - Červeňák" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. Z/1813/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 336. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

10,0 tis. v rámci položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných 

výdajů na běžné transfery. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 336. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

70,0 tis. v rámci položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z 

běžných výdajů na běžné transfery. 

 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. Z/1814/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 337. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 403,8 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 337. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 

603,8 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" na položku 411. 

"Dotace MŽP - Revitalizace Matičního jezera" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 

výši. 

 
Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. Z/1815/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 338. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15 955,4 tis. položka 31. 

"Předpokládaná dotace - Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku 

Zámeček - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. Z/1816/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

707,3 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. 

"Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO I". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

534,6 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. 

"Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO II". 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

478,8 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. 

"Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO III". 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

173,7 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. 

"Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO IV". 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

573,2 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. 

"Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO V". 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

188,1 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. 

"Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO VI". 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

187,3 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. 

"Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO VII". 



  35 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 21,1 

tis. z položky 411. "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. 

"Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO VIII". 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,9 

tis. z běžných výdajů položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" (správce 598 

- Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 

senátu" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

707,3 tis. z běžných výdajů "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné 

výdaje položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO I". 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

534,6 tis. z běžných výdajů "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné 

výdaje položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO II". 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

478,8 tis. z běžných výdajů "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné 

výdaje položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO III". 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 173,7 tis. z běžných výdajů "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na 

běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO IV". 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

573,2 tis. z běžných výdajů "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné 

výdaje položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO V". 
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XV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

188,1 tis. z běžných výdajů "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné 

výdaje položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO VI". 

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

187,3 tis. z běžných výdajů "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné 

výdaje položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO VII". 

XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

21,1 tis. z běžných výdajů "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné výdaje 

položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO VIII". 

 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. Z/1817/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 340. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16,4 tis. položky 211. "MP - 

příjmy z poskytování služeb - DDH" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. Z/1818/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 341. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31 000,0 tis. položka 312. 

"Předpokládaná dotace - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" a zároveň snížení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 341. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 24 797,2 tis. položka 12. 

"Transfer z MO VI - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - transfer z MO VI" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. Z/1819/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 342. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 131,2 tis. položka 312. 

"Předpoklad dotace - Studánecký les - III. etapa - lesní stezky H3 a H5" a zároveň snížení výdajové 

části rozpočtu položky "Studánecký les - III. etapa - lesní stezky H3 a H5 - dotace" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 342. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 288,8 tis. položka 312. 

"Předpoklad dotace - Studánecký les - III. etapa - lesní stezky H3 a H5" a zároveň snížení výdajové 

části rozpočtu položky "Studánecký les - III. etapa - lesní stezky H3 a H5 - dotace" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 342. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

151,3 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu krizová - kompenzační bonus SR" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III. etapa - lesní stezky H3 

a H5 - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. Z/1820/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 343. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,3 tis. položka 312. 

"Předpoklad dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu položky "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) - dotace" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 

226,1 tis. z položky 31. "Předpoklad dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. 

Dělnická)" na položku 42. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. Z/1821/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

24,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba neudržovaných veřejných pozemků" na běžné výdaje 

položky "Tř. Míru (objekt WC) - přípojný bod (platba ČEZ)" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. Z/1822/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 345. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 178,7 tis. položka 31. 

"Předpokládaná dotace - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" a zároveň snížení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - dotace" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 345. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 

736,8 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" na položku 

42. "Dotace SFPI - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 345. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 

883,9  tis. z položky 31. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" na 

položku 12. "Transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa". 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 345. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 899,9 tis. položka 12. 

"Transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
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kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - transfer z MO I" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. Z/1823/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 346. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. položka 31. 

"Předpokládaná dotace - CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími 

cyklostezkami - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. Z/1824/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 162,3 tis. položka 31. 

"Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 400,0 tis. položka 31. 

"Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - 

transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. položka 31. 

"Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady" a 

zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, 

Partyzánů - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. položka 31. 

"Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady" 
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(správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 

547,4 tis. běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - 

transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. Z/1825/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 348. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. položka 31. 

"Předpokládaná dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního 

architekta). 

 
Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. Z/1826/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 349. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. 

"Předpokládaná dotace - ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - II. etapa" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - II. etapa - 

dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 349. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - II. etapa - 

předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. Z/1827/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 350. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 354,4 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - MŠ Motýlek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "MŠ Motýlek - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 350. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 065,5 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 350. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 958,7 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - ZŠ Bratranců Veverkových - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - projekt v rámci OP VVV - 

dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 350. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 535,3 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - ZŠ Waldorfská - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 

- Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. Z/1828/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 351. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 257,2 tis. položka 23. 

"Dostihový spolek - záštita na Velkou Pardubickou (MZe)" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "Dostihový spolek - záštita na Velkou Pardubickou (MZe)" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
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10 

Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2020 a jeho 

skutečném plnění 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1829/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Informace o schváleném a upraveném rozpočtu statuárního města Pardubic na rok 2020 a jeho 

skutečném plnění. 

11 

Střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2025 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek – podal návrh na samostatné hlasování 
Vojtěch Jirsa 
Karel Haas 
Jiří Lejhanec 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1830/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 7, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky 2021-2025. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1831/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
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doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic, které je přílohou tohoto usnesení. 

12 

Významné investiční akce do roku 2023 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jan Mazuch 
Jan Hrubeš 
Jakub Rychtecký 
Jakub Kutílek 
Petr Klimpl 
Vojtěch Jirsa 
Karel Haas 
František Brendl 
Vítězslav Štěpánek 
 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1832/2020               (pro 29, proti 3, zdrž. 4, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

přehled významných investičních akcí statutárního města Pardubice do konce roku 2023 (zásobník 

projektů do roku 2027), který je přílohou tohoto usnesení. Odhadované investiční náklady vyšší 

než 10 mil. Kč včetně finančního krytí a zapojení úvěrových zdrojů. 

 

13 

Vyčleňovací usnesení v rozpočtech města Pardubic na roky 2021 až 2023 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 

Karel Haas  - požádal o samostatné hlasování návrhu č. 003 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1833/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

Usnesení Z/1331/2020 ze dne 29. 4.2020, které zní: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje 

vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2021 ve výši Kč 8 000,0 tis. na 

kapitálové výdaje položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 na 

kapitálové výdaje položky "MAS Dukla - Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1834/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 100 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 na 

kapitálové výdaje položky "Terminál B - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 74 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 na 

kapitálové výdaje položky "Terminál B - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1835/2020               (pro 24, proti 7, zdrž. 4, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 180 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 na 

kapitálové výdaje položky "Revitalizace letního stadionu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 167 700,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 na 

kapitálové výdaje položky "Revitalizace letního stadionu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1836/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

Usnesení č. Z/V/1394/2020 ze dne 28.05.2020 
ve znění: V. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu 

města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 139 760,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální 

polytechnické dílny a Gampa - předpokládaná dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 96 700,0 tis. na 

kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - předpokládaná dotace" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

Usnesení č. Z/VI/1394/2020 ze dne 28.05.2020 
ve znění: VI. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu 

města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 27 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální 

polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 2 000,0 tis. na 

kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - vlastní zdroje" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

Usnesení č. Z/VII/1394/2020 ze dne 28.05.2020 
ve znění: VII. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu 

města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 69 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální 

polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - předpokládaná dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 18 000,0 tis. na 

kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - předpokládaná 

dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

Usnesení č. Z/1674/2020 ze dne 22.10.2020 
ve znění: Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 30 

978,5 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - dotace" (správce 

711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2022. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální 

polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v 

rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2023. 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 55 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální 

polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v 

rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2023. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1837/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

Usnesení č. Z/II/1600/2020 ze dne 24.9.2020.  
"Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 36 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál 

JIH - komunikace - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního 

města Pardubic na rok 2022". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

"Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 39 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál 

JIH - zkapacitnění ul. K Vápence - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu 

statutárního města Pardubic na rok 2023. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1838/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
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Předložený souhrn vyčleňovacích usnesení na roky 2021 až 2023, který je přílohou tohoto usnesení. 

14 

Revokace usnesení - čerpání úvěrového rámce 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Vojtěch Jirsa 
Ondřej Nečas, vedoucí EO 
Helena Dvořáčková 
Martin Kolovratník 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1839/2020               (pro 32, proti 1, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

bod I. usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2077/2017 ze dne 23. 10. 2017. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

část textu usnesení č. Z/987/2019 ze dne 12. 12. 2019, týkající se použití finančních prostředků 

úvěrového rámce KB v roce 2020 na realizací akcí:  
- "Centrální polytechnické dílny a Gampa" ve výši Kč 40 000,0 tis.  
- "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori" ve výši Kč 20 000,0 tis.  
- "Terminál B" ve výši Kč 20 000,0 tis.“. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

použití finančních prostředků v roce 2021 z úvěrového rámce v Komerční bance, a.s. v celkové výši 

536.065.384,60 Kč na investiční akce následovně:  
 
- "Centrální polytechnické dílny a Gampa" ve výši Kč 40 000,0 tis.  
- "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori" ve výši Kč 20 000,0 tis.  
- "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" ve výši Kč 8 000,0 tis. 
- "MŠ Grussova - rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 7 000,0 tis.   
- "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 26 000,0 tis. 
- "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa" ve výši Kč 23 500,0 tis. 
- "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa" ve výši Kč 11 500,0 tis. 
- "ZŠ Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa" ve výši Kč 15 000,0 tis. 
- "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" ve výši Kč 31 000,0 tis. 
- "Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček" ve výši Kč 7 000,0 tis. 
- "Lávka přes Labe vedle rosického mostu " ve výši Kč 17 000,0 tis. 
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- "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 7 000,0 tis. 
- "Náhrdelník na Chrudimce" ve výši Kč 13 500,0 tis. 
- "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, rekonstrukce + klimatizace + ozvučení společ. sálu" ve výši 

Kč 93 565 384,60 
- "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - realizace" ve výši Kč 21 500,0 tis. 
- "RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická" ve výši Kč 13 000,0 tis. 
- "Rekonstrukce MK Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik" ve výši Kč 7 000,0 tis. 
- "Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku ulice Holcova a Nemošická" ve výši Kč 6 000,0 tis. 
- "ZŠ Závodu Míru - úprava školního hřiště - PD a realizace" ve výši Kč 11 000,0 tis. 
- "Cyklistická stezka Centrální osa sídliště Dubina SV-JZ" ve výši Kč 15 500,0 tis. 
- "Rekonstrukce kuchyně pro SSmP" ve výši Kč 33 000,0 tis. 
- "ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši Kč 10 000,0 tis. 
- "ZŠ Závodu Míru - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši Kč 10 000,0 tis. 
- "ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši Kč 12 000,0 tis. 
- "ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši Kč 13 000,0 tis. 
- "ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši Kč 15 000,0 tis. 
- "ZŠ Spořilov - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši Kč 11 500,0 tis. 
- "ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši Kč 14 500,0 tis. 
- "ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši Kč 11 500,0 tis. 
- "DDM Alfa - realizace úspor energií" ve výši Kč 11 500,0 tis. 

15 

Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Požádal o samostatné hlasování ř. 143, kap. 1734 – Czech Open – (pro 34, proti 0, zdrž. 1, 

nehl. 1) 
- po schválení rozpočtu na rok 2021 stáhl návrh č. 006 

 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili:   

Petr Klimpl 
Jakub Kutílek – navrhl samostatné hlasování o návrhu č.005 
František Brendl – podal protinávrh k návrhu č. 005 na snížení částky pro rozhodnutí v kompetenci  
                                 RmP → viz návrh č. 009, který nebyl přijat 
Karel Haas – podal nový návrh ve věci podpory Letního kina → viz návrh č. 008, který nebyl přijat 

- požádal o samostatné hlasování kap. ORS – ř. 8 P-Pink – dotace (pro 31, proti 1, zdrž. 2, 
nehl. 2) 

- požádal o samostatné hlasování kap. OMI . ř. 121 – 123 (v kapitálových výdajích ř. 64-
66)  (pro  26, proti 8, zdrž. 1, nehl. 1) – Letní stadion (LS) 

Martin Charvát 
Jiří Lejhanec 
Vojtěch Jirsa – podal nový návrh ve věci převodu finančních prostředků na rekonstrukci LS do OR →  
                           viz návrh č. 007, který nebyl přijat  
Martin Kolovratník 
Ondřej Nečas, vedoucí EO 
Jakub Rychtecký 
Václav Snopek 
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Vít Ulrych  
Vítězslav Štěpánek 
Jan Hrubeš 
Jan Hrabal 
Ludmila Ministrová – požádala o samostatné hlasování kap. OMI, ř. 34 – areál koupaliště Cihelna  
                                      (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
Petr Kvaš 
Jiří Rozinek 
Jan Mazuch  
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Jiřího Rejdy, Jana Hrabala, Ludmily Ministrové, Petra Kvaše, Roberta Klča, 
Vladimíra Martince, Jana Mazucha, Jakuba Rychteckého, Jana Nadrchala, Víta Ulrycha, Štěpánky 
Fraňkové, Jaroslava Menšíka, Radka Hejného, Martina Charváta, Heleny Dvořáčkové, Jana Procházky, 
Dušana Salfického, Martina Kolovratníka, Františka Brendla podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1840/2020               (pro 27, proti 5, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočet statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2021, který je přílohou 

tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1841/2020               (pro 27, proti 5, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Finanční toky do rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2021. Jedná se o 

podíl na celkových výnosech daní na základě obecně závazné vyhlášky města - Statutu města 

Pardubic dle přílohy č. 3, bodu 2, písm. g) až j). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1842/2020               (pro 27, proti 5, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1843/2020               (pro 27, proti 5, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočet sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2021. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Pravidla hospodaření sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2021. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1844/2020               (pro 26, proti 4, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Svěřuje 

Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc 

schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu: 
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků 

mezi stávajícími výdajovými položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní 

akce. 
c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez omezení 

u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně. 
d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci 

Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání. 
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Návrh usnesení č. 006 byl stažen                

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové provizorium na období od 1.1.2021 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic 
na rok 2021 v případě, že nebude schválen rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021 do 
konce roku 2020. 

 
Návrh V. Jirsy 
Návrh usnesení č. 007 nebyl přijat               (pro 9, proti 19, zdrž. 6, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši 96 000 tis. Kč z položky „Revitalizace 
letního stadionu –  stavební práce “ (správce 711 – Odbor majetku a investic) na 
kapitálové výdaje položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 –  Ekonomický odbor). 

 
Návrh K. Haase 
Návrh usnesení č. 008 nebyl přijat               (pro 3, proti 17, zdrž. 13, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 600  tis. Kč z položky „Obecná 
rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický  odbor) na běžné výdaje položky „Dotace  z programu 
podpory Pardubičtí  tahouni – dotace Cinema Time – Pardubické letní kino Pernštejn“  (správce 1734 
– odbor školství, kultury a sportu). 

 
Pozměňující návrh F. Brendla 
Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 10, proti 14, zdrž. 11, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Svěřuje 

Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc 
schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu: 
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků 
mezi stávajícími výdajovými položkami do maximální výše Kč 2 000,0 tis. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní 
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akce. 
c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez omezení u 
účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně. 
d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci 
Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání. 

 

16 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, Pravidla pro poskytování dotací z 

dotačních programů v roce 2021 a Pravidla poskytování dotací z rezerv Rady města 

Pardubic, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jan Hrubeš – navrhl samostatné hlasování o návrhu č. 006 
Jiří Lejhanec 
Jakub Rychtecký 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1845/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 06) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 

směrnici č. xx/2020 s názvem Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Pardubice, která je přílohou usnesení č. 1. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1846/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 06) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 

2021, která jsou přílohou usnesení č. 2. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1847/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 06) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021, která jsou 

přílohou usnesení č. 3. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1848/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 06) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti pro rok 2021, která jsou 

přílohou usnesení č. 4. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1849/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 06) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2021, která jsou přílohou 

usnesení č. 5. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1850/2020               (pro 26, proti 1, zdrž. 2, nehl. 6) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2021, která jsou přílohou 

usnesení č. 6. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1851/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Pravidla pro poskytování dotací z rezerv Rady města Pardubic, primátora a náměstků., která jsou 

přílohou usnesení č. 7. 

17 

Dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Rychtecký 
František Brendl 
Jan Hrubeš – navrhl samostatné hlasování o návrhu č. 002 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Jana Mazucha, Jakuba Rychteckého, Dušana Salfického podána informace o 
jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1852/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace se subjektem Nadační fond 

regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického 

kraje", č. D1734/00013/20, uzavřené dne 02.03.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku 

přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené 

položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 1.400.000,- Kč. Znění 

dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00013/20 o poskytnutí individuální dotace, mezi 

statutárním městem Pardubice a subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie 

Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.01.2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1853/2020               (pro 24, proti 1, zdrž. 4, nehl. 6) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu se 

společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v roce 

2020", č. D1734/00012/20, uzavřené dne 24.03.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku 

přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené 

položky v rozpočtu při zachování výše dotace v částce 17.100.000,- Kč. Znění dodatku č. 2 je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu č. D1734/00012/20 mezi statutárním městem Pardubice a společností HOCKEY CLUB 

DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z:  Ivana Liedermanová 
T:  31.01.2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1854/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu se 

spolkem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 

Pardubice, na realizaci projektu " Riders Univerzita Pardubice ", č. D1734/00433/20, uzavřené dne 

20.10.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně 

obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období 

roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně 

schválené výše dotace v částce 100.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu č. D1734/00433/20 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem HOCKEY CLUB UNI 

Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, ve znění, které je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z:  Ivana Liedermanová 
T:  15.01.2021 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1855/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury s příjemcem 

dotace ART STORM CZ, s.r.o., se sídlem Dubové návrší 749, Pardubice, PSČ 530 12, IČ: 27933733, na 

realizaci projektu "PIRATE SWING Band Gala 2020, Galakoncert s hostem Danielem Bártou",  č. 

D1734/00441/20, uzavřené dne 9.10.2020, jímž se na žádost příjemce dotace snižuje původně 

schválená dotace  v částce 82.200,- Kč na částku 61.650,- Kč,  a to s ohledem na zrušení výše 

uvedeného projektu v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně 

obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Znění dodatku je přílohou 

tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury č. 

D1734/00441/20 mezi statutárním městem Pardubice a společností ART STORM CZ, s.r.o., se 

sídlem Dubové návrší 749, Pardubice, PSČ 530 12, IČ: 27933733, ve znění, které je přílohou č. 1 

tohoto usnesení. 
Z:  Ivana Liedermanová 
T:  15.01.2021 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1856/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč se 

subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642, na realizaci 

projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - vybavení prostor 

sálu a přilehlých prostor", č. D1734/00327/20, uzavřené dne 7.8.2020, jímž se na žádost příjemce 

dotace v důsledku změny původně stanoveného termínu realizace projektu do 31.12.2020 kvůli 

přijatým opatřením k ochraně veřejného zdraví obyvatelstva, vyhlášeného nouzového stavu a v 

neposlední řadě zpoždění lhůt ze strany orgánů státní správy ve věci zajištění stavebního povolení 

mění lhůty s tím související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a 

jejího vyúčtování). Znění dodatku  je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč se subjektem 

Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642, na realizaci projektu 

"Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - vybavení prostor sálu a 

přilehlých prostor", ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 15.01.2021 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1857/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000,- Kč se 

subjektem  Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci 

projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - zhotovení nové 

elektroinstalace",  č. D1734/00328/20, uzavřené dne 7.8.2020,  jímž se na žádost příjemce dotace v 

důsledku změny původně stanoveného termínu realizace projektu do 31.12.2020 kvůli přijatým 

opatřením k ochraně veřejného zdraví obyvatelstva, vyhlášeného nouzového stavu a v neposlední 

řadě zpoždění lhůt ze strany orgánů státní správy ve věci zajištění stavebního povolení mění lhůty s 

tím související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a jejího 

vyúčtování). Znění dodatku  je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000,- Kč se 

subjektem  Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci 

projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - zhotovení nové 

elektroinstalace", ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 15.01.2021 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1858/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se subjektem 

Terra Madoda z.s., se sídlem Gorkého 2222, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 26601320, na 

realizaci projektu "Ostrovy v pohybu 2020",  č. D1734/00120/20, uzavřené dne 9.6.2020, jímž se na 

žádost příjemce dotace kvůli přijatým opatřením k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v 

rozpočtu ve schválené výši 87.500,- Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00120/20, uzavřené dne 9.6.2020  z 

Programu podpory kultury se subjektem Terra Madoda z.s., se sídlem Gorkého 2222, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 26601320, na realizaci projektu "Ostrovy v pohybu 2020", ve 

znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z:  Ivana Liedermanová 
T:  15.01.2021 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1859/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se subjektem 

Terra Madoda z.s., se sídlem Gorkého 2222, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 26601320, na 

realizaci projektu "FILMFUSE 2020", č. D1734/00121/20, uzavřené dne 9.6.2020, jímž se na žádost 

příjemce dotace kvůli přijatým opatřením k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku 

a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v 

rozpočtu ve schválené výši 62.800,- Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se subjektem 

Terra Madoda z.s., se sídlem Gorkého 2222, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 26601320, na 

realizaci projektu "FILMFUSE 2020", č. D1734/00121/20, uzavřené dne 9.6.2020, ve znění, které je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z:  Ivana Liedermanová 
T:  15.01.2021 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1860/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury s příjemcem 

dotace panem Miloslavem Musilem, bytem: Jilemnického 2215, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČ: 13183346, na realizaci projektu "2-letý grant na činnost Doli klubu 2019-2020",  č. 

D1734/00133/20, uzavřené dne 28.5.2020, jímž se na žádost příjemce dotace kvůli přijatým 

opatřením k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
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CoV-2 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu ve schválené výši 65.000,- 

Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury s příjemcem 

dotace panem Miloslavem Musilem, bytem: Jilemnického 2215, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČ: 13183346, na realizaci projektu "2-letý grant na činnost Doli klubu 2019-2020",  č. 

D1734/00133/20, uzavřené dne 28.5.2020, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z:  Ivana Liedermanová 
T:  15.01.2021 

18 

Dodatek č. 6 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s. 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 

Jiří Rozinek 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Jiřího Rozinka podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1861/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 6 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť mezi statutárním 

městem Pardubice, IČ: 00274046, a společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se sídlem 

Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12, který upřesňuje objem prací a jemu odpovídající odměnu na 

rok 2021. Dodatek č.6 Příkazní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 6 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť - mezi statutárním 

městem Pardubice, IČ: 00274046, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, 

se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12, který upřesňuje objem prací a jemu odpovídající 

odměnu na rok 2021. Dodatek č. 6 Příkazní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Jana Koblížková, vedoucí ekonomického oddělení odboru majetku a investic 
T: 31.01.2021 
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19 

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Karel Haas 
Vojtěch Jirsa 
Filip Hoffman, ORS 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1862/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 

uvedené v důvodové zprávě a dalších přílohách tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1863/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

bere na vědomí informace o stavu přípravy projektů uvedených v důvodové zprávě a v jejích 

přílohách. 

20 

Dodatek č. 7 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a 

odstraňování odpadu 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jiří Rozinek 
Jan Procházka 
František Brendl 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Jiřího Rozinka, Jana Procházky, Františka Brendla podána informace o jejich 
poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1864/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 7 smlouvy o poskytování služeb (Služby svozu a odstraňování odpadu), v 

platném znění, mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 

čp. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., 

IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, kterým se s účinností ke 

dni 1. 1. 2021 mění část A. přílohy této smlouvy nově označená jako „Objem prací na kalendářní 

rok 2021“ a část B. přílohy této smlouvy označená jako „Ceník prací a sužeb“. Dodatek č. 7 je 

přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 7 smlouvy o poskytování služeb (Služby svozu a odstraňování odpadu), v 

platném znění, mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 

čp. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., 

IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, kterým se s účinností ke 

dni 1. 1. 2021 mění část A. přílohy této smlouvy nově označená jako „Objem prací na kalendářní 

rok 2021“ a část B. přílohy této smlouvy označená jako „Ceník prací a služeb“. Dodatek č. 7 je 

přílohou tohoto usnesení. 
 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
T: 31.12.2020 

21 

Volba nového člena Finančního výboru ZmP 

Zpráva byla projednána za bodem č. 9. 
Byla schválena volba veřejná. 
 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- O bodu I. a II. bylo hlasováno samostatně 
 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Adolf Vondrka, nominant na člena Finančního výboru ZmP 
Václav Snopek 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1865/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

rezignaci pana Jiřího Čáslavky (Piráti) na jeho členství ve Finančním výboru ZmP ke dni 09.12.2020. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
Volí 

pana Adolfa Vondrku (Piráti) členem Finančního výboru ZmP. 

 

22 

Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 

Slovo zpravodaje a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupil: 

František Brendl 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1866/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené dne 

259.12.2015 mezi statutárním městem Pardubice jako objednatelem a Dopravním podnikem města 

Pardubic a.s., se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21 Pardubice, IČO: 63217066 (ve 

znění jejích dodatků), jako dopravcem, na základě něhož bude městem navýšena Dopravnímu 

podniku města Pardubic a.s. z důvodu propadu tržeb z jízdného v důsledku epidemie nemoci 

COVID -19 kompenzace nákladů za výkon veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské 

hromadné dopravy) za r. 2020 o částku 10 mil. Kč a upraveny (sníženy) předpokládané tržby pro 

určení výše kompenzace pro období r. 2021 dle finančních modelů, které jsou přílohou tohoto 

dodatku. Znění dodatku č. 3 tvoří přílohu tohoto usnesení.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené dne 259.12.2015 

mezi statutárním městem Pardubice jako objednatelem a Dopravním podnikem města Pardubic 

a.s., se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21 Pardubice, IČO: 63217066 (ve znění jejích 
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dodatků), jako dopravcem, na základě něhož bude městem navýšena Dopravnímu podniku města 

Pardubic a.s. z důvodu propadu tržeb z jízdného v důsledku epidemie nemoci COVID -19 

kompenzace nákladů za výkon veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské hromadné 

dopravy) za r. 2020 o částku 10 mil. Kč a upraveny (sníženy) předpokládané tržby pro určení výše 

kompenzace pro období r. 2021 dle finančních modelů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Znění 

dodatku č. 3 tvoří přílohu tohoto usnesení.   
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
T: 31.12.2020 

23 

Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP 

Zpravodaj: Jakub Kutílek, předseda Kontrolního výboru ZmP 
 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Jan Hrabal 
Michal Zitko, tajemník MmP 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1867/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1, 3 - 30. 

 

Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 28, zdrž. 3, nehl. 4) 
 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkol uvedený v příloze usnesení v řádku č. 2. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1868/2020               (pro 20, proti 2, zdrž. 9, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
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s obsahem metodického materiálu vypracovaného Kontrolním výborem Zastupitelstva města 

Pardubic, který je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Doporučuje 

všem orgánům Statutárního města Pardubice a všem organizačním útvarům Magistrátu města 

Pardubic zavést používání metodického materiálu při formulaci usnesení přijímaných orgány města 

Statutárního města Pardubice a při formulaci komentářů organizačních útvarů Magistrátu města 

Pardubic při vyhodnocování splnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů města. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1869/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

ve spolupráci s kontrolním výborem zapracovat ustanovení metodického materiálu vypracovaného 

Kontrolním výborem Zastupitelstva města  Pardubic, který je přílohou tohoto usnesení, do 

stávajících předpisů  města. 
 
Z: M. Zitko, tajemník magistrátu 
   
T: 31. 3. 2021 

 

24 

Strategie bydlení pro město Pardubice 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1870/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Strategii bydlení pro město Pardubice, která je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Naplňování jednotlivých cílů Strategie bydlení města Pardubic formou akčních plánů, které budou 

schvalovány pro každý kalendářní rok Zastupitelstvem města Pardubic. 

 

25 

Pardubice - město přátelské rodině 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 

Bez rozpravy 

 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1871/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

předložený materiál Pardubice - město přátelské rodině, který je přílohou návrhu usnesení. 

 

26 

Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů v rámci OSV 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 

Bez rozpravy 

 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1872/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro roky 2021 a 

2022, která jsou přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1873/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti pro rok 

2021, která jsou přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 2. 

 

27 

Revokace usnesení č. Z/441/2019 ze dne 28. 3. 2019 - údržba zeleně 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 

Bez rozpravy 

 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1874/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení zastupitelstva č. Z/441/2019 ze dne 28. 3. 2019 

 

28 

Diskuse 

Viz zvukový záznam 

Jindřich Petruška, na základě písemné přihlášky do diskuse. 

• Seznámil přítomné se stanoviskem právníka pana Papeže a zástupců Fans klubu HC Dynamo 
k postupu města ve věci smlouvy uzavřené s p. Dědkem  → reagoval J. Mazuch s tím, že 
jednání mezi městem a společností pana Dědka probíhají a na lednové ZmP bude připravena 
zpráva. 
 

František Brendl:  

• K uzavřené smlouvě s p. Dědkem upozornil na její nevýhodnost a dlouholeté závazky města. 
Ve věci právní nejistoty doporučil co nejrychlejší řešení a zadání nezávislého posudku 
ohledně postupu péče řádného hospodáře. 
 

Petr Klimpl:  

• Vznesl dotaz, zda se RmP zabývala omezením použití zábavní pyrotechniky o svátcích a 
koncem roku → reagoval M. Charvát, že odpověď bude písemná a V. Ulrych, uvedl, že 
vzhledem k nouzovému stavu bude letos omezení. 
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V. Ulrych:  

• Poděkoval za pomoc zdravotnickému personálu v nemocnici v Pardubicích, zdůraznil možnost 
testování, které bude probíhat do 15. 01.2020. 
 

Jan Hrubeš:  

• Vznesl dotaz na kroky vedoucí k úpravě Jednacího řádu ZmP → reagoval J. Turek s tím, že nyní 
je třeba vyhodnotit dotazníky od členů pracovní skupiny a na leden 2021 bude svolána další 
schůzka. 
 

Jakub Kutílek:  

• Požádal o odpověď na otázku, co je třeba udělat, aby se mohl most Červeňák otevřít pro pěší 
a cyklisty → P. Kvaš uvedl, že oprava celého mostu pro silniční dopravu je dle posudku finančně 
neúnosná, využití a oprava pro pěší je v řešení. 
 

Karel Haas:  

• Informoval, že v budově ČSOBP je zobrazena vizualizace nového sídla pojišťovny, které se 
buduje v areálu bývalé Prokopky → M. Charvát doplnil informace o přípravě realizace stavby. 
 

Aleš Klose:  

• Vznesl dotaz na veřejné osvětlení ulic od zdymadla k Wonkově mostu a části ulic Winternitzova 
– Na Ležánkách – Na Haldě. → P. Kvaš připraví písemnou odpověď.  

• V souvislosti s rekonstrukcí mlýnů upozornil na potřebu revitalizace přilehlých částí a prostor, 
např. nábřeží Chrudimky → reagoval M. Charvát s tím, že se připravuje skromné řešení.  

• Dále vznesl dotaz na situaci kolem rekonstrukce Bělobranského náměstí a Kostelní ulice → 
termín není, v roce 2021 se s ní nepočítá, bude řešeno operativně.  

• Požádal o informace k zapuštěným kontejnerům, které byly použity např. na třídě Míru, zda se 
s nimi počítá i nadále → M. Charvát informoval, že se s nimi počítá v lokalitě Automatických 
mlýnů a Wernerova nábřeží.  

• Upozornil na žádost ZmP o vyúčtování rekonstrukce radnice → M. Charvát uvedl, že zpráva 
byla předložena v minulosti zastupitelstvu. 
 

František Brendl:  

• Vznesl dotaz na výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky pardubického letiště → reagoval J. 
Hrabal s tím, že byl vybrán Ing. Ivan Čech a shrnul proces VŘ. Informoval o dalších krocích v této 
věci. 
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Vít Ulrych:  

• Podpořil J. Hrubeše v řešení úpravy Jednacího řádu ZmP. 
• Otevřel problematiku falešných nanoroušek → J. Turek uvedl, že nemůže podat veřejně 

komentář, ale na lednové ZmP připraví zprávu.  
• Požádal o zvážení možnosti nečistit ulice mezi 7 – 8 h, kdy rodiče vozí do školy své děti → 

reagoval A. Kopecký s tím, že v různých lokalitách jsou časové požadavky na čištění různé a pak 
by pracovníkům SmP a.s. vznikaly prostoje.  V. Bakajsa krátce doplnil informace. 

• Požádal o vysvětlení dotačního programu Národní sportovní agentury, kterého by se dalo 
využít při rekonstrukci LS → reagoval J. Nadrchal s tím, že se připravují i výhodnější dotační 
tituly, prověřujeme je a budeme jednat. 
 

Matěj Slanař: 

• Doporučil jednat o rekonstrukci jezu u staré vojenské plovárny → J. Nadrchal informoval, 
že se jedná o soukromý majetek. 
 

J. Rychtecký  

• Vysvětlil situaci, na čí podněty došlo k realizaci možnosti parkování vozidel sociálních 
služeb na vyhrazených místech ve městě. 

• Uvedl subjekty, které se na realizaci podílely nebo při ní spolupracovaly.  

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 23:10 hodin 

 
 
 
 

 
 
 
 
……………………………………… 
Martin Charvát 

primátor města Pardubic  
Ověřovatelé: 
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………………………………………    …………………………………………………. 
Ludmila  M i n i s t r o v á                                     dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………    ……………………………………………………. 
Karel  H a a s                                                                                        dne  

Pardubice 22.12.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
 

 

  
Zpracovala: Pešková Alena, org. odd. KP 
 
Originál (69 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
 
 



      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 14:02:14                          
               00. Úvod                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Nepřítomen     
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nepřítomen     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nepřítomen     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 6



Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 14:02:45                          
               00. Úvod                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Nepřítomen     
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nepřítomen     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nepřítomen     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 6
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 14:04:44                          
               00. Úvod                 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Nepřítomen     
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nepřítomen     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nepřítomen     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 6
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 14:52:53                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 14:55:52                          
        02. Dukla sportovní - revokace usnesení č. Z/1080/2020        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            



  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změnu usnesení č. Z/1080/2020, ze dne 23.1.2020, v původním znění:
  ,,Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje návrh dalšího postupu
  projektu DUKLA SPORTOVNÍ, a to dle informací obsažených v příloze č. 1
  tohoto usnesení'' na nové znění: Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje návrh dalšího postupu projektu DUKLA SPORTOVNÍ, a to dle
  informací obsažených příloze č.2
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 14:56:55                          
03. Smlouva o poskytnutí dodtace formou vyrovnávací platby pro PAP Pardubice 
o.p.s. na rok 2021
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            



  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace na rok 2021 společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., se
  sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ:
  28825781,  ve výši  31.410.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi
  náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby obecného hospodářského
  zájmu (vyrovnávací platba).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 mezi statutárním
  městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21
  Pardubice, IČ: 00274046, jakožto poskytovatelem, a společností PAP
  PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí,
  Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, ve výši 31.410.000,- Kč určené ke
  krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby
  obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění přílohy
  tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 mezi statutárním
  městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21
  Pardubice, IČ: 00274046, jakožto poskytovatelem, a společností PAP
  PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí,
  Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, ve výši 31.410.000,- Kč určené ke
  krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby



  obecně hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění přílohy
  tohoto usnesení.
  Z: Jana Koblížková, vedoucí ekonomického oddělení odboru majetku a
  investic
  T: 31.01.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 16:15:54                          
             04. XX. změna Územního plánu města Pardubice             
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            



______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Upravit vyhodnocení veřejného projednání XX. změn ÚPmP, kde lokalita
  XX/29Z bude zařazena mezi lokality dále ve XX. změně ÚPmP neřešené, na
  základě vyhovění připomínce Městského obvodu Pardubice IV, který
  vyjádřil nesouhlas se změnou v označené lokalitě XX/29Z na
  zastavitelnou plochu s funkční lehká výroba. Plochy s rozdílným
  způsobem využití celé lokality budou ponechány tak, jak jsou v platném
  Územním plánu města Pardubice po XVII.b-1 změně, tj. občanská
  vybavenost koncentrovaná bez podrobnější regulace.
  Z: Petr Kvaš, pověřený zastupitel
  T: 04.03.2021
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Předložit upravenou dokumentaci XX. změny k vydání zastupitelstvu.
  Z: Petr Kvaš, pověřený zastupitel
  T: 04.03.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 16:16:29                          
             04. XX. změna Územního plánu města Pardubice             
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      



  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/1538/2020'.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 16:26:04                          
              05. Smluvní vztahy s a.s. Dostihový spolek              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prominutí finančního vyrovnání Dostihového spolku a.s., se sídlem
  Pardubice, 530 02 Pražská 507, Zelené Předměstí, IČO: 48155110 (dále
  jen „Dostihový spolek“),  vůči statutárnímu městu Pardubice z titulu
  Smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci (evid. pod č. 41/2020/ES)
  uzavřené dne 27.4.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2020, ve
  výši 1,064.800,- Kč (včetně DPH), které má Dostihový spolek městu
  poskytnout do 31.3.2021 z důvodu neuskutečnění části dohodnutého
  reklamního plnění v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány
  veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku
  a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Znění dohody o prominutí finančního
  vyrovnání je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Uzavřít dohodu o prominutí finančního vyrovnání s obchodní společností
  Dostihový spolek a.s., se sídlem Pardubice, 530 02 Pražská 507, Zelené



  Předměstí, IČO: 48155110, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění,
  které je přílohou tohoto usnesení.
  T: 31.12.2020
  Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prominutí finančního vyrovnání Dostihového spolku a.s., se sídlem
  Pardubice, 530 02 Pražská 507, Zelené Předměstí, IČO: 48155110 (dále
  jen „Dostihový spolek“),  vůči statutárnímu městu Pardubice z titulu
  Smlouvy o užívání prostor (evid. pod č. 40/2020/ES) uzavřené dne
  27.4.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2020, ve výši
  1,936.000,- Kč (včetně DPH), které má Dostihový spolek městu
  poskytnout do 31.3.2021 z důvodu neuskutečnění části dohodnutého
  plnění v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné
  moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a
  rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Znění dohody o prominutí finančního
  vyrovnání je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Uzavřít dohodu o prominutí finančního vyrovnání s obchodní společností
  Dostihový spolek a.s., se sídlem Pardubice, 530 02 Pražská 507, Zelené
  Předměstí, IČO: 48155110, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění,
  které je přílohou tohoto usnesení.
  T: 31.12.2020
  Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 16:27:46                          
06. Předložení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2019 svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            



  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Předložené informace o výsledcích hospodaření a závěrečné účty za rok
  2019 svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 11 - NESCHVÁLENO                     
                         17.12.2020 17:11:44                          
                        .. Terminál Univerzita                        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Zdržel se      



  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Nehlasoval     
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 10 (26%)  Proti: 8 (21%)  Zdrželo se: 17 (44%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  
schvaluje,

  že v případě, že ŘO IROP povolí přesun alokace z aktivity Terminály do
  aktivity Cyklodoprava, statutární město Pardubice nebude realizovat
  projekt “Terminál Univerzita” a nebude usilovat o jeho dotační podporu
  z prostředků ITI.

  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  
ukládá
  
odpovědět nositeli ITI ve smyslu části I. tohoto usnesení.

  Z: J. Nadrchal, náměstek primátora
  



T: 18.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 17:12:10                          
                        .. Terminál Univerzita                        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 29 (74%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s pokračováním přípravy projektu „Terminál Univerzita“, zpracovávaného
  společností OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto, IČ: 15030709.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s podáním žádosti o dotaci v rámci nejbližší dotační výzvy ITI s
  předpokládaným termínem vyhlášení v lednu 2021 s navrhovanou výší
  dotačního financování částkou 21 600 tisíc Kč a s navrhovanou výší
  spolufinancování z rozpočtu města v roce 2022 částkou 5 400 tisíc Kč s
  tím, že uvedené částky vycházejí z rozpočtu dokumentace pro stavební
  povolení zpracovaného v září 2020.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Ekonomickému odboru MmP, aby v I. změně rozpočtu na rok 2021 zajistil
  financování projektu „Terminál Univerzita“ tím, že předloží do ZmP ke
  schválení vyčleňující usnesení na rok 2022. 
  Z: Vedoucí ekonomického odboru
  T: do 21.ledna 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 17:46:54                          
                         08. Památník Zámeček                         
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     



  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zřízení příspěvkové organizace statutárního města Pardubice s názvem
  Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace, se sídlem
  Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice - Staré Město, a to ke dni 1.
  4. 2021 na dobu neurčitou.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zřizovací listinu příspěvkové organizace statutárního města Pardubice
  s názvem Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace, se sídlem
  Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice - Staré město, jejíž znění je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Návrh č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic doporučuje pokračovat v úzké spolupráci
  s Československou obcí legionářskou s cílem funkčního propojení obou
  areálů, neboť jsou historicky neoddělitelné.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 17:55:14                          
   09. XIV. změna rozpočtu města na rok 2020 - rozpočtová opatření    
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 033
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 162,5 tis. z běžných výdajů položky "Správa
  a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Most M802 - Červeňák"
  (správce 1327 - Odbor dopravy).



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 17:56:00                          
   09. XIV. změna rozpočtu města na rok 2020 - rozpočtová opatření    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)



Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 032, 034 - 049
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 473,4 tis. z běžných výdajů položky
  "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus
  Pk" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 158,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce
  914 - Kancelář tajemníka).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 485,2 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce
  6131 - Odbor sociálních věcí).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 473,4 tis. z běžných výdajů položky
  "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na
  běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 168,6 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné výdaje
  položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 393,8 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva rozpočtu" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné
  výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický obor) na běžné výdaje
  položky "BD Husova 1116-1119 - karanténní opatření" (správce 6131 -
  Odbor sociálních věcí).
  Návrh usnesení č. 002



  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 18 000,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Krizová rezerva - kompenzační bonus SR" na běžné transfery položky
  "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 305. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program prevence kriminality" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí)
  na kapitálové výdaje položky "Kamerový systém - rozšíření" (správce
  214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 306. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  619,4 tis. položka 41. "Dotace MZe - hospodaření v lesích -
  kompenzace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve
  stejné výši.
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 307. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz
  MP vč. DDH" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce
  214 - Městská policie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 307. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)" na běžné
  transfery položky "Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem" (správce
  214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 308. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Provozu
  dokončených vodohospodářských děl" na běžné výdaje položky "Digitální
  povodňový plán města - PD" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 309. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  100 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Terminál B" a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Terminál B - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 309. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  20 000,0 tis. kapitálové výdaje položky "Terminál B - vlastní zdroje



  (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň snížení
  položky 812. "Dlouhodobé financování rozpočtu - úvěry" ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Terminál B - přeložky sítí" (správce 711 - Odbor majetku a investic)
  na kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu (zapojení do
  rozpočtu 2021)" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Terminál B - likvidace autobazaru" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) na kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu
  (zapojení do rozpočtu 2021)" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Terminál B - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na
  kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu (zapojení do
  rozpočtu 2021)" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 310. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  19 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Terminál
  Univerzita" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové
  výdaje položky "Terminál Univerzita - dotace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 311. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  34 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Inteligentní
  dopravní systém - parkovací systém" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém -
  parkovací systém - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" (správce 1411 -
  Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Investiční
  rezerva rozpočtu (zapojení do rozpočtu 2021)" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 312. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  401,2 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - projekt v rámci
  OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - projekt v rámci OP VVV" (správce



  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 312. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 400,0 tis. položka 411. "Dotace MK - Komorní filharmonie" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Komorní
  filharmonie - příspěvek na provoz (dotace MK)" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 312. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  7 800,0 tis. položka 411. "Dotace MK - Východočeské divadlo Pardubice"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "Východočeské divadlo Pardubice - příspěvek na provoz (dotace MK)"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 050,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Veterinární činnost" na běžné výdaje položky "Provoz separačních
  dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské
  lesy Pardubice" na běžné výdaje položky "Provoz separačních dvorů"
  (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské
  lesy Pardubice" na běžné výdaje položky "Separovaný sběr" (správce
  1015 - Odbor životního prostředí).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské
  lesy Pardubice" na běžné výdaje položky "Úklid a čištění stanovišť
  kontejnerů TKO" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské
  lesy Pardubice" na běžné výdaje položky "Sběr BRKO od občanů" (správce
  1015 - Odbor životního prostředí).
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 314. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 69,5 tis. z kapitálových transferů položky
  "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na běžné transfery



  položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 -
  Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 315. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  52,6 tis. běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 -
  Městská policie) a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 12.
  "Transfer na MO III - náklady MP" ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 315. Zvýšení výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  0,7 tis. běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - volnočasové
  aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň
  zvýšení příjmové části rozpočtu položka 12. "Transfer z MO III - DDM
  Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" ve stejné výši. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 316. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 65,0 tis. z běžných výdajů položky "Velká
  údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky
  "MŠ Hostovice - odstranění radonu" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 316. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z běžných výdajů položky "Objekty
  MŠ - měření a regulace radonu" na kapitálové výdaje položky "MŠ
  Hostovice - odstranění radonu" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 317. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 7,5 tis. z běžných výdajů položky "CS
  koupaliště Cihelna - Žlutý pes - nájemné pozemky" na běžné výdaje
  položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - nájemné pozemky - sankce"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 317. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,9 tis. z běžných výdajů položky "Bytové
  domy - revize a ostatní služby" na běžné výdaje položky "Bytové domy -
  revize a ostatní služby - sankce" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 317. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 239,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba
  neudržovaných neveřejných pozemků" na běžné výdaje položky "Soudní
  poplatky za BJ, NP, pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 016



  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 318. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ
  Bulharská - oprava a nátěr střechy" na běžné výdaje položky "DDM Alfa
  - oprava hřiště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 318. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 43,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ
  Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD" na kapitálové
  výdaje položky "MŠ Ohrazenice - rekonstrukce elektrorozvodů - PD"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 284,0 tis. v rámci položky "ZŠ Prodloužená
  - rekonstrukce kuchyně a gastro (úvěr)" z kapitálových výdajů na běžné
  výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "Bytové domy -
  opravy a udržování" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711
  - Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "MŠ Svítkov -
  výstavba nové MŠ - ostatní náklady" z kapitálových výdajů na běžné
  výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. v rámci položky "Výpočetní
  technika" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 1814 - Odbor
  informačních technologií).
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 320. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Technická pomoc" na kapitálové výdaje položky "CPD a Gampa - ostatní
  náklady (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 320. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  38 000,0 tis. kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny
  a Gampa (úvěr) - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a
  zároveň snížení položky 812. "Dlouhodobé financování rozpočtu - úvěry"
  ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 320. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  2 000,0 tis. kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny
  a Gampa (úvěr) - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) a zároveň snížení položky 812. "Dlouhodobé financování
  rozpočtu - úvěry" ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 019
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Technická pomoc" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce dětského
  hřiště Jesničánky - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 322. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  370,0 tis. položka 21. "Příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 322. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 770,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 021
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 323. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  281,5 tis. položka 221. "Delikty provozovatelů vozidla" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 022
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 286,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ -
  Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - Závodu
  míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč  350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 1734 - Odbor



  školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ -
  Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - Npor.
  Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 325. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice školských zařízení" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) na kapitálové transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám.
  - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 024
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 326. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné výdaje položky
  "Koncepce školství - 2. návrhová část" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu).
  Návrh usnesení č. 025
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 327. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na kapitálové transfery
  položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 026
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 37,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 58,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Doubek (Svítkov, Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 027
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 133,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 028
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky



  "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 029
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 28,8 tis. z běžných výdajů položky "Britské
  centrum - provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na
  běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 030
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 332. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  400,0 tis. položka 212. "Odvod PO - ZŠ Ohrazenice" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
  ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 332. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  280,0 tis. položka 212. "Odvod PO - MŠ Doubek" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Doubek (Svítkov,
  Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 031
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "MŠ E. Košťála - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 13,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 23,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 29,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "MŠ Závodu míru - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových -



  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 9,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 56,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 198,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek
  na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se
  o závazný ukazatel rozpočtu.
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 272,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  XII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva



  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  XV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - krizová - kompenzační bonus" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 032
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 102,9 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Stavební úpravy zastávky MHD Gorkého - do města - PD" (správce 1327 -
  Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 102,9 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Stavební úpravy zastávky MHD Gorkého - z města - PD" (správce 1327 -
  Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 034
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 336. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "Výkon sociální
  práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné
  transfery.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 336. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. v rámci položky "Sociálně právní
  ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na
  běžné transfery.
  Návrh usnesení č. 035
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 337. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  403,8 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního
  jezera" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky



  "Revitalizace Matičního jezera - dotace" (správce 711 - Odbor majetku
  a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 337. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 6 603,8 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - Revitalizace Matičního jezera" na položku 411. "Dotace MŽP -
  Revitalizace Matičního jezera" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 036
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 338. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  15 955,4 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Rekonstrukce a
  modernizace Památníku Zámeček" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace
  Památníku Zámeček - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic)
  ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 037
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 707,3 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby
  do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO I".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 534,6 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby
  do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO II".
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 478,8 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby
  do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO III".
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 173,7 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby
  do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO IV".
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 573,2 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby
  do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO V".
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 188,1 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby
  do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. "Dotace MF -



  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO VI".
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 187,3 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby
  do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO VII".
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 21,1 tis. z položky 411. "Dotace MF - volby
  do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na položku 411. "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na MO VIII".
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 6,9 tis. z běžných výdajů položky "Dotace MF
  - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do
  zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 707,3 tis. z běžných výdajů "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné výdaje položky
  "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na
  MO I".
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 534,6 tis. z běžných výdajů "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné výdaje položky
  "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na
  MO II".
  XII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 478,8 tis. z běžných výdajů "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné výdaje položky
  "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na
  MO III".
  XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun přesun finančních prostředků ve
  výdajové části rozpočtu ve výši Kč 173,7 tis. z běžných výdajů "Dotace
  MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné výdaje
  položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu -
  transfer na MO IV".
  XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 573,2 tis. z běžných výdajů "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné výdaje položky
  "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na



  MO V".
  XV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 188,1 tis. z běžných výdajů "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné výdaje položky
  "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na
  MO VI".
  XVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 187,3 tis. z běžných výdajů "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné výdaje položky
  "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na
  MO VII".
  XVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 21,1 tis. z běžných výdajů "Dotace MF -
  volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu" na běžné výdaje položky
  "Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu - transfer na
  MO VIII".
  Návrh usnesení č. 038
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 340. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  16,4 tis. položky 211. "MP - příjmy z poskytování služeb - DDH" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz
  MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 039
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 341. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  31 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Lávka přes Labe
  vedle rosického mostu" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 341. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  24 797,2 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - Lávka přes Labe vedle
  rosického mostu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové
  výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - transfer z MO
  VI" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 040
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 342. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  131,2 tis. položka 312. "Předpoklad dotace - Studánecký les - III.
  etapa - lesní stezky H3 a H5" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu položky "Studánecký les - III. etapa - lesní stezky H3 a H5 -
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 342. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 288,8 tis. položka 312. "Předpoklad dotace - Studánecký les - III.
  etapa - lesní stezky H3 a H5" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu položky "Studánecký les - III. etapa - lesní stezky H3 a H5 -
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 342. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 151,3 tis. z běžných výdajů položky
  "Rezerva rozpočtu krizová - kompenzační bonus SR" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III.
  etapa - lesní stezky H3 a H5 - předfinancování dotace" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 041
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 343. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  36,3 tis. položka 312. "Předpoklad dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV
  průmyslové zóny (ul. Dělnická)" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu položky "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul.
  Dělnická) - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 226,1 tis. z položky 31. "Předpoklad
  dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" na
  položku 42. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny
  (ul. Dělnická)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 042
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba
  neudržovaných veřejných pozemků" na běžné výdaje položky "Tř. Míru
  (objekt WC) - přípojný bod (platba ČEZ)" (správce 711 - Odbor majetku
  a investic).
  Návrh usnesení č. 043
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 345. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  178,7 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - RPS nábřeží Závodu míru
  - III. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové
  výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - dotace"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 345. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 736,8 tis. z položky 31. "Předpokládaná
  dotace - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" na položku 42. "Dotace
  SFPI - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 345. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 883,9  tis. z položky 31. "Předpokládaný
  transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" na položku 12.
  "Transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa".
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 345. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  899,9 tis. položka 12. "Transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru -
  III. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové
  výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - transfer z MO
  I" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 044
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 346. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 100,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - CS podél ul.
  Kunětická s navazujícími cyklostezkami" a zároveň snížení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s
  navazujícími cyklostezkami - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 045
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 162,3 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny -
  Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa -
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  8 400,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS
  Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická,
  Ležáků, Partyzánů - transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  180,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny
  - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady" a zároveň snížení
  výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny -
  Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  120,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny
  - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 347. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 8 547,4 tis. běžných výdajů položky "Rezerva
  rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů -
  transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 046
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 348. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  70,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Regulační plán Mlýnský
  ostrov" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje
  položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace" (správce 811 - Odbor
  hlavního architekta).
  Návrh usnesení č. 047
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 349. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ZŠ Benešovo nám. -
  odborné učebny - II. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - II.
  etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 349. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 7 100,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Rezerva rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny
  - II. etapa - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 048
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 350. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  354,4 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Motýlek - projekt v rámci OP
  VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "MŠ Motýlek - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 350. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 065,5 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - projekt v
  rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  transfery položky "ZŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV - dotace"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 350. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  958,7 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ Bratranců Veverkových -
  projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - projekt v rámci OP
  VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve



  stejné výši.  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 350. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  535,3 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ Waldorfská - projekt v rámci
  OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "ZŠ Waldorfská - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 049
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 351. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 257,2 tis. položka 23. "Dostihový spolek - záštita na Velkou
  Pardubickou (MZe)" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  transfery položky "Dostihový spolek - záštita na Velkou Pardubickou
  (MZe)" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 18:53:40                          
             .. Volba nového člena Finančního výboru ZmP              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nehlasoval     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Nehlasoval     
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Nehlasoval     
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            



  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Nehlasoval     
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 8 (21%)
Omluveno: 1

Procedurální hlasovaní
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 18:59:03                          
             .. Volba nového člena Finančního výboru ZmP              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            



  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  rezignaci pana Jiřího Čáslavky (Piráti) na jeho členství ve Finančním
  výboru ZmP. ke dni 09.12.2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 18:59:45                          
             .. Volba nového člena Finančního výboru ZmP              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            



  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Procedurální hlasovaní - volba veřejným hlasováním
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 19:00:25                          
             .. Volba nového člena Finančního výboru ZmP              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            



  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Volí
  pana Adolfa Vondrku (Piráti) členem Finančního výboru ZmP.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 19:01:33                          
10. Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2020 a 
jeho skutečném plnění
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            



  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Informace o schváleném a upraveném rozpočtu statuárního města Pardubic
  na rok 2020 a jeho skutečném plnění.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 19:08:22                          
      11. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 - 2025       
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky
  2021-2025.
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 19:08:55                          
      11. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 - 2025       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1



Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic, které je
  přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 19:58:29                          
              12. Významné investiční akce do roku 2023               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  přehled významných investičních akcí statutárního města Pardubice do
  konce roku 2023 (zásobník projektů do roku 2027), který je přílohou
  tohoto usnesení. Odhadované investiční náklady vyšší než 10 mil. Kč
  včetně finančního krytí a zapojení úvěrových zdrojů.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 20:02:01                          
13. Vyčleňovací usnesení v rozpočtech města Pardubic na roky 2021 až 2023
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            



  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002, 004 - 006
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  Usnesení Z/1331/2020 ze dne 29. 4.2020, které zní: Zastupitelstvo
  města Pardubic schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu
  města Pardubic na rok 2021 ve výši Kč 8 000,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. v rozpočtu
  města Pardubic na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla -
  Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 100 000,0 tis. v rozpočtu
  města Pardubic na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Terminál B -
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 74 000,0 tis. v rozpočtu
  města Pardubic na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Terminál B -
  vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  Usnesení č. Z/V/1394/2020 ze dne 28.05.2020
  ve znění: V. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění
  finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč
  139 760,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické
  dílny a Gampa - předpokládaná dotace" (správce 711 - Odbor majetku a



  investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022
  ve výši Kč 96 700,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální
  polytechnické dílny a Gampa - předpokládaná dotace" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  Usnesení č. Z/VI/1394/2020 ze dne 28.05.2020
  ve znění: VI. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění
  finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč
  27 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické
  dílny a Gampa - pomůcky - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku
  a investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022
  ve výši Kč 2 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální
  polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - vlastní zdroje" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  Usnesení č. Z/VII/1394/2020 ze dne 28.05.2020
  ve znění: VII. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění
  finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč
  69 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické
  dílny a Gampa - pomůcky - předpokládaná dotace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022
  ve výši Kč 18 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální
  polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - předpokládaná dotace" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  Usnesení č. Z/1674/2020 ze dne 22.10.2020
  ve znění: Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění finančních
  prostředků ve výši Kč 30 978,5 tis. na kapitálové výdaje položky
  "Centrální polytechnické dílny a Gampa - dotace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) v rozpočtu statutárního města Pardubic na rok
  2022.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 800,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - pomůcky -
  vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu
  statutárního města Pardubic na rok 2023.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 55 000,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - pomůcky -
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu



  statutárního města Pardubic na rok 2023.
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  Usnesení č. Z/II/1600/2020 ze dne 24.9.2020.
  "Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 36 000,0 tis. na
  kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - komunikace - realizace"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města
  Pardubic na rok 2022".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  "Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 39 000,0 tis. na
  kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - zkapacitnění ul. K Vápence -
  realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu
  statutárního města Pardubic na rok 2023.
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Předložený souhrn vyčleňovacích usnesení na roky 2021 až 2023, který
  je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 20:02:25                          
13. Vyčleňovací usnesení v rozpočtech města Pardubic na roky 2021 až 2023
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            



  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 7 (18%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 180 000,0 tis. v rozpočtu
  města Pardubic na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Revitalizace
  letního stadionu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 167 700,0 tis. v rozpočtu
  města Pardubic na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Revitalizace
  letního stadionu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 20:18:24                          
           14. Revokace usnesení - čerpání úvěrového rámce            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            



  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Nehlasoval     
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  bod I. usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2077/2017 ze dne
  23. 10. 2017.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část textu usnesení č. Z/987/2019 ze dne 12. 12. 2019, týkající se
  použití finančních prostředků úvěrového rámce KB v roce 2020 na
  realizací akcí:
  - "Centrální polytechnické dílny a Gampa" ve výši Kč 40 000,0 tis.
  - "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori" ve výši Kč 20
  000,0 tis.
  - "Terminál B" ve výši Kč 20 000,0 tis.“.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  použití finančních prostředků v roce 2021 z úvěrového rámce v Komerční



  bance, a.s. v celkové výši 536.065.384,60 Kč na investiční akce
  následovně:
  - "Centrální polytechnické dílny a Gampa" ve výši Kč 40 000,0 tis.
  - "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori" ve výši Kč 20
  000,0 tis.
  - "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" ve výši Kč 8 000,0
  tis.
  - "MŠ Grussova - rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 7 000,0
  tis. 
  - "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 26
  000,0 tis.
  - "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa" ve
  výši Kč 23 500,0 tis.
  - "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa" ve
  výši Kč 11 500,0 tis.
  - "ZŠ Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa" ve výši
  Kč 15 000,0 tis.
  - "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" ve výši
  Kč 31 000,0 tis.
  - "Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček" ve výši Kč 7 000,0
  tis.
  - "Lávka přes Labe vedle rosického mostu " ve výši Kč 17 000,0 tis.
  - "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 7 000,0
  tis.
  - "Náhrdelník na Chrudimce" ve výši Kč 13 500,0 tis.
  - "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, rekonstrukce + klimatizace +
  ozvučení společ. sálu" ve výši Kč 93 565 384,60
  - "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - realizace" ve výši Kč
  21 500,0 tis.
  - "RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická" ve výši Kč 13 000,0 tis.
  - "Rekonstrukce MK Sadová v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik" ve
  výši Kč 7 000,0 tis.
  - "Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku ulice Holcova a Nemošická" ve
  výši Kč 6 000,0 tis.
  - "ZŠ Závodu Míru - úprava školního hřiště - PD a realizace" ve výši
  Kč 11 000,0 tis.
  - "Cyklistická stezka Centrální osa sídliště Dubina SV-JZ" ve výši Kč
  15 500,0 tis.
  - "Rekonstrukce kuchyně pro SSmP" ve výši Kč 33 000,0 tis.
  - "ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa"
  ve výši Kč 10 000,0 tis.
  - "ZŠ Závodu Míru - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve
  výši Kč 10 000,0 tis.
  - "ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve
  výši Kč 12 000,0 tis.
  - "ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve
  výši Kč 13 000,0 tis.
  - "ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve
  výši Kč 15 000,0 tis.
  - "ZŠ Spořilov - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši
  Kč 11 500,0 tis.
  - "ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši
  Kč 14 500,0 tis.
  - "ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa" ve výši



  Kč 11 500,0 tis.
  - "DDM Alfa - realizace úspor energií" ve výši Kč 11 500,0 tis.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 21:54:17                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů



Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Procedurální hlasovaní: Ukončení rozpravy
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:12:22                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            



______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Czech Open - ř. 143, kap. 1734 - OŠKS
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:12:52                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Nehlasoval     
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            



  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  areál koupaliště Cihelna - ř. 34, kap. OMI
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 30 - NESCHVÁLENO                     
                         17.12.2020 22:13:42                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      



  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 10 (26%)  Proti: 14 (36%)  Zdrželo se: 11 (28%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Svěřuje
  Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě
  města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím
  rozsahu:
  a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech
  rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými
  položkami do maximální výše Kč 2 000,0 tis.
  b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní
  rezervy rozpočtu na konkrétní akce.
  c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění
  rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních
  transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.
  d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách
  rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 31 - NESCHVÁLENO                     
                         17.12.2020 22:14:28                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            



  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 9 (23%)  Proti: 19 (49%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  ZmP schvaluje přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  ve výši 96 000 tis. Kč z položky „Revitalizace letního stadionu –
  stavební práce “ (správce 711 – Odbor majetku a investic) na
  kapitálové výdaje položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 –
  Ekonomický odbor).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 32 - NESCHVÁLENO                     
                         17.12.2020 22:15:18                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      



  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Zdržel se      
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 3 (8%)  Proti: 17 (44%)  Zdrželo se: 13 (33%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 600
  tis. Kč z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický
  odbor) na běžné výdaje položky „Dotace  z programu podpory Pardubičtí
  tahouni – dotace Cinema Time – Pardubické letní kino Pernštejn“
  (správce 1734 – odbor školství, kultury a sportu).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      



                         17.12.2020 22:15:55                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  kap. ORS - ř. 8 - P-PINK - dotace
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:16:32                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 8 (21%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2



Hlasování o usnesení
  Rekonstrukce Letního stadionu - kap. OMI - ř. 121 - 123 (v
  kapitálových výdajích ř. 64 - 66)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:17:09                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Zdržel se      
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Svěřuje
  Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě
  města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím
  rozsahu:
  a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech
  rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými
  položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis.
  b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní
  rezervy rozpočtu na konkrétní akce.
  c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění
  rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních
  transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.
  d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách
  rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:18:30                          
               15. Rozpočet města Pardubic na rok 2021                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            



  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočet statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok
  2021, který je přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Finanční toky do rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic
  na rok 2021. Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě
  obecně závazné vyhlášky města - Statutu města Pardubic dle přílohy č.
  3, bodu 2, písm. g) až j).
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021.
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok
  2021.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočet sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2021.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Pravidla hospodaření sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok
  2021.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:25:52                          
16. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, Pravidla pro poskytování 
dotací z dotační programů a z rezerv Rady, primátora a náměstků
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Nehlasoval     
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok
  2021, která jsou přílohou usnesení č. 6.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:26:18                          
16. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, Pravidla pro poskytování 
dotací z dotační programů a z rezerv Rady, primátora a náměstků
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            



  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 005, 007
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  směrnici č. xx/2020 s názvem Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
  statutárního města Pardubice, která je přílohou usnesení č. 1.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a
  vzdělávacích aktivit pro rok 2021, která jsou přílohou usnesení č. 2.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu
  pro rok 2021, která jsou přílohou usnesení č. 3.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti pro
  rok 2021, která jsou přílohou usnesení č. 4.
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok
  2021, která jsou přílohou usnesení č. 5.
  Návrh usnesení č. 007
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z rezerv Rady města Pardubic,
  primátora a náměstků., která jsou přílohou usnesení č. 7.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:42:07                          
                  17. Dodatky VS o poskytnutí dotací                  



______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 003 - 009
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace se



  subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického
  kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530
  02 Pardubice, na realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie
  Pardubického kraje", č. D1734/00013/20, uzavřené dne 02.03.2020, jímž
  se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na
  upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše
  dotace v částce 1.400.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. D1734/00013/20 o poskytnutí
  individuální dotace, mezi statutárním městem Pardubice a subjektem
  Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO:
  05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.01.2021
  
Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu se spolkem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s.,
  IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na
  realizaci projektu " Riders Univerzita Pardubice ", č. D1734/00433/20,
  uzavřené dne 20.10.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku
  přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí
  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění
  stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování
  původně schválené výše dotace v částce 100.000,- Kč. Znění dodatku je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00433/20 mezi statutárním
  městem Pardubice a spolkem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO:
  09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, ve znění,
  které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z:  Ivana Liedermanová
  T:  15.01.2021

  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu
  podpory kultury s příjemcem dotace ART STORM CZ, s.r.o., se sídlem
  Dubové návrší 749, Pardubice, PSČ 530 12, IČ: 27933733, na realizaci
  projektu "PIRATE SWING Band Gala 2020, Galakoncert s hostem Danielem
  Bártou",  č. D1734/00441/20, uzavřené dne 9.10.2020, jímž se na žádost
  příjemce dotace snižuje původně schválená dotace  v částce 82.200,- Kč
  na částku 61.650,- Kč,  a to s ohledem na zrušení výše uvedeného
  projektu v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné



  moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření
  onemocnění SARS CoV-2. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu
  podpory kultury č. D1734/00441/20 mezi statutárním městem Pardubice a
  společností ART STORM CZ, s.r.o., se sídlem Dubové návrší 749,
  Pardubice, PSČ 530 12, IČ: 27933733, ve znění, které je přílohou č. 1
  tohoto usnesení.
  Z:  Ivana Liedermanová
  T:  15.01.2021
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve
  výši 200.000,- Kč se subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem
  Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642, na realizaci projektu
  "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil -
  vybavení prostor sálu a přilehlých prostor", č. D1734/00327/20,
  uzavřené dne 7.8.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku
  změny původně stanoveného termínu realizace projektu do 31.12.2020
  kvůli přijatým opatřením k ochraně veřejného zdraví obyvatelstva,
  vyhlášeného nouzového stavu a v neposlední řadě zpoždění lhůt ze
  strany orgánů státní správy ve věci zajištění stavebního povolení mění
  lhůty s tím související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace,
  případného vrácení dotace a jejího vyúčtování). Znění dodatku  je
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve
  výši 200.000,- Kč se subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem
  Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642, na realizaci projektu
  "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil -
  vybavení prostor sálu a přilehlých prostor", ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 15.01.2021
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve
  výši 100.000,- Kč se subjektem  Divadlo Exil, z.s., se sídlem
  Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu
  "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil -
  zhotovení nové elektroinstalace",  č. D1734/00328/20, uzavřené dne
  7.8.2020,  jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku změny původně
  stanoveného termínu realizace projektu do 31.12.2020 kvůli přijatým
  opatřením k ochraně veřejného zdraví obyvatelstva, vyhlášeného
  nouzového stavu a v neposledné řadě zpoždění lhůt ze strany orgánů
  státní správy ve věci zajištění stavebního povolení mění lhůty s tím
  související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného
  vrácení dotace a jejího vyúčtování). Znění dodatku  je přílohou tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve
  výši 100.000,- Kč se subjektem  Divadlo Exil, z.s., se sídlem
  Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu
  "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil -
  zhotovení nové elektroinstalace", ve znění, které je přílohou č. 1
  tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 15.01.2021
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu
  podpory kultury se subjektem Terra Madoda z.s., se sídlem Gorkého
  2222, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 26601320, na realizaci
  projektu "Ostrovy v pohybu 2020",  č. D1734/00120/20, uzavřené dne
  9.6.2020, jímž se na žádost příjemce dotace kvůli přijatým opatřením k
  ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření
  onemocnění SARS CoV-2 mění stanovené čerpání dotace na upravené
  položky v rozpočtu ve schválené výši 87.500,- Kč. Znění dodatku je
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00120/20,
  uzavřené dne 9.6.2020  z Programu podpory kultury se subjektem Terra
  Madoda z.s., se sídlem Gorkého 2222, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, IČ: 26601320, na realizaci projektu "Ostrovy v pohybu
  2020", ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z:  Ivana Liedermanová
  T:  15.01.2021
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu
  podpory kultury se subjektem Terra Madoda z.s., se sídlem Gorkého
  2222, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 26601320, na realizaci
  projektu "FILMFUSE 2020", č. D1734/00121/20, uzavřené dne 9.6.2020,
  jímž se na žádost příjemce dotace kvůli přijatým opatřením k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v
  rozpočtu ve schválené výši 62.800,- Kč. Znění dodatku je přílohou
  tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory
  kultury se subjektem Terra Madoda z.s., se sídlem Gorkého 2222, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 26601320, na realizaci projektu
  "FILMFUSE 2020", č. D1734/00121/20, uzavřené dne 9.6.2020, ve znění,
  které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z:  Ivana Liedermanová
  T:  15.01.2021
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu
  podpory kultury s příjemcem dotace panem Miloslavem Musilem, bytem:
  Jilemnického 2215, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 13183346,
  na realizaci projektu "2-letý grant na činnost Doli klubu 2019-2020", 
  č. D1734/00133/20, uzavřené dne 28.5.2020, jímž se na žádost příjemce
  dotace kvůli přijatým opatřením k ochraně obyvatelstva a jako prevence
  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 mění stanovené
  čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu ve schválené výši
  65.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory
  kultury s příjemcem dotace panem Miloslavem Musilem, bytem:
  Jilemnického 2215, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 13183346,
  na realizaci projektu "2-letý grant na činnost Doli klubu 2019-2020", 
  č. D1734/00133/20, uzavřené dne 28.5.2020, ve znění, které je přílohou
  č. 1 tohoto usnesení.
  Z:  Ivana Liedermanová
  T:  15.01.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:42:33                          
                  17. Dodatky VS o poskytnutí dotací                  
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Nehlasoval     
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            



  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 002
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu se společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE
  a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530
  02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v
  roce 2020", č. D1734/00012/20, uzavřené dne 24.03.2020, jímž se na
  žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na
  upravené položky v rozpočtu při zachování výše dotace v částce
  17.100.000,- Kč. Znění dodatku č. 2 je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00012/20 mezi statutárním
  městem Pardubice a společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO:
  60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z:  Ivana Liedermanová
  T:  31.01.2021
  
______________________________________________________________________
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18. Dodatek č. 6 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s.
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 6 Příkazní smlouvy na provozování veřejných
  pohřebišť mezi statutárním městem Pardubice, IČ: 00274046, a
  společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se sídlem Hůrka



  1803, Pardubice, PSČ 530 12, který upřesňuje objem prací a jemu
  odpovídající odměnu na rok 2021. Dodatek č.6 Příkazní smlouvy je
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 6 Příkazní smlouvy na provozování veřejných
  pohřebišť - mezi statutárním městem Pardubice, IČ: 00274046, a
  akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se
  sídlem Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12, který upřesňuje objem prací
  a jemu odpovídající odměnu na rok 2021. Dodatek č. 6 Příkazní smlouvy
  je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Jana Koblížková, vedoucí ekonomického oddělení odboru majetku a
  investic
  T: 31.01.2021
______________________________________________________________________
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           19. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace           
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            



  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  informace o plnění Strategie integrované územní investice
  Hradecko-pardubické aglomerace uvedené v důvodové zprávě a dalších
  přílohách tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  bere na vědomí informace o stavu přípravy projektů uvedených v
  důvodové zprávě a v jejích přílohách.
______________________________________________________________________
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20. Dodatek č. 7 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a 
odstraňování odpadu
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     



  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 7 smlouvy o poskytování služeb (Služby svozu a
  odstraňování odpadu), v platném znění, mezi statutárním městem
  Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1,
  Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby
  města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé
  Předměstí, 530 12 Pardubice, kterým se s účinností ke dni 1. 1. 2021
  mění část A. přílohy této smlouvy nově označená jako „Objem prací na
  kalendářní rok 2021“ a část B. přílohy této smlouvy označená jako
  „Ceník prací a sužeb“. Dodatek č. 7 je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 7 smlouvy o poskytování služeb (Služby svozu a
  odstraňování odpadu), v platném znění, mezi statutárním městem
  Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1,
  Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby
  města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé
  Předměstí, 530 12 Pardubice, kterým se s účinností ke dni 1. 1. 2021
  mění část A. přílohy této smlouvy nově označená jako „Objem prací na
  kalendářní rok 2021“ a část B. přílohy této smlouvy označená jako



  „Ceník prací a služeb“. Dodatek č. 7 je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Ing. Martin Charvát, primátor
  T: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 22:57:08                          
 22. Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě
  cestujících uzavřené dne 259.12.2015 mezi statutárním městem Pardubice
  jako objednatelem a Dopravním podnikem města Pardubic a.s., se sídlem
  Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21 Pardubice, IČO: 63217066 (ve
  znění jejích dodatků), jako dopravcem, na základě něhož bude městem
  navýšena Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. z důvodu propadu tržeb
  z jízdného v důsledku epidemie nemoci COVID -19 kompenzace nákladů za
  výkon veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské hromadné
  dopravy) za r. 2020 o částku 10 mil. Kč a upraveny (sníženy)
  předpokládané tržby pro určení výše kompenzace pro období r. 2021 dle
  finančních modelů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Znění dodatku
  č. 3 tvoří přílohu tohoto usnesení. 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě
  cestujících uzavřené dne 259.12.2015 mezi statutárním městem Pardubice
  jako objednatelem a Dopravním podnikem města Pardubic a.s., se sídlem
  Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21 Pardubice, IČO: 63217066 (ve
  znění jejích dodatků), jako dopravcem, na základě něhož bude městem
  navýšena Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. z důvodu propadu tržeb
  z jízdného v důsledku epidemie nemoci COVID -19 kompenzace nákladů za
  výkon veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské hromadné
  dopravy) za r. 2020 o částku 10 mil. Kč a upraveny (sníženy)
  předpokládané tržby pro určení výše kompenzace pro období r. 2021 dle
  finančních modelů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Znění dodatku
  č. 3 tvoří přílohu tohoto usnesení. 
  Z: Ing. Martin Charvát, primátor
  T: 31.12.2020
______________________________________________________________________
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23. Zpráva KV ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            



  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  
ukládá

  ve spolupráci s kontrolním výborem zapracovat ustanovení metodického
  materiálu vypracovaného Kontrolním výborem Zastupitelstva města
  Pardubic, který je přílohou tohoto usnesení, do stávajících předpisů
  města.

  Z: M. Zitko, tajemník magistrátu
  
T: 31. 3. 2021
______________________________________________________________________
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23. Zpráva KV ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)



Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v
  řádcích č. 1, 3 - 30.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 47 - NESCHVÁLENO                     
                         17.12.2020 23:03:38                          
23. Zpráva KV ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          



  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 28 (72%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkol uvedený v příloze usnesení v
  řádku č. 2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 23:04:31                          
23. Zpráva KV ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Zdržel se      
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     



  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 20 (51%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s obsahem metodického materiálu vypracovaného Kontrolním výborem
  Zastupitelstva města Pardubic, který je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Doporučuje
  všem orgánům Statutárního města Pardubice a všem organizačním útvarům
  Magistrátu města Pardubic zavést používání metodického materiálu při
  formulaci usnesení přijímaných orgány města Statutárního města
  Pardubice a při formulaci komentářů organizačních útvarů Magistrátu
  města Pardubic při vyhodnocování splnění úkolů vyplývajících z
  usnesení orgánů města.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 49 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 23:05:59                          
              24. Strategie bydlení pro město Pardubice               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            



  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 7 (18%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Strategii bydlení pro město Pardubice, která je přílohou tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Naplňování jednotlivých cílů Strategie bydlení města Pardubic formou
  akčních plánů, které budou schvalovány pro každý kalendářní rok
  Zastupitelstvem města Pardubic.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 23:06:53                          



                25. Pardubice - město přátelské rodině                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  předložený materiál Pardubice - město přátelské rodině, který je



  přílohou návrhu usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 23:07:47                          
 26. Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů v rámci OSV 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a
  zdravotní oblasti pro roky 2021 a 2022, která jsou přílohou č. 1
  návrhu usnesení č. 1.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a
  zvyšování bezpečnosti pro rok 2021, která jsou přílohou č. 1 návrhu
  usnesení č. 2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO                      
                         17.12.2020 23:08:44                          
 .. Revokace usnesení č. Z/441/2019 ze dne 28.03.2019 - údržba zeleně 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nepřítomen     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nepřítomen     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            



  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení zastupitelstva č. Z/441/2019 ze dne 28. 3. 2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



PŘÍLOHA č.1 USNESENÍ Č. Z/1080/2020 

Návrh upraveného dalšího postupu: 

Zastupitelstvo města Pardubic 21. 6. 2018 mj. schválilo usnesení Z/2642/2018: 

• záměr zahájit přípravu veřejné zakázky na pokračování projekčních prací projektu DUKLA 
SPORTOVNÍ s těmito principy: 

o 1. Zadávací podmínky budou obsahovat zásadní požadavek, který umožní aktivovat 
část smlouvy na projekční práce ve chvíli, kdy Zastupitelstvo města Pardubic schválí 
pokračování projekčních prací pro vybranou etapu, a to včetně vyčlenění částky na 
projektování dané etapy v rozpočtu města. 

o 2. Projekční práce budou v rozsahu etapa 2 (atletický stadion) a etapa 3 (multifunkční 
hala a víceúčelová hala) dle Dopracovaného návrhu stavby (únor 2018), který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

o 3. Projekční práce pro etapu 2 a etapu 3 budou v minimálním rozsahu: a) dokumentace 
pro stavební povolení; b) inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení; c) 
dokumentace pro provádění stavby; d) součinnost při výběru zhotovitele stavby; e) 
autorský dozor; f) projekt interiéru; g) autorský dozor. 

Projektový tým se proto v návaznosti na schválené usnesení a na prezentaci projektu 24. 9. 2019 na 
semináři pro zastupitele města rozhodl připravit návrh dalšího postupu: 

1. Předložit v ZmP 1/2020 tuto zprávu a souběžně předložit požadavek vyčlenění položky do 
změny rozpočtu města, která umožní zahájení veřejné zakázky na rozšíření projekčních prací 
(viz níže). 

2. Vzhledem k vývoji projektu projektový tým navrhuje tento postup: 
a. Dle uzavřené Smlouvy ze dne 26. 10. 2017 a Dodatku č. 1, který zahrnuje Etapu 1 a 

1+ (viz příloha č. 2 důvodové zprávy), získat na tyto etapy pravomocné stavební 
povolení (předpoklad vydání duben/květen 2020 – viz výše).  

b. Uzavřít Dodatek č. 2, který umožní pokračovat v projekčních pracích do úrovně 
dokumentace pro provedení stavby (DPS) na projekt pouze v tomto rozsahu: 
rekonstrukce stávající basketbalové haly, výstavba nových šatech, tělocvičen pro 
úpolové sporty, posilovny, recepce, vrhačské louky, dvorany se sportovním hřištěm, 
nového severo-jižního průchodu areálem pro chodce a cyklisty, parkování u stávající 
atletické tribuny atd. (viz příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 1). 

c. Dodatek č. 2 tak povede k pozastavením projekčních prací na DPS pro atletickou 
halu, která bude mít v průběhu roku 2020 pravomocné stavební povolení (viz příloha 
č. 1 důvodové zprávy, obr. 2). V rozpočtu pro rok 2020 by tak došlo k úspoře čerpání 
na DPS pro atletickou halu ve výši cca 2,5 mil. Kč, které jsou v současné době již 
schváleny ZmP.  

d. Na základě usnesení ZmP Z/2642/2018 ze dne 21. 6. 2018 a na základě schválených 
principů veřejné zakázky vypsat otevřené výběrové řízení na pokračování projekčních 
prací, které povede k vysoutěžení projekční kanceláře na všechny zbývající etapy, na 
které je v tuto chvíli zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí – včetně 
pravomocného územního rozhodnutí (viz příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 3, 4 a 5). 
Po dokončení veřejné zakázky v nové smlouvě aktivovat projekční práce na 
multifunkční hale (viz příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 3). Propočet nákladů v 
rozsahu DSP + DPS + autorský dozor + inženýring na multifunkční halu je 10 mil. Kč, 



výslednou cenu ale určí až dané výběrové řízení. Reálné čerpání v roce 2020 z částky 
10 mil. Kč na zpracování první části této dokumentace (DSP) jsou cca 2-3 mil. Kč.   
 

Tento postup umožní: 

1. Do konce roku 2020 mít dokončenou realizační projektovou dokumentaci (včetně 
položkového rozpočtu) na rekonstrukci a výstavbu „srdce-jádra“ areálu (rekonstrukce 
stávající basketbalové haly, výstavba nových šatech, tělocvičen pro úpolové sporty, 
posilovny, recepce, vrhačské louky, dvorany se sportovním hřištěm, nového severo-jižního 
průchodu areálem pro chodce a cyklisty, parkování u stávající atletické tribuny atd.) (viz 
příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 1). Tato etapa projektu je dále nedělitelná, ale následně 
umožní k tomuto jádru postupně připojovat další části projektu (například atletickou nebo 
multifunkční halu). Tento projekt bude na konci roku 2020 připraven k realizaci (k vypsání 
veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby) a může usilovat o získání dotace, 
například z MŠMT nebo Národní sportovní agentury (NSA) na výstavbu nové sportovní 
infrastruktury. 

2. V první polovině 2021 budou na stejné úrovni (pravomocné stavební povolení) zpracovány 
další dvě etapy – atletická hala a multifunkční hala (viz příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 2 a 
3). Vzhledem k možnému vývoji v oblasti dotační politiky (MŠMT a NSA) může v tento čas 
město rozhodnout o další prioritizaci jednotlivých etap, a to dle rozhodnutí zastupitelů ve 
vazbě na možnosti získání dotace od výše zmíněných donátorů.   

 

V současné době zároveň probíhají intenzivní jednání se zástupci nově založené Národní sportovní 
agentury o možnosti podpory tohoto projektu. NSA pozitivně hodnotí mj. komplexnost řešeného 
území, rozsah sportovních aktivit, které by se v areálu měly odehrávat, stav přípravy i možnost 
etapizace. Tento projekt by zároveň měl splňovat představy NSA o regionálním sportovním centru. 
Zároveň město Pardubice jedná se zástupci Pardubického kraje o možnosti zapojení do projektu. 
Mezi první kroky by měla patřit příprava memoranda o spolupráci.  

 

ZÁVĚR 

Předkladatelé i zpracovatel zprávy doporučují z důvodu možného vyššího potenciálu získání dotace 
na jednotlivé etapy (předpokládaný limit dotace na jeden projekt bude 150 mil. Kč – při realizaci 
projektu po ucelených a funkčních etapách je prověřována možnost čerpání dotací na jednotlivé 
etapy) schválení tohoto postupu.  

 

 



PŘÍLOHA Č.2 USNESENÍ 

Nově aktualizovaný postup schválený v RmP 11/2020: 

1) Etapa 1 a 2a získala dne 9.9.2020 stavební povolení (stavební povolení nabylo právní moci 
dne 13.10.2020). Po schválení této revokace dojde k zahájení projekčních prací na prováděcí 
dokumentaci v rozsahu etap 1 a 2a. 

 

2) Etapa 2b multifunkční hala, etapa 3 tribuna a etapa 4 víceúčelová hala 
Předpokladem je dokumentace pro stavební povolení na etapu 2b – multifunkční hala v roce 
2021. Následně v roce 2022 mít připravený projekt pro realizaci na etapy 2b. Na základě 
aktuálního stavu dotačních programů v roce 2022, případně 2023, by bylo možné v případě 
příznivé situace, zahájit realizaci projektu. 
Projektování dalších etapa 3 a 4, bude zahájeno na základě výzvy objednatele za 
předpokladu předchozího schválení v zastupitelstvu města Pardubice. 
Předpokládané zahájení projekčních prací na etapě 3 (rekonstrukce atletické tribuny a 
zázemí) je v roce 2022 a etapy 4 (víceúčelová hala) . Realizace těchto zbylých etap bude dle 
aktuální situace dotačních programů v roce 2025. 
 
 

Předpokládané náklady na projektovou přípravu pro rok 2021: 
 
1. Náklady na Dokumentaci provedení stavby (DPS) + Projekt interiérů na etapu 1 + 2a, dle stávající 
smlouvy a dodatku č. 1 se společností studený architekti s.r.o. jsou pokryty v rozpočtu a činí 5,7 mil. 
korun včetně DPH. 
2. Náklady na Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro etapu 2b – multifunkční hala – přesnou 
cenu určí výběrové řízení. Na tuto uvedenou část (DSP), je vyčleňující usnesení na rok 2021 ve výši 2 
mil. Kč. Další stupeň DPS a projekt interiérů bude zpracován v roce 2022. (vyčleňující usnesení na 6 
mil.Kč.) 



Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D/XX/2020 

 
I. Smluvní strany 

 
 
1.   Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/ 0100  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. PAP PARDUBICE o.p.s. 
 sídlo: Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
 IČ: 28825781  
        DIČ: CZ28825781 
 bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
        číslo účtu: 248852039/0300 
 zastoupená: Jiřím Vysoudilem, ředitelem    

(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 21.12.2016 uzavřel poskytovatel s příjemcem Smlouvu o poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, kterou byly stanoveny podmínky, resp. rámec, na jehož základě je příjemce 
dotace povinen zajistit na území statutárního města Pardubice službu obecného hospodářského 
zájmu (dále také „veřejná služba“) a kterou poskytovatel dotace pověřil příjemce v rozsahu 
uvedeném touto smlouvou výkonem veřejné služby, konkrétně provozováním víceúčelového zařízení 
plaveckého areálu – Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice. Tato smlouva byla následně 
upravena dodatkem č. 1  ze dne 17.2.2020, jímž byl závazek veřejné služby doplněn o provozování 
25m plaveckého bazénu (dále jen „Rámcová smlouva“). 

  
2. Smluvní strany se v Rámcové smlouvě dohodly, že příjemci dotace náleží za výkon služby obecného 

hospodářského zájmu vyrovnávací platba, která bude poskytována formou účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a poskytována na základě samostatné smlouvy o poskytnutí dotace po 
schválení poskytnutí dotace a této veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí Zastupitelstvem města 
Pardubic.  
 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž ujednání Rámcové smlouvy a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.9.2020 usnesením č. 



 

Z/1619/2020 (Směrnice č. 4/2020 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou poskytnout 
příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci v souladu s Rámcovou smlouvou dotaci ve výši  

31.410.000,- Kč (slovy třicet jedna miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých) jakožto vyrovnávací 
platbu (určenou výhradně ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby) za výkon služby 
obecného hospodářského zájmu pro období roku 2021, spočívající v provozování víceúčelového 
zařízení plaveckého areálu – Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice, konkrétně v 
provozování 50 metrového plaveckého bazénu, 25 metrového plaveckého bazénu, aquaparku, 
wellness, fitcentra a tělocvičen pro individuální i organizované sportovní a rekreační aktivity, dále v 
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky plavání, v souvisejícím provozování 
přilehlého parkoviště a dalších aktivit, které doplňují a podporují sportovní a rekreační činnosti v rámci 
Aquacentra Pardubice (bližší specifikace je obsažena v Rámcové smlouvě). 

 
2. Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy ve třech splátkách, a to takto: 
a) první splátka ve výši 10.993.500,- Kč je splatná do 20.02.2021,  
b) druhá splátka ve výši 10.993.500,- Kč je splatná do 15.06.2021, 
c) třetí splátka ve výši 9.423.000,- Kč je splatná do 30.09.2021. 

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat službu obecného hospodářského zájmu vlastním jménem, na vlastní účet a na svou 

vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, Rámcovou smlouvou, 

podmínkami uvedenými v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a této smlouvě výhradně ke krytí 

rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby, k jejímuž výkonu byl příjemce Rámcovou smlouvou 
pověřen, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace odděleně a prokázat celkové skutečné 
vynaložené náklady na daný účel, 

f) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly financovány 
ze zdrojů statutárního města Pardubice, 



 

g) předložit poskytovateli průběžné informativní přehledy o vývoji nákladů a výnosů v členění podle 
jednotlivých poskytovaných činností dle druhových účtů nákladů a výnosů, a to do 25.4.2021, 
25.7.2021, 25.10.2021 a 25.1.2022. 

h) předložit poskytovateli nejpozději do  31.3.2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení 
o účelovém použití prostředků dotace; vyúčtování dotace musí obsahovat přehled výnosů a 
nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů nákladů a výnosů (v 
případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých poskytovatelů a titulů příslušných dotací) 
a slovní komentář dokumentující rozsah prováděných služeb včetně plnění věcného závazku 
veřejné služby, a to buď prostřednictvím samostatného dokumentu či prostřednictvím výroční 
zprávy, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a ověření, zda příjemci nebyla 
poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba, vytvořit poskytovateli podmínky k provedení kontroly 
hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení 
stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady a 
poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit 
při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich 
účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci výkonu služby obecného hospodářského zájmu vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci výkonu služby obecného hospodářského zájmu nepropagovat žádné politické strany a 

hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané 
akce.  

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace je určené výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci 

služby obecného hospodářského zájmu.  
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat předmětnou dotaci nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. V případě, že na základě vyúčtování dotace bude poskytnutá finanční podpora představovat 

nadměrnou vyrovnávací platbu (výše dotace podle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude převyšovat 



 

rozdíl mezi náklady veřejné služby (včetně přiměřeného zisku) a výnosy veřejné služby), je příjemce 
povinen příslušnou část dotace vrátit na účet poskytovatele, a to nejpozději do 15.4.2022.  

 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období výkonu veřejné služby,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy,  
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
méně závazné porušení podmínky poskytnutí dotace ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v tomto 

případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10% z poskytnuté dotace, 



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5% z poskytnuté 
dotace. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 

jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a   

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy poskytovatel bezodkladně informuje 
druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv 
jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
5. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  
 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 

8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
9. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 



 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jedno 
vyhotovení.  

 
 
 
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
− předmět této smlouvy  byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/XX/2020 ze dne 17.12.2020. 
− finanční prostředky pro rok 2021 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/XX/2020 ze dne 

17.12.2020.  
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
    za statutární město Pardubice                                                             za PAP PARDUBICE o.p.s.               
         Ing. Martin Charvát                                                                                    Jiří Vysoudil     
           primátor města                                                         ředitel společnosti 
     
    



Dohoda o prominutí finančního vyrovnání 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice  
sídlo:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO:     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   326561/0100 
zastoupený:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
dále jen „ město“ 
 

a 
 
2.          Dostihový spolek a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
918 
sídlo:   Pražská 607, 530 02 Pardubice 
IČO:    481 55 110 
DIČ:    CZ48155110 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:   1732107/0300 
zastoupený:   Ing. Petrem Kvašem, předsedou představenstva 
dále jen „DS“ 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 27.4.2020 Smlouvu o reklamě, propagaci a spolupráci, 

na základě níž se DS zavázal zajistit pro město v období dostihových sezón 2020-2022 reklamní 
servis v areálu Dostihového závodiště Pardubice a město se zavázalo za zajištění reklamního 
servisu zaplatit DS odměnu v dohodnuté výši. K této smlouvě byl dne 30.11.2020 uzavřen 
Dodatek č. 1 (vše dále také jen „Smlouva“). 

 
2. Smluvní strany se ve Smlouvě dohodly, že v případě nekonání některé z akcí či v případě jejího 

konání bez účasti veřejnosti vzniká město vůči DS právo na finanční vyrovnání v dohodnuté výši, 
které je DS povinen převést na bankovní účet města nejpozději do 30.11. daného kalendářního 
roku. Dodatkem č. 1 Smlouvy byla tato lhůta pro finanční vyrovnání za období r. 2020 dohodou 
smluvních stran prodloužena do 31.3.2021.  

 
3. Vzhledem k tomu, že během dostihové sezóny roku 2020 nastaly v důsledku restriktivních 

opatření vydaných orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2 skutečnosti předvídané ve Smlouvě dle odst. 2 tohoto článku 
dohody, vzniklo městu právo na výše uvedené finanční vyrovnání ve výši 1,064.800,- Kč. 

 
4. Z důvodu finančně nepříznivého vývoje dostihové sezóny roku 2020 požádal DS město o 

prominutí závazku poskytnout městu finanční vyrovnání dle Smlouvy za období r. 2020. Město 
s přihlédnutím k výrazným neočekávaným dopadům restriktivních opatření orgánů úřední moci 
v důsledku vývoji epidemiologické situace, jejíž nebývalý rozměr a dlouhou dobu trvání nebylo 
možné v době uzavření Smlouvy předvídat, se rozhodl této žádosti vyhovět.  

 



III. Prominutí finančního vyrovnání 
 

Smluvní strany uzavírají mezi sebou dohodu, podle níž město promíjí DS závazek finančního 
vyrovnání z titulu Smlouvy ve výši 1,064.800,- Kč, které má DS poskytnout městu nejpozději do 
31.3.2021 z důvodu neuskutečnění části dohodnutého reklamního plnění v důsledku restriktivních 
opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2. DS s tímto prominutím finančního vyrovnání souhlasí. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne, 

kdy byla uzavřena, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.  

 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za město:        Za DS: 
 
 
……..………….…………………….                                …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                   Ing. Petr Kvaš 
 
 



 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne 17.12.2020    
 
Dne:                     Ing., Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. – vedoucí kanceláře primátora 



Dohoda o prominutí finančního vyrovnání 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice  
sídlo:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO:     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   326561/0100 
zastoupený:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
dále jen „ město“ 
 

a 
 
2.          Dostihový spolek a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
918 
sídlo:   Pražská 607, 530 02 Pardubice 
IČO:    481 55 110 
DIČ:    CZ48155110 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:   1732107/0300 
zastoupený:   Ing. Petrem Kvašem, předsedou představenstva 
dále jen „DS“ 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 27.4.2020 Smlouvu o užívání prostor, na základě níž se 

DS zavázal poskytnout v období dostihových sezón 2020-2022 při vymezených akcích městu 
prostory nacházející se v areálu Dostihového závodiště Pardubice a město se zavázalo za užívání 
takových prostor zaplatit DS odměnu v dohodnuté výši. K této smlouvě byl dne 30.11.2020 
uzavřen Dodatek č. 1 (vše dále také jen „Smlouva“). 

 
2. Smluvní strany se ve Smlouvě dohodly, že v případě nekonání některé z akcí či v případě jejího 

konání bez účasti veřejnosti vzniká město vůči DS právo na finanční vyrovnání v dohodnuté výši, 
které je DS povinen převést na bankovní účet města nejpozději do 30.11. daného kalendářního 
roku. Dodatkem č. 1 Smlouvy byla tato lhůta pro finanční vyrovnání za období r. 2020 dohodou 
smluvních stran prodloužena do 31.3.2021.  

 
3. Vzhledem k tomu, že během dostihové sezóny roku 2020 nastaly v důsledku restriktivních 

opatření vydaných orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2 skutečnosti předvídané ve Smlouvě dle odst. 2 tohoto článku dohody, 
vzniklo zadavateli právo na výše uvedené finanční vyrovnání ve výši 1,936.000,- Kč. 

 
4. Z důvodu finančně nepříznivého vývoje dostihové sezóny roku 2020 požádal DS město o prominutí 

závazku poskytnout městu finanční vyrovnání dle Smlouvy za období r. 2020. Město 
s přihlédnutím k výrazným neočekávaným dopadům restriktivních opatření orgánů úřední moci 
v důsledku vývoji epidemiologické situace, jejíž nebývalý rozměr a dlouhou dobu trvání nebylo 
možné v době uzavření Smlouvy předvídat, se rozhodl této žádosti vyhovět.  

 



III. Prominutí finančního vyrovnání 
 

Smluvní strany uzavírají mezi sebou dohodu, podle níž město promíjí DS závazek finančního vyrovnání 
z titulu Smlouvy ve výši 1,936.000,- Kč, které má DS poskytnout městu nejpozději do 31.3.2021 
z důvodu neuskutečnění části dohodnutého reklamního plnění v důsledku restriktivních opatření 
přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2. DS s tímto prominutím finančního vyrovnání souhlasí. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy 

byla uzavřena, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.  

 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za město:        Za DS: 
 
 
……..………….…………………….                                …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                   Ing. Petr Kvaš 
 
 



 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne 17.12.2020    
 
Dne:                     Ing., Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. – vedoucí kanceláře primátora  



 Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Zřizovací listina Památníku Zámeček Pardubice, 
příspěvkové organizace 
 

Statutární město Pardubice 

 
 

 
Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N A 

 
 

 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále v souladu s ustanovením  
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na 
základě usnesení č. Z/xxxx/2020 ze dne 17.12.2020  
 

 
vydává zřizovací listinu 

 
 

Památníku Zámeček Pardubice, příspěvkové organizace 
 
 

v tomto znění:   
 

 
 

Čl. I. 
Zřizovatel 

 

Úplný název zřizovatele:   Statutární město Pardubice 
Sídlo:                               Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
Identifikační číslo (IČ):     00274046 
 
 
 
 

Čl. II. 
Základní údaje o organizaci 

 
Název organizace: Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace 
Zřízena ke dni: 01.04.2021 na dobu neurčitou 
Sídlo:    Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice 
Identifikační číslo (IČ):    
Právní forma:           příspěvková organizace 
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Čl. III. 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
 
1. Hlavním účelem Památníku Zámeček Pardubice, příspěvkové organizace (dále jen „Památník 

Zámeček“ nebo „organizace“) je péče o trvalé uchování vzpomínky na oběti druhého stanného 
práva a odvahu československých odbojářů, kteří se stali spolupracovníky parašutistického 
výsadku Silver A a dalších spojených výsadků. Památník Zámeček navazuje na ideje pietního 
prostoru, který byl zřízen v místě bývalého popraviště v roce 1945, tedy uctění památky padlých 
a šíření osvěty v oblasti dějin totalitních režimů 20. století. Organizace prohlubuje znalosti o době 
nacistického režimu a vyrovnání s válečnými konflikty. Oblast její působnosti se rozšiřuje nejen na 
osvětu v dějinách druhé světové války, ale i dalších válečných konfliktů formou pořádání besed, 
výstav, publikací a podobné činnosti. Organizace spolupracuje s institucemi a spolky podobného 
zaměření a využívá své poznatky ve vědeckém prostředí univerzit a výzkumných ústavů. 

 
2. K hlavním činnostem Památníku Zámeček, kterými organizace naplňuje svůj účel, patří: 
 

a) plnit funkce národní paměťové instituce s celostátní působností, 
b) plnit funkci muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 

a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s prováděcí vyhláškou 
č. 275/2000 Sb., v platném znění, 

c) prezentovat veřejnosti sbírky nebo jednotlivé sbírkové předměty, odbornou dokumentaci 
k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním, a to například prostřednictvím stálých 
expozic i krátkodobých výstav k aktuálním událostem a výročím nebo vlastní publikační a 
přednáškovou činností, v České republice i v zahraničí, nebo jiným způsobem přiměřeným 
svému poslání,  

d) vykonávat edukační činnost, pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či 
fyzickými osobami, včetně zahraničních, odborné konference, semináře, sympózia a výchovné 
programy, 

e) provádět původní vědecký výzkum v oblasti svého předmětu činnosti, 
f) organizačně zajišťovat pietní akce vztahující se k výše uvedeným činnostem, 
g) vydávat a veřejně šířit periodické a neperiodické publikace ve vztahu k výše uvedeným 

činnostem 
h) pořádat kulturní a vzdělávací programy vztahující se k výše uvedeným činnostem, 
i) vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti,  
j) umožnit za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí; vybírat poplatky za 

fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování 
fotografií, negativů a ektachromů; prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží 
propagující předmět hlavní činnosti; Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých 
sbírek; zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertizy; poskytovat informační služby 
související s předmětem hlavní činnosti (výše vstupného a ceny služeb jsou stanoveny ceníkem 
nebo kalkulací ceny na konkrétní akci, které vydá ředitel organizace). 

 
 

Čl. IV. 
Statutární orgán a způsob,  

jakým vystupuje jménem organizace, dozorčí rada 
 
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný do funkce zřizovatelem na základě 

zřizovatelem vyhlášeného konkurzního řízení. Zaměstnavatelem ředitele je příspěvková 
organizace. Odvolání ředitele je v kompetenci zřizovatele. Ředitel určí svého zástupce, který ho 
v plném rozsahu práv a povinností zastupuje v době jeho nepřítomnosti. V případě odvolání, 
rezignace, dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo úmrtí ředitele může zřizovatel dočasně pověřit 
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vedením organizace a výkonem běžných činností zaměstnance organizace, který v rozsahu práv a 
povinností blíže specifikovaných v uděleném písemném pověření zastupuje organizaci, a to až do 
doby jmenování nového ředitele či návratu ředitele z dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

2. Ředitel organizace je jmenován na dobu určitou, a to na období šesti let. Před uplynutím tohoto 
období vyhlašuje zřizovatel nové konkurzní řízení na funkci ředitele. 

3. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, jedná ve všech věcech jménem organizace, plně odpovídá 
za její činnost a rozvoj a plní další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

4. Ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění.  

5. Ředitel vydává směrnice dle provozních potřeb v souladu s platnou legislativou a v souladu s 
právními předpisy zřizovatele a jeho interními předpisy, s nimiž je ředitel povinen se seznámit. 

6. Kontrolním a iniciativním orgánem je dozorčí rada. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Rada 
města Pardubic. Činnost a pravomoci dozorčí rady jsou upraveny Statutem dozorčí rady, který 
schvaluje Rada města Pardubic.  

7. Organizace může zřídit jako svůj poradní orgán Odbornou radu.  
 

 
 

Čl. V. 
Vymezení majetku a rozsah práv a povinností 

organizace ve vztahu k majetku 
 

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

2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který příspěvková organizace nabyla  
a nabývá svou činností hlavní, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou majetku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku. 

3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 
poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,…), nabývá 
organizace do svého vlastnictví. 

4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci 
k hospodaření. 

5. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti:  

5.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

5.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  
v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize  
a technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku 
či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna 
provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému 
odboru zřizovatele, včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

5.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

5.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

5.5 Při pořizování movitého majetku: 
 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu zadavatele uvedené v § 6 
v návaznosti na ustanovení § 31 výše uvedeného zákona. Konečný výběr dodavatele 
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v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč bez DPH musí být 
uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní veřejné zakázky dle § 26 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace povinna 
zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem. Členem 
hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání nadlimitní veřejné zakázky dle § 25 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace povinna 
zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem, a to pouze 
v součinnosti a s předchozím písemným souhlasem věcně příslušného odboru zřizovatele.  

5.6 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci  
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a provádět jeho 
pravidelnou inventarizaci vždy 1x ročně k 31. 12. běžného roku. 

5.7 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat.  

5.8 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

5.9 Svěřený majetek nesmí organizace bez předchozího písemného souhlasu vlastníka zatěžovat 
právem třetích osob, zejména věcnými břemeny.  

5.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený 
movitý majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně do 5 000,00 Kč (včetně 
DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 40 000,00 Kč (včetně 
DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen z dotačních prostředků 
a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je k uvedenému nakládání 
s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného odboru zřizovatele. O 
vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

5.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 
 

Čl. VI. 
Finanční hospodaření organizace 

 

1. Hospodaření a finanční vztahy organizace se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to 
zejména ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dále i pokyny 
zřizovatele.  

2. Organizace zajišťuje hlavní účel a předmět své činnosti z příspěvku na činnost přiděleným 
zřizovatelem, z výnosů vlastní činnosti a ostatních výnosů. 

3. Organizace vede podvojné účetnictví řádně a průkazně v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění, a dle příslušných právních předpisů.  

4. Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru 
zřizovatele: 
- uzavírat smlouvy o půjčce či úvěru, 
- přijímat na sebe závazek ručitele. 

5. Organizace je povinna vést vnitřní kontrolní systém ve smyslu příslušných ustanovení zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném znění.  
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6. Organizace může uzavírat smlouvy o finančním leasingu a smlouvy o nájmu s právem koupě 
s omezením závazků z těchto smluv jen po předchozím písemném souhlasu věcně příslušného 
odboru zřizovatele.  
  

 
Čl. VII. 

Ostatní práva a povinnosti 
 

1. Organizace je povinna řídit se platnou legislativou a určenými interními předpisy zřizovatele.  
2. Organizace je povinna kdykoliv na vyžádání zřizovatele pro potřeby kontroly umožnit zřizovateli 

volný přístup ke svěřenému majetku a k veškeré korespondenci týkající se činnosti organizace, 
zejména účetní a operativní evidenci, k interním předpisům, bankovním výpisům apod., pokud to 
není v rozporu se speciální právní úpravou. 

 
Čl. VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Účinná je 
od 01.04.2021. 

2. Úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní rada 
města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění. 

3. Na základě schválení této zřizovací listiny se zřizovatel zavazuje neprodleně oznámit tuto 
skutečnost v Ústředním věstníku České republiky dle obecně platných předpisů a podat návrh na 
zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do veřejného rejstříku. 

4. Organizace se touto zřizovací listinou zřizuje ke dni 01.04.2021 na základě usnesení Zastupitelstva 
města Pardubic č. Z/xxxx/2020 ze dne 17.12.2020. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.  

 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města 



Zpráva na FV 7.12. – Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 a návrh na usnesení FV 

FV konstatuje, že v době propadu daňových příjmů byl rozpočet sestavován obezřetně a 
úspory byly hledány. Přesto je záporné provozní saldo rozpočtu na rok 2021 příliš vysoké, a 
některé položky jsou „nedotknutelné“. 

V roce 2019 bylo v rámci schvalování rozpočtu na rok 2020 přijato usnesení zastupitelstva 
města, kterým Finanční výbor nabádá k rozpočtové odpovědnosti a k obezřetnosti při 
schvalování nových investic:  

Finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic upozorňuje Zastupitelstvo města Pardubic, že se zvyšují 
finanční prostředky do městských společností (EBA a.s., DPmP a.s.), do sportu i do kultury a zároveň 
chce město Pardubice realizovat mnoho finančně náročných projektů (Rekonstrukce letního stadionu, 
Městský atletický stadion, Centrální polytechnické dílny a Gampa, Terminál B, Terminál Univerzita, 
Památník Zámeček apod.) u kterých neznáme budoucí provozní náklady. Zvláštní pozornost zasluhuje i 
nové programovací období ITI, jehož navržené projekty finančně převyšují reálné možnosti města. Proto 
Finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic opět vyzývá Zastupitelstvo města Pardubic k obezřetnosti 
při schvalování všech nových projektů s ohledem na finanční prostředky, které nejsou neomezené. 

Situace se opakuje. Investiční dotace do nového majetku čerpáme stále, klesají nám běžné 
příjmy a značně rostou běžné výdaje. Mnohdy ani neznáme nové provozní náklady. Kde 
provozní náklady známe, musíme počítat s tím, že spíš porostou, než že budou klesat. Chybí 
peníze na údržbu vlastního majetku a stále pořizujeme majetek nový, aniž bychom pomýšleli 
na budoucnost přesahující volební období. 

Přijměme fakt, že na účtech samospráv bude do budoucna (např. do roku 2025) méně peněz. 
Čekají nás splátky za úvěr 1miliardy a splátky za letištní terminál. Nemůžeme se vymlouvat, že 
za špatný stav financí města Pardubic může pouze ekonomická situace, nebo „někdo jiný“. 
Také musíme přijmout fakt, že obec své příjmy může ovlivnit jen zanedbatelně, a to ještě 
nepopulárními opatřeními.  

Co však můžeme ovlivnit, to jsou výdaje. 

Proto FV doporučuje ZmP: 

1. Dodržovat principy zdravého finančního řízení a pro další roky předkládat rozpočty
s kladným provozním saldem.

2. Minimalizovat majetek, který je drahý a neprodukuje adekvátní služby a hodnoty pro
občany. Zbytný majetek připravit k prodeji.

3. Sestavit reálný plán významné obnovy vlastního majetku.
4. Analýzu hospodaření a finanční výhled do roku 2025 předložit zastupitelům jako

podklad pro hospodaření s finančními prostředky a pro určení priorit plánovaných
oprav a investic.

5. Přísně střežit nové investice (a s tím i nové provozní výdaje) s ohledem na provozní
saldo rozpočtu a zadluženost města. Budoucí provozní náklady budou vždy součásti
zprávy o nové investici.

6. Další zadluženost města je možná jedině za stavu nejvyšší nouze (např.: spadnou
mosty), nebo nejvyšší potřeby v rámci zachování chodu města (budou ohroženy
mandatorní a quasi mandatorní výdaje).
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7. Lze uvažovat o případném překlenovacím úvěru pro konkrétní dotační akci (výše
dotace je schválena, ale peníze přijdou fyzicky později).

8. Zdravé finanční řízení uplatňovat i při představování „záměrů“. Konečná cena by se
neměla vyšplhat více jak o 25 %, vždy zohlednit i vyvolané investice (napojení na
dopravní infrastrukturu, parkování atd.)

9. U Program podpor zohledňovat očekávánou výši daňových příjmů.
10. Zachovat a pokud možno zlepšovat kvalitu služeb pro občany.
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Příloha usnesení – přehled významných investičních akcí do roku 2023

Vlastní 
zdroje - 
návrh 

rozpočtu

Vlastní 
zdroje ve 

změnách v 
průběhu 

roku Dotace
Cizí 

zdroje
Vlastní 
zdroje Dotace Cizí zdroje

Vlastní 
zdroje Dotace

Cizí 
zdroje

1 Ško "ZŠ E. Košťála – úprava prostor pro ZŠ Montessori" 40 000 20 000 20 000 ANO
2 D "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská" 249 400 32 400 217 000 ANO
3 D "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - realizace" 56 000 56 000 ANO
4 Ško "Centrální polytechnické dílny + GAMPA - stavební část" - POŽADAVEK NA VYČLENOVACÍ 

USNESENÍ PRO ROZPOČET MĚSTA V ROCE 2022
313 700 100 000 74 000 40 000 3 000 96 700 ANO

5 Ško "Centrální polytechnické dílny - pomůcky"  - POŽADAVEK NA VYČLEŇOVACÍ USNESENÍ PRO 
ROZPOČET MĚSTA V ROCE 2022 - ITI 2

85 000 2 000 18 000 10 000 55 000 ANO

6 D "Terminál JIH - zvýšení základního kapitálu DpmP" - VYČLEŇOVACÍ USNESENÍ PRO 
ROZPOČET MĚSTA V ROCE 2022 

28 000 28 000 ANO

7 D "Terminál JIH - zkapacitnění ul. K Vápence" - ITI 2 44 500 3 500 2 000 14 000 25 000 ANO

8 D "Terminál B" - POŽADAVEK NA VYČLEŇOVACÍ USNESENÍ PRO ROZPOČET MĚSTA V ROCE 
2022, 2023

174 000 63 000 100 000 11 000 ANO

9 Spo "Revitalizace letního stadionu" -POŽADAVEK NA VYČLEŇOVACÍ USNESENÍ PRO ROZPOČET 
MĚSTA 2022, 2023

443 700 96 000 180 000 167 700 ANO

10 Kult "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček" 29 000 13 160 15 840 ANO
11 D "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém, radiová síť města" 43 862 14 200 29 662 ANO

12 D "Terminál Univerzita" 26 000 4 400 21 600 ANO

13 Regenerace sídliště Dubina, Pardubice Etapa U - lokalita 6B 15 000
14 Městský útulek pro opuštěná zvířata 60 000
15 Ško Rekonstrukce kuchyní ZŠ a MŠ 150 000
16 Ško Rekonstrukce školních sportovišť 30 000
17 Soc Domov pro seniory 475 000
18 Spo Areál DUKLA SPORTOVNÍ I. + II. etapa 516 000 6 000
19 Spo Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště 10 000
20 D Rekonstrukce Wernerova nábřeží - ulice Kostelní 23 000
21 Kult Rekonstrukce Zelené brány 20 000
22 Spo Rekonstrukce koupaliště Cihelna 80 000
23 D CS propojení mostů Khonova a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská 15 000
24 ŽP Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici 20 000
25 D Anenský podjezd - dopravní řešení
26 Veř Rekonstrukce okolí Domu hudby a ul. Na Hrádku
27 D Revitalizace veřejného prostranství ul. Kunětická 23 000
28 IT Rozvoj metropolitní sítě
29 Soc Zvýšení kapacit sociálních bytů + azylový dům - ITI 2
30 Soc Komunitní bydlení pro osoby se specifickými potřebami - ITI 2
31 D CS Pardubická Labská - ITI 2 20 000
32 Ško Zvýšení kapacity MŠ - ITI 2
34 D Přestupní terminál Rosice - ITI 2 50 000
35 D Most kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách - ITI 2 200 000
36 D Propojení ul. Kyjevská a ul. Kpt. Jaroše a ulice Hlaváčova - ITI 2  (kraj/město) 250 000
37 Soc BD Husova 1116-1119 - revitalizace objektů - ITI 2 150 000
38 Veř Nábřeží Labe za MFA, okolí Tyršových sadů - ITI 2
39 Ško Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Prodloužená - ITI 2  (nutná revize + výdajová 

optimalizace projektu) 
40 Ško Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Štefánikova - ITI 2  (nutná revize + výdajová 

optimalizace projektu)
41 Ško Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Waldorfská - ITI 2  (nutná revize  + výdajová 

optimalizace projektu)
42 Veř Palackého třída (výkladní skříň města) - ITI 2 220 000
43 D Parkovací dům u MFA a letního stadionu -  akce RFP 300 000
44 Spo Investice do MFA - akce RFP 300 000
45 D Terminál JIH - akce DPMP 290 000

3 217 000

4 750 162 335 260 0 336 502 60 000 284 000 214 700 11 000 196 100 101 600 0

Vlastní 
zdroje

Vlastní 
zdroje - 
změny 

rozpočtu Dotace
Cizí 

zdroje
Vlastní 
zdroje Dotace Cizí zdroje

Vlastní 
zdroje Dotace

Cizí 
zdroje

rok 2021 0 336 502 60 000
rok 2021 - krytí rozpočtových akcí z úvěrového rámce 536 065
rok 2022 100 000 214 700 11 000
rok 2023 250 000 101 600 0

Poz. Vlastní zdroje - jedná se o predikci vycházející ze Střednědobého výhledu rozpočtu od Ing. Tesaře (tabulka na konci)

Významné investiční akce do roku 2023 a zásobník projektů do roku 2027
Odhadované investiční náklady vyšší než 10 mil. Kč 

325 700 351 600

20232021

Obl. Název investiční akce

Odhadované 
celkové 

realizační 
náklady - bez 

PD

Možné zdroje rozpočtu města

872 567

Významné investiční akce zařazené do rozpočtu města pro rok 2021

Zásobník projektů města do roku 2027 *

2022

297 700

Zásobník celkem

Celkem v letech

Čís.

731 762 509 700

 (údaje jsou v tis. Kč )

Součet ve sloupcích
Celkem v letech

* Zásobník projektů města pro roky 2024 - 2027 -> nejedná se o rozpočtované ceny, jedná se o odborný odhad, který bude v průběhu času upřesňován. Zakázky bez ceny se budou teprve revidovat na odhad ceny.

Schválení 
záměru v 

ZmP

2021 2022 2023
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2017 - refinancování úvěru v ČSOB, a.s. na PAP 295 385
2019 - "Aquacentrum - přístavba 25m bazénu" 30 000
2020 - "Přístavba ZŠ Svítkov" 60 000
2020 - "Výstavba MŠ Svítkov" 35 000
2020 - "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro" 30 000
2020 - "ZŠ Družstevní - rekonstrukce multifunkčního hřiště" 13 550
Celkem 463 935

Úverový limit celkem 1 000 000
Čerpání úvěru v letech 2017 -2021 463 935
Celkem 536 065

Vlastní 
zdroje

Vlastní 
zdroje - 
změny 

rozpočtu

Dotace Cizí 
zdroje

Vlastní 
zdroje Dotace Cizí zdroje Vlastní 

zdroje Dotace Cizí 
zdroje

Možné plánované zdroje města na nové projekty 0 0 336 502 536 065 100 000 214 700 11 000 250 000 101 600 0

Požadované finanční náklady na projekty 335 260 0 336 502 60 000 284 000 214 700 11 000 196 100 101 600 0
ROZDÍL -335 260 0 0 476 065 -184 000 0 0 53 900 0 0

Komentář k rozdílům ve vlastních zdrojích v roce 2021-2023

Deficit/přebytek zdrojů v rozpočtu města 

Čerpání úvěru - návrh rozpočtu na rok 2021

2023
Bilance zdrojů a požadavků v letech

2021 2022

140 805 -184 000 53 900

Čerpání úvěru (výše úvěru 1 000 000)

Záporné saldo ve vlastních zdrojích bude nutné řešit čerpáním úvěrového rámce nebo růstem příjmů na straně města (z dnešní pozice je těžké odhadovat vývoj epidemie koronaviru COVID-19 a stav zákonů související se zdrojovou částí rozpočtu např. 
RUD). 
Případně dojde k redukci plánovaných projektů nebo se objeví nové možnosti čerpání dotačních titulů. Z praxe se předpokládá kombinaci všech těchto naznačených modelů. Dalším faktem zůstává, že výčet uváděných projektů není konečný, ale bude s 
postupujícím časem upravován ve vazbě na nové preference a nové potřeby města. Jedná se o "živý" materiál, který si neklade za cíl dogmatický postup podle něj, ale právě a pouze základní pohled města v ekonomických možnostech v nejbližším časovém 
horizontu.
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Zastupitelstvo města Pardubic, dne 17. prosince 2020 

Předkladatel:               Mazuch  Jan, náměstek primátora 

Zpracovatel:            Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Organizační jednotka: Odbor ekonomický 

Konzultováno: porada vedení, vedoucí odborů MmP, kolegium starostů, politické 
kluby, oddělení rozpočtu MmP 

Projednáno: ve finančním výboru dne 23.11.2020, 7.12.2020 
v RmP dne 14.12.2020 

Vliv na rozpočet: Rozpočet města Pardubic na rok 2021 
Vliv na strategický 
plán: 

Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 6 
návrhů doporučených ke schválení: 5(1 - 5) 
návrhů nedoporučených ke schválení: 1(6) 

Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021 

Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno 

Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh rozpočtu statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2021, který je přílohou 
tohoto usnesení. 
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Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno 

Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Finanční toky do rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2021. Jedná se o 
podíl na celkových výnosech daní na základě obecně závazné vyhlášky města - Statutu města 
Pardubic dle přílohy č. 3, bodu 2, písm. g) až j). 

Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno 

Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021. 

Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje 

Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje 

Rozpočet sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2021. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje 

Pravidla hospodaření sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2021. 

Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno 

Zastupitelstvo města Pardubic 
Svěřuje 
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Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc 
schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu: 
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků
mezi stávajícími výdajovými položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní
akce. 
c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez omezení
u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně. 
d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci
Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání. 

Návrh usnesení č. 6 má stav Nedoporučeno 

Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové provizorium na období od 1.1.2021 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic 
na rok 2021 v případě, že nebude schválen rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021 do 
konce roku 2020. 

Důvodová zpráva 

V průběhu rozpočtového procesu obce může dojít k situaci, kdy před 1. lednem rozpočtového roku 
nebude schválen rozpočet obce. Pokud k takové situaci dojde, pak se řídí rozpočtové hospodaření 
obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Institut rozpočtového provizoria 
je upraven v ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Rozpočtové provizorium slouží k tomu, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření nejen obce, ale 
také obcí zřízených příspěvkových organizací, případně dalších subjektů, které jsou na rozpočtu obce 
závislé. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni 
obce i u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanovuje zastupitelstvo obce. 
Zastupitelstvo obce o pravidlech rozpočtového provizoria rozhoduje usnesením nejpozději na 
posledním zasedání zastupitelstva před daným rozpočtovým rokem. Zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů nestanoví konkrétní podobu ani náležitosti rozpočtového provizoria, pouze musí 
být dodržena zásada zajištění plynulosti hospodaření. 



Statutární město Pardubice    Magistrát města Pardubic 
Odbor ekonomický    Oddělení rozpočtu 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

Vyřizuje: Ing. Renata Hochmanová 
el.: 466 5  441 

e-mail: Renata.Hochmanova mmp.cz 
č. spisu:  
č. jednací:  

Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2021 

V Pardubicích dne 2. 12.2020 

Potvrzuji tímto, že dne 2. 1.2020 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů na úřední desce města vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 
2021. 

Ing. Renata Hochmanová 
Vedoucí oddělení rozpočtu 

konomický odbor 
Magistrát města Pardubic 



Statutární město Pardubice    Magistrát města Pardubic 
Odbor informačních technologií    Oddělení strategie a I  služeb 

trossova , 530 21 Pardubice 

Vyřizuje: Ing. Zde ka Malá 
el.: 466 859 288 

e-mail: Zdenka.Mala mmp.cz 
č. spisu:  
č. jednací:  

Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2021 

V Pardubicích dne 2. 12.2020 

Potvrzuji tímto, že dne 2. 12.2020 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Pardubic 

.pardubice.eu a elektronické úřední desce vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2021. 

Ing. Zde ka Malá 
Vedoucí odboru informačních technologií 
Magistrát města Pardubic 

http://www.pardubice.eu/
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KOM N  K NÁVRHU ROZPO  M S  P RD I  
NA ROK 2021 

Přípravné práce na sestavování Rozpočtu města Pardubic na rok 2020 byly zahájeny v září 2020 
na základě Harmonogramu přípravy města Pardubic na rok 2021.  

ermíny pro projednání návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2021 dle harmonogramu: 
íjen a listopad 2020 – politické vedení města, politické kluby, kolegium starostů 

7. prosince 2020 a 23. listopadu 2020 – inanční výbor ZmP
14. prosince 2020 – Rada města Pardubic
17. prosince 2020 – Zastupitelstvo města Pardubic

le ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním 
v Zastupitelstvu města. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2021 to znamená zveřejnění 
v souladu se stanoveným harmonogramem od 2. prosince do 17. prosince 2020, a to na elektronické 
úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách statutárního města Pardubic – 

.pardubice.eu. 

Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2021 

Právní normy: 
- Zákon č. 12 /2000 Sb., o obcích 
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 
- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
- Vyhláška M  R č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – Statut města Pardubic, ve znění vyhlášky 7/2020 

inanční hospodaření statutárního města Pardubic se dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který navazuje na zákon č. 12 /2000 Sb., o obcích, řídí 
ročním plánem – rozpočtem. Rozpočet města vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu, 
sestavovaným zpravidla na 5 let v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb. okument je 
zpracováván v souladu se zákonem č. 23/2017, o pravidlech rozpočtového odpovědnosti. Střednědobý 
výhled rozpočtu je pomocným nástrojem pro střednědobé plánování hospodaření města a obsahuje 
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, analyzuje finanční zdraví, trendy financí a 
stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů města. Je sestavován na základě 
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a informuje tak o dlouhodobějších závazcích a 
pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je tak základním 
finančním plánem pro zařazování nových investičních akcí do rozpočtu města. 

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky 2021–2025 bude předložen 
společně s návrhem rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 ke schválení zastupitelstvu 
města dne 17. 12.2020. 

http://www.pardubice.eu/
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Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě 
čl. 21 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, který schválilo 
Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 21. 11. 201  usnesením č. Z/ 5 /2019, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 7/2020.  

Rozpočtové hospodaření se řídí příslušnými zákony a v jejich mezích Statutem města Pardubic, 
který vymezuje vztahy mezi rozpočtem MmP a rozpočty městských obvodů. Obsah rozpočtu 
celoměstských orgánů (MmP) zaručuje stanovení závazných ukazatelů, kterými se musí povinně řídit 
správci rozpočtových prostředků – odbory MmP, Městská policie, příspěvkové organizace, právnické 
osoby řízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MmP. 

Základem rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům 
městských obvodů. onkrétní druhy příjmů města, které náleží přímo městským obvodům, jsou uvedeny 
v příloze Statutu města Pardubic č. 3. Ve vazbě na transfery finančních prostředků do rozpočtů 
městských obvodů nedochází proti roku 2020 k žádné úpravě koeficientů, podle kterých se stanovují 
podíly na da ových příjmech a transfery na náklady na životní prostředí a dopravu.  

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a rozpočet 
sociálního fondu Městské policie. Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a 
sociálního fondu Městské policie, které jsou součástí materiálu Rozpočet města Pardubic na rok 2021, 
obsahují účel, principy tvorby a použití fondů a jejich hospodaření.  

Skladba rozpočtu 

Rozpočet města Pardubic na rok 2021 je sestaven podle výkladu metodiky jako schodkový s využitím 
financování. Prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z 
minulých let. 

Příjmová část rozpočtu na rok 2021 

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou určující finanční zdroje. elkovému objemu finančních 
zdrojů se musí přizpůsobit výdaje, a to jak do jejich výše, tak i dle priorit. Podle skladby příjmové části 
rozpočtu nejvyšší podíl na příjmech města mají da ové příjmy, které jsou doplněny o vlastní neda ové 
příjmy, kapitálové příjmy a očekávané investiční a neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů ústřední 
a územní úrovně. Při sestavování rozpočtu pro rok 2021 jsme se řídili platnými obecně závaznými 
právním předpisy a vyhláškami města a přihlíželi jsme k celkové ekonomické situaci ovlivněné 
hospodářskou krizí způsobenou pandemií ovid1 . 

Skutečnosti, které ovliv ují výši a strukturu příjmové části rozpočtu města sestavovaného pro rok 2021: 

- Predikce da ových příjmů Ministerstva financí R 
- Predikce da ových příjmů nezávislého specialisty na oblast financování veřejných rozpočtů 
- Princip opatrnosti při sestavování příjmové části rozpočtu v důsledku předpokládaného vlivu 

pokračující pandemie na vývoj ekonomiky 
- Legislativní změny a očekávaný propad da ových příjmů související s vládním návrhem zrušení 

superhrubé mzdy  
- Předpokládané snížení příjmů z daně z hazardních her 
- Pokles příjmů z prodeje vlastního majetku 

Rozpočet příjmové části pro rok 2021 je navrhován ve výši č 2 761 773,  tis. z toho rozpočet příjmů 
ve výši č 2 002 747,2 tis. a financování ve výši č 75  026,7 tis.  
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1. Při sestavování rozpočtu da ových příjmů jsme vycházeli z predikce da ových příjmů pro rok 
2021 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Návrh výše da ových 
příjmů předpokládá meziroční pokles - ,5  k upravenému rozpočtu na rok 2020. Rozpočet 
da ových příjmů přijímaných do rozpočtu města prostřednictvím finančního úřadu činí č 1 225 
67 ,  tis. V této částce jsou obsaženy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a PH. o 
této částky se promítá přerozdělení části výnosu z výnosu daní na jednotlivé městské obvody 
dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic, transfer podílu z výběru 
místního poplatku za svoz TKO z rozpočtů městských obvodů a ostatní transfery mezi rozpočty 
MmP a MO.

Poplatky z vybraných činností a služeb jsou rozpočtovány v celkové výši č 7  400,0 tis. a jsou
v nich zahrnuty:
Správní poplatky jsou vybírány v přenesené působnosti a jsou určeny na částečné krytí nákladů
na výkon státní správy zabezpečované městem Pardubice. Jsou v nich zahrnuty poplatky a
odvody v oblasti životního prostředí a správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení,
rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony ve výši č 150,0 tis.
Místní poplatky jsou vybírané v samostatné působnosti na území městských obvodů a jsou dle
přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic příjmy rozpočtů jednotlivých
městských obvodů.
Ostatní poplatky a odvody z vybraných činností a služeb ve výši č 1 250,0 tis. představují
především příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění podle §3 a
zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel.

o oblasti da ových příjmů se od roku 2017 promítnul zákon č. 1 7/2016 Sb., o dani
z hazardních her, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017. Z tohoto zákona vyplývá, že jde o
nenávratné, nedobrovolné a nesankční peněžité plnění ukládané na základě zákona, spravované
státem, které je veřejným příjmem veřejných rozpočtů. Rozpočtové určení daně z hazardních
her je upraveno v §7 tohoto zákona a realizuje se prostřednictvím rozdělování celostátního
hrubého výnosu daně. V §7 odst. 1, uvádí, že část výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně
z technických her, je z 35  příjmem státního rozpočtu a z 65  příjmem rozpočtu obcí. Z §7
odst. 4 vyplývá, že celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního
hrubého výnosu podle odst. 1 je ze 70  příjmem státního rozpočtu a 30  příjmem rozpočtu
obcí. Pro rozdělení příslušného podílu na části tohoto výnosu mezi jednotlivé obce je rozhodující
poměr povolených herních pozic v dané obci k celkovému počtu povolených herních pozic na
území R.

yto finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a
kulturní oblasti prostřednictvím Programů podpory jednotlivých oblastí. Pro rok 2021 jsou
očekávané příjmy výnosu daně z hazardních her rozpočtovány ve výši č 50 000,0 tis.

Majetkové daně – da  z nemovitých věcí ve výši č 144 000,0 tis. Stanovení výše koeficientů pro
výpočet sazby daně z nemovitých věcí vychází ze zákona č. 33 /1 2 Sb., o dani z nemovitosti,
ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 6/2012.
Zastupitelstvo města Pardubic usnesením ZM/34 /2011 ze dne 21. 6.2011 deklarovalo záměr
snížení daně z nemovitosti na území města Pardubic s účinností od 1. 1.2013 a to snížením
velikostního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a současně změnu členění pro výpočet
daně z nemovitosti z urbanistických obvodů na katastrální území. ento záměr byl schválen
usnesením ZM/ 72/2012 ze dne 26. 6.2012. Základní sazba daně z pozemků uvedených v §6
odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě koeficientem 4,5. Základní sazba daně ze staveb
uvedených v §11 odst. 1 písm. a) a f) se násobí koeficienty dle článku č. 2 OZV v rozmezí 2,5 –
3,5 v závislosti na katastrálním území města. Místní koeficient je stanoven na území města ve
výši 2.
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2. Oblast neda ových příjmů je rozpočtována v celkové výši č 374 406,3 tis. Do oblasti 
neda ových příjmů se promítají očekávané příjmy z vlastní činnosti odborů Magistrátu města 
Pardubic ve výši č 3  600,0 tis. ále příjmy z pronájmu majetku a to bytů, nebytových prostor 
a areálů sportoviš , které jsou ve správě Odboru majetku a investic. Příjmy z pronájmu majetku 
jsou odhadovány ve výši č 142 766,0 tis. Příjmy z úroků jsou rozpočtovány ve výši č 1 000,0 
tis. s ohledem na očekávaný vývoj úrokových sazeb a stavu finančních prostředků na 
bankovních účtech.  ostatních, pravidelně se opakujících složek neda ových příjmů, vycházíme 
ze skutečnosti roku 2020 a výše finančních prostředků jsou nastaveny dle kvalifikovaných 
odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků a ekonomického odboru. Mezi neda ové 
příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše očekávaných neinvestičních dotací z jednotlivých 
dotačních programů .

3. e zdrojům kapitálového financování patří výnosy z prodeje majetku, transfery z běžného 
rozpočtu tzn. přebytek běžných příjmů nad běžnými výdaji a příjmy investičních transferů 
z vyšších rozpočtů. V oblasti kapitálových příjmů je plánován příjem z prodeje pozemků ve výši 

č 2 000,0 tis., bytů ve výši č 3 000,0 tis. a příjem z prodeje a ostatních nemovitostí ve výši 
č 0,0 tis. Mezi ostatní kapitálové příjmy jsou zahrnuty předpokládané příjmy z očekávaných 

investičních transferů, a to v celkové výši č 306 40,0 tis. Jedná se o dotační finanční 
prostředky na investiční akce, jejichž příprava nebo realizace započala v roce 2020. alší 
účelové investiční dotace budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku 2021 po 
obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od jednotlivých poskytovatelů dotací. Příjmy 
kapitálové a přijaté investiční transfery určují objem prostředků na investiční výdaje města, 
které vycházejí z rozložení a postupu jednotlivých projektů až do doby jejich dokončení.

Mezi zahájené nebo připravované významné dotační investiční akce patří vybudování
Inteligentního dopravního systému – parkovací systém a inteligentní křižovatky, rekonstrukce a
modernizace památníku Zámeček, dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti,
revitalizace letního stadionu, terminál JIH, parkovací dům u Multifunkční arény, M eta
rekonstrukce střechy a výměna oken.
Mezi významné investiční akce, jejichž realizace bude zahájena nebo bude pokračovat v roce
2021 a jsou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic a dotačních zdrojů, případně
z vlastních zdrojů městských obvodů, se řadí např.: rekonstrukce mostu M117 – nadjezd

yjevská, erminál , rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček, entrální polytechnické
dílny a ampa. inancování těchto investičních projektů bude probíhat jak z vlastních zdrojů
města, tak čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů.
Mezi významné investiční akce, jejichž realizace bude pokračovat v roce 2021 a jsou financovány
z vlastních a úvěrových zdrojů města Pardubic: entrální polytechnické dílny a ampa, úprava
prostor na Z  . oš ála pro potřeby Z  Montessori.

4. inanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků je dán Souhrnným
dotačním vztahem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený
výkon státní správy. Jedná se o nárokovou dotaci poskytovanou Ministerstvem financí R. Výše
tohoto příspěvku je propočtena M  R dle vzorce obsaženého v příloze vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu na rok 2021. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti
k výkonu státní správy – základní působnost obce, působnost matričního úřadu, působnost 
stavebního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností. o výše příspěvku se promítá 
velikost správního obvodu vyjádřená počtem obyvatel a podíl velikosti ke správnímu centru. 
V celkovém příspěvku je zohledněna změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel R k 1. 1.2020. 
V příspěvku je zapracován dopad aplikace předmětných ustanovení zákona č. /2016 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k veřejnému opatrovnictví, dále 
financování vydávání občanských průkazů dle počtu podání žádostí o vydání občanského 
průkazu a dále zákona č. 222/200 , o volném pohybu služeb a vyhlášky č. 24 /200  Sb., kterou 
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se stanoví seznam jednotných kontaktních míst. Na základě informací  Pardubického kraje 
k přípravě rozpočtu na rok 2021 č. j. r  2354/2020 O  ze dne 11. 11.2020 je do návrhu 
rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 v rámci kategorie přijaté neinvestiční 
transfery nastaven souhrnný dotační vztah ve výši č 0 21,1 tis. Ve srovnání s rokem 2020 
dochází k navýšení celkového příspěvku o 6 . Meziroční nárůst je dán především úpravami ve 
financování specifických správních činností, a to doplněním financování agendy živnostenského 
úřadu.  

Výdajová část rozpočtu na rok 2021 

Skutečnosti, které ovliv ují výši a strukturu výdajové části rozpočtu města sestavovaného pro rok 2021: 
- erpání úvěrového rámce v roce 2020 
- Souběžné zahájení realizace několika finančně náročných investičních akcí  
- Revize běžných (provozních) výdajů – saldo běžného rozpočtu je ve výši -116 371,0 tis. 
- Vliv negativního vývoje ekonomiky 

Výdajová část rozpočtu města Pardubic se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových 
(investičních) výdajů, které jsou řazeny podle správců rozpočtových prostředků.  

ást provozních výdajů města se dle zákona o rozpočtových pravidlech váže k jeho zákonným 
povinnostem a plnění těchto povinností je prvořadé. Mandatorní výdaje, např. daně, odvody, poplatky, 
se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby.  

ruhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené 
působnosti. Je třeba připomenout, že na výkon přenesené působnosti státní správy dostává město 
příspěvek ze státního rozpočtu prostřednictvím souhrnného dotačního vztahu. en však pokrývá jen 
zhruba dvě třetiny skutečných nákladů. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny 
z prostředků Magistrátu města Pardubic. 

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o 
majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů apod. inancování činností, 
které zabezpečují jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubic nebo příspěvkové organizace města, 
jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů 
jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a 
z předpokládaných výsledků hospodaření za rok 2020. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a 
běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků. 

Saldo běžného rozpočtu je č -116 371,0 tis., což se dá kvalifikovat jako špatné. U investičních 
akcí jsou finančními prostředky pokryty především akce realizačně přecházející z roku 2020 s uzavřenými 
smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků a nové prioritní akce na 
základě schválených usnesení ZmP.  

Financování rozpočtu 

inancování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým 
způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Součástí financování je položka 115 
vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejím 
prostřednictvím jsou do rozpočtu na rok 2021 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020  
a jsou vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálních fondů Magistrátu města Pardubic a 
Městské policie. Prostřednictvím položky 123 jsou do rozpočtu zapojeny úvěrové zdroje.
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Shrnutí 

Rozpočet města Pardubic zahrnuje finanční krytí mandatorních, kvazimandatorních, základních 
provozních výdajů a investičních výdajů na realizaci akcí na základě stanovených priorit. Počítá 
s dofinancováním vlastního podílu příjemce dotací u akcí spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, 
především z operačních programů  a čerpání finančních zdrojů ze schváleného úvěrového rámce. Jsou 
v něm obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a finanční vztahy ke 
zřízeným příspěvkovým organizacím.  

Po celý rok 2021 se počítá s prováděním pravidelné, systematické a úplné kontroly finančního 
hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami 
města. ontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, pololetních rozborů 
hospodaření města a závěrečného účtu města Pardubic za rok 2020.  
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1. P JMOV  S  ROZPO  M S  P RD I  (bez MO) ve výši Kč 2 002 747,2 tis.

1.1. Da ové  příjmy     Kč 1 225 679,8 tis. 

• Da  z příjmu fyzických osob Kč 297 500,0 tis. 
Podíl na 23,5  % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob placené plátci (závislá 
činnost), odváděný zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů ve výši Kč 237 120,0 tis.  
Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob placené plátci (závislá 
činnost), odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických 
osob vybírané srážkou daně podle zvláštní sazby, ve výši Kč 22 880,0 tis. a ové příjmy jsou rozdělovány 
na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. 
Podíl na 23,5  % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky 
ve výši Kč 2 500,0 tis. 
Podíl na 23,5  % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle 
zvláštní sazby ve výši Kč 35 000,0 tis. 

• Da  z příjmu právnických osob
Podíl na 23,5   celostátního výnosu daně z příjmu právnických osob ve výši Kč 210 000,0 tis. 

• Da  z přidané hodnoty Kč 495 779,8 tis. 
Podíl na 23,5  % celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. elková výše příjmů z PH ve 
výši Kč 670 000,0 Kč snížená o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné 
vyhlášky Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši Kč 217 147,1 tis a zvýšená o příjem transferu 
z MO z výběru místního poplatku za O ve výši Kč 42 927,0 tis. Výpočet procenta, jímž se obce podílí 
na části celostátního hrubého výnosu daní, vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o 
státním rozpočtu a řídí se §4 zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v aktuálním znění.  

• Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Kč 78 400,0 tis. 
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši Kč 150,0 tis.: odvody za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu ve výši Kč 100,0 tis. a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve 
výši Kč 50,0 tis. 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb: příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů 
o řidičské oprávnění ve výši Kč 1 250,0 tis.

Správní poplatky ve výši Kč 27 000,0 tis.: za provozování živností ve výši Kč 2 000,0 tis. a ostatní 
především z odboru dopravy ve výši Kč 25 000,0 tis. 

Da  z hazardních her: příjmy z oblasti hazardních her na základě rozpočtového určení daní podle 
§7 zákona č. 1 7/2016 Sb., o dani z hazardních her ve výši Kč 50 000,0 tis.

• Da  z nemovitostí  Kč 144 000,0 tis. 
100  výnosu daně z nemovitostí. Příjemcem daně z nemovitostí je obec, na jejímž území se nemovitost 
nachází. 
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1.2. Neda ové příjmy  Kč 374 406,3 tis.   

Neda ové příjmy jsou rozpočtovány ve výši Kč 374 406,3 tis. o rozpočtu města na rok 2021 jsou 
prostřednictvím neda ových příjmů zahrnuty příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmů bytového 
fondu, nebytových prostor a ostatních nemovitostí, přijaté sankční platby a pokuty, příjmy z prodeje 
nekapitálového majetku, přijaté splátky půjčených prostředků, předpokládané výše neinvestičních 
transferů z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně a předpokládaná výše souhrnného dotačního 
vztahu. Samostatně jsou vykazovány rozpočty sociálního fondu Magistrátu města Pardubic ve výši 
Kč 7 135,0 tis. a sociálního fondu Městské policie ve výši Kč 4 072,0 tis. 

• Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem Kč 182 366,0 tis. 

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši Kč 38 600,0 tis. Zahrnují příjmy OMI z provozování 
hřbitovů ve výši č 1 600,0 tis., z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši č 2 600,0 
tis., z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši č 1 000,0 tis. a úplaty z věcných 
břemen ve výši č 1 200,0 tis., příjmy OSV z ubytovny eškova ve výši č 2 000,0 tis., příjmy O S 
z ritského centra ve výši č 700,0 tis. a z reklamy v rámci Městských slavností ve výši č 400,0 tis., příjmy 
OD z parkovacích automatů ve výši č 25 000,0 tis., z provozování cyklověže ve výši č 100,0 tis. a 
z parkovného placeného elektronickou formou ve výši č 2 000,0 tis., příjmy O P z těžby dřeva ve výši 

č 1 000,0 tis. a za pronájem kompostérů ve výši č 1 000,0 tis.  

Příjmy z pronájmu majetku ve výši Kč 142 766,0 tis. Zahrnují příjmy O P z pronájmu kompostárny 
v ražkovicích ve výši č 120,0 tis., příjmy OMI z pronájmu pozemků ve výši č 5 300,0 tis., z hrobových 
míst ve výši č 500,0 tis. a z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši č 4 900,0 tis., příjmy P 
z pronájmu hudebního sálu ve výši č 40,0 tis., příjmy OMI z pronájmu sportoviš  – areálu ostihového 
závodiště ve výši č 1 500,0 tis., areálu Skateparku ve výši č 5 ,0 tis., uacentra Pardubice ve výši 

č 1  000,0 tis., letního koupaliště ihelna ve výši č 50,0 tis., Městského atletického stadionu ukla ve 
výši č 500,0 tis., areálu Ohrazenice ve výši č 300,0 tis., areálu  olíčku ve výši č 200,0 tis., etního 
stadionu ve výši č 200,0 tis. a Zimního sportovního parku ve výši č 30,0 tis. 
Příjmy z pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši č 1 000,0 tis., areálu Jana Palacha ve výši 

č 4 000,0 tis., areálu esla ve výši č 150,0 tis., a ostatních nebytových prostor ve výši č 13 900,0 tis. 
Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši č 2 000,0 tis.  
Příjmy OMI z pronájmu bytů ve výši č 5 117,0 tis. a nebytových prostor ve výši č 3 000,0 tis.  

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši Kč 1 000,0 tis. 

• Přijaté sankční platby a vratky transferů Kč 15 000,0 tis. 
Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP. o rozpočtu 
taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených eskou inspekcí životního prostředí. 

• Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní neda ové příjmy  Kč 177 040,3 tis. 
Příjmy z pojistných náhrad ve výši č 2 000,0 tis., ORS – příjmy ze vstupného Zimní ledový park ve výši 

č 200,0 tis., O P – příjmy od firmy O- OM a ostatních za využívání a zneškod ování odpad v celkové 
výši č 9 400,0 tis., OMI – příjmy bytového hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách 
škol včetně školních bytů ve výši č 2 700,0 tis., náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách 
ve výši č 10 000,0 tis. a v pronajatých bytech ve výši č 40 525,0 tis., předpokládané příjmy od obcí 
přispívajících na žáky dojíždějící do škol v Pardubicích ve výši č 2 000,0 tis., a předpokládané výše 
neinvestičních transferů z vyšších rozpočtů na jednotlivé dotační neinvestiční projekty v celkové výši 

č 110 215,3 tis. 
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Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních transferů ze státního rozpočtu:  
Příjem od řadu práce – státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši č 24,0 tis. 

otace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro Sociální 
služby města Pardubic ve výši č 7 500,0 tis. 

otace MPSV na sociálně právní ochranu dětí ve výši č 5 600,0 tis., dotace na výkon sociální práce ve 
výši č 2 000,0 tis.  

R  – ech Revolution ve výši č 501,5 tis., I I – ízení Strategie integrované územní investice ve 
výši č 5 100,0 tis., I I – Zprostředkující subjekt integrované územní investice ve výši č 3 147,0 tis., 
Podpora integrace cizinců ve výši č 1 64,  tis., Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. ve výši č 3 57 ,0 
tis.  

1.3. Kapitálové příjmy     Kč 311 840,0 tis. 

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 5 000,0 tis. zahrnují příjmy z prodeje 
pozemků ve výši č 2 000,0 tis. a příjmy z prodeje bytů ve výši č 3 000,0 tis.  

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši Kč 306 840,0 tis. zahrnují předpokládané výše očekávaných 
investičních transferů k akcím realizovaných na území města:  

Předpokládané výše investičních dotací na realizaci projektů: Rekonstrukce a modernizace památníku 
Zámeček ve výši č 15 40,0 tis., Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd yjevská ve výši č 217 000,0 tis., 

entrální polytechnické dílny a ampa ve výši č 74 000,0 tis.  

1.4. Přijaté transfery       Kč 90 821,1 tis. 

Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně v celkové výši Kč 90 821,1 tis. zahrnují 
příjem neinvestičního finančního transferu – Souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o finanční vztah 
státního rozpočtu k rozpočtu města, jehož obsahem je příspěvek na výkon státní správy. Souhrnný 
dotační vztah je vázán na zákon o státním rozpočtu na rok 2021. Výše příspěvku byla oznámena  
Pardubického kraje prostřednictvím dokumentu Informace k přípravě rozpočtu na rok 2021  č.j. r  

2354/2020 O  ze dne 11. 11.2020.   
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2. V D JOV  S  ROZPO  M S  P RD I  (bez MO) ve výši Kč 2 761 773,9 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků 
Návrh výdajů rozpočtu na rok 2021 je členěn podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a 
obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery. V te tové části je 
uveden návrh výdajů dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků.  
Podrobný přehled celkových návrhů výdajů je uveden v tabulkové části.  

Správce rozpočtových prostředků 21  – Městská policie 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 21  – Městská policie činí Kč 97 140,0 tis., což je 103,7  schváleného rozpočtu na rok 
2020. Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 4 072,0 tis. 

Provoz Městské policie                                Kč 12 000,0 tis. 
inanční prostředky podlimitní technické zhodnocení ve výši č 20,0 tis., na potraviny č 20,0 tis., 

ochranné pomůcky č 20,0 tis., léky a zdravotnický materiál č 20,0 tis., výstroj strážníků č 1 000,0 tis., 
publikace a předplatné tisku č 30,0 tis., HM č 400,0 tis., nákup materiálu č 500,0 tis., energie č 1 
350,0 tis., PHM č 1 000,0 tis., poštovní a telekomunikační služby č 600,0 tis., služby peněžních ústavů 

č 160,0 tis., nájemné č 1 550,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby č 100,0 tis., školení a 
vzdělávání č 550,0 tis., opravy a udržování majetku č 00,0 tis., ostatní služby č 1 000,0 tis., 
programové vybavení č 1 300,0 tis., cestovní náhrady č 230,0 tis., pohoštění č 30,0 tis., ostatní platby 

č 10,0 tis., věcné dary č 20,0 tis., kolky č 60,0 tis., stravenky ve výši č 1 250,0 tis.  

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DD                           Kč 59 400,0 tis. 
Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie Pardubice – strážníků, technickohospodářských 
pracovníků a správců ětského dopravního hřiště na ukle.  

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP                           Kč 20 790,0 tis. 
Platby na sociální a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem za všechny zaměstnance Městské 
policie Pardubice. Sociální pojištění ve výši č 15 444,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši č 5 346,0 tis. 

Náhrady mezd za DPN vyplácená zaměstnavatelem         Kč 400,0 tis. 
inanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy za prvních 14 dní dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény zaměstnance. ato povinnost vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník 
práce, konkrétně z §1 2 až § 1 4.  

Stavební investice                           Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci služebny městské policie v budově úřadu MO III – 

Studánka.  Jedná se o vnitřní stavební úpravy a přemístění rekuperační jednotky. 

Prevence kriminality     Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni. 

Městský kamerový systém – rozšiřování Kč 1 700,0 tis. 
inanční prostředky na rozšiřování stávajícího kamerového systému dle nových požadavků. 

Náklady na právní zastoupení      Kč 50,0 tis. 
inanční prostředky na právní zastoupení v soudních sporech. 



Rozpočet města Pardubic na rok 2021 

- 14 - 

Městský kamerový systém – provoz          Kč 500,0 tis. 
inanční prostředky na provozní náklady na nově vybudovaný kamerový systém na území města. Jedná 

se převážně o platby za opravy kamerových bodů, náklady na spotřebu el. energie a nájemné. ále se 
bude jednat o zvýšení nákladů na opravy a provoz kamer, které byly pořízeny jednotlivými městskými 
částmi a mají být převedeny do správy městské policie. 

Odchodné dle zákona o Městské policii                      Kč 2 000,0 tis. 
le novely zákona č. 553/1 1 Sb. o obecní policii, která nabývá účinnosti dnem 1. 1.2021 náleží 

strážníkovi dle § a, který plnil úkoly v hlavním pracovním poměru po dobu nejméně 15 let a dosáhl věku 
50 let odchodné při skončení pracovního poměru. To neplatí, pokud pracovní poměr skončí výpovědí 
podle § 52 písm. f) až h) Zákoníku práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru, nebo dohodou 
z týchž důvodů. oto odchodné vyplácí obec, k níž je strážník v pracovním poměru ke dni jeho skončení, 
a to až do ma imální výše šestinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Nárok na odchodné 
spl uje v roce 2021 u městské policie Pardubice 32 strážníků. Navrhovaná částka je nižší, nebo  
nepředpokládáme, že v roce 2021 tuto možnost všichni využijí. V případě odchodu všech 32 strážníků 
by celková výše odchodného v roce 2021 mohla dosáhnout výše až 7 mili nů č. 

Správce rozpočtových prostředků 1  – Kancelář primátora 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 1  – Kancelář primátora činí Kč 26 499,5 tis., což je 78,5  schváleného rozpočtu na rok 
2020. 

Provoz a údržba zařízení staveb O            Kč 250,0 tis. 
inanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, potřebných pracovních prostředků, spotřebního 

materiálu, opravy a údržbu zařízení staveb O, pravidelné kontroly a revize technologického zařízení 
stanovené normativními požadavky a na úhradu nákladů za energie. 

Výstavba, provoz a údržba JSVV                  Kč 3 936,5 tis. 
inanční prostředky na provoz, údržbu a opravy prvků jednotného systému varování obyvatelstva, 

náklady za elektrické energie a služby při počtu 500 ozvučných míst. Na řešení servisních prohlídek, 
havárií a oprav po revizích a nezbytná pravidelná výměna 116 ks záložních akumulátorů dále budou 
prostředky použity na úhradu povinného poplatku  za přidělení frekvence v roce 2021. 
Nárůst finančních prostředků je dán nutností technologického upgrade řídících master stanic SVOP 

OMINO kvůli ukončení technické podpory ze strany původního výrobce, tedy slovenské společnosti 
elegrafia ošice (po 10 letech od ukončení vývoje). Problematika nezbytnosti přechodu na novou 

páteřní sí  systému varování byla projednána na bezpečnostní radě ORP Pardubice na 3. řádném jednání 
. prosince 201  v rámci bodu 3.

rčeno zákonem: 
1. Obec je dle zákona č. 23 /2000 Sb., § 15, odst. 1, povinna zajiš ovat připravenost na mimořádné

události, a podílet se, mj., na ochraně obyvatelstva, dále je dle odst. 2 písm. c) povinna zajiš ovat, 
mj., varování osob před hrozícím nebezpečím. le § 16, písm. a) starosta zajiš uje varování osob 
nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. 

2. Starosta obce dle zákona č. 240/2000 Sb., § 21, odst. 2, zabezpečuje varování a informování osob
nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. 

Pokud obec provozuje, dle Vyhlášky MV č. 3 0/2002 Sb., § , technické zařízení, jež je využitelné jako 
koncový prvek varování do jednotného systému varování a vyrozumění, připustí hasičský záchranný sbor 
kraje připojení, spl uje-li technické požadavky stanovené generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru eské republiky (pozn. náš systém OMINO je napojen do celostátního jednotného 
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systému varování a vyrozumění, který ovládá mj. i hasičský záchranný sbor kraje  pokud by nastal 
technický problém, nemusí být náš systém nadále připojen, což z hlediska možného prodlení ve varování 
může být pro město problém. 

Požární ochrana             Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, pohonných hmot a maziv, 

školení řidičů, S   měření emisí, pronájem garáže, opravy mobilní požární techniky v majetku města a 
obnovu věcných prostředků požární ochrany v majetku města a na úhradu nákladů za energie. 

Dotace ZS Pardubického kraje – běžné transfery                      Kč 376,0 tis. 
Dotace ZS Pardubického kraje – kapitálové transfery                   Kč 3 400,0 tis. 

otace na provoz podle smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Hasičským 
záchranným sborem Pardubického kraje.  

innost orgánů krizového řízení                          Kč 20,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu výdajů souvisejících s činností krizového řízení města. Na základě § 25 

písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., Krizový zákon, vyčle ují obce ve svých rozpočtech na příslušný rok 
objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a účelovou rezervu 
finančních prostředků na řešení krizových situací a odstra ování jejich následků. ato rezerva je 
vyčleněna ve výši č 1 662,  tis. u správce rozpočtových prostředků 5  – konomický odbor. 

Pohoštění                         Kč 1 000,0 tis. 
inanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání RmP 

a ZmP, při konání pracovních obědů a večeří apod. Z finančních prostředků se nakupuje veškeré 
občerstvení pro potřeby magistrátu, nejedná se pouze o spotřebu vedení města. 

Dary               Kč 300,0 tis. 
inanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město, pro významné návštěvy a hosty z 

tuzemska i zahraničí přijatých vedením města na radnici, poháry při sportovních a kulturních akcích, 
květinové věnce, kytice, jiné reklamní a upomínkové předměty.  

Zahraniční služební cesty            Kč 300,0 tis.  
estovní výdaje určené na plánované a schválené zahraniční služební cesty zastupitelů a zaměstnanců 

MmP. 

Komunikace s veřejností                       Kč 1 300,0 tis. 
inanční prostředky na náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje, inzercí včetně 

povinné publicity u realizovaných dotačních projektů, fotografické a grafické práce, jazykové korektury, 
propagace na facebooku, propagace městských slavností a dalších akcí pořádaných nebo 
spolupořádaných městem, propagace k posílení cestovního ruchu, zpracovávání kroniky města. 

Monitoring tisku                          Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky na náklady související s elektronickým monitoringem médií. Výše finančních 

prostředků je určena smluvním vztahem. 

Smlouva o reklamě V1             Kč 800,0 tis. 
inanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě záměru uzavřít reklamní smlouvu o poskytování 

reklamních služeb mezi televizí V1 a statutárním městem Pardubice.   

Spolupráce se zahraničím                          Kč 50,0 tis. 
inanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy či ostatními zahraničními partnery - 

náklady na ubytování zahraničních návštěvníků, vstupenek, občerstvení, kulturní, sportovní a 
společenské akce a na úhradu nákladů spojených s 30. výročí spolupráce mezi partnerskými městy 
Pardubice – Selb (promo materiály NJ - inzerce, letáky, rollupy, plakáty atp., venkovní výstava S , 
výstava německého porcelánu Rosenthal – galerie Mázhaus, porcelánový merchandising s motivem 
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Pardubic, kulturní akce a orkshopy pro veřejnost ve spolupráci s oethe Zentrum, přátelský hokejový 
turnaj P   S , vánoční trhy - recipročně). 

Prezentace města                                     Kč 2 000,0 tis. 
inanční prostředky na marketing města, podporu a rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích v oblasti 

propagace města (propagační předměty města Pardubic, letáky a propagační brožury města, tiskoviny a 
související grafické služby), videa, fotografie, inzerce v rámci R. 

Slavnostní akce města             Kč 300,0 tis. 
inanční prostředky na vítání nových občánků města, dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové 

svatby, pamětní listy, květiny na vítání občánků, pietní akce, ceremonie apod.  

Odborné posudky a analýzy           Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky na zadávání odborných posudků a analýz, které vedení města (primátor a náměstci) 

potřebují k návrhu nejlepšího řešení sporných otázek a přímo gesčně nespadají pod konkrétní odbor. 
Zadávání zakázek bude prováděno e terním subjektům dle požadavků a potřeb vedení města. 

estné hroby                                                                             Kč 60,0 tis. 
Jedná se o hroby významných občanů, kteří byli svojí činností významní pro Pardubice nebo celou vlast 
a jsou pohřbeni na pardubickém hřbitově, přičemž se o jejich hrob nemá kdo starat, nemá nájemce, 
který by platil hrobové místo a o hrob se staral tak, aby místo posledního odpočinku takovýchto 
významných osobností bylo důstojné. Placení hrobových míst a základní péče o ně bude dle schváleného 
statutu čestných hrobů . inanční jsou potřeba na nutnou rekonstrukci hrobu Jaromíra Johna 
(spisovatel), jehož hrob byl zařazen do hrobů v péči města Pardubic a jehož opravy budou přesahovat 
rámec běžné údržby. 

reál Dostihového závodiště – poskytování služeb                Kč 2 20,0 tis. 
inanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě uzavřené smlouvy o užívání prostor během 

dostihové sez ny 2021. 

Dostihový spolek a.s. – reklamní služby                    Kč 3 025,0 tis. 
inanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o reklamě, propagaci a 

spolupráci během dostihové sez ny 2021.   

Náklady související s Velkou pardubickou                       Kč 5 0,0 tis. 
inanční prostředky související s pořádáním akcí při Velké pardubické. Jedná se o nákup pohárů, 

perníkových a květinových darů pro vítěze Velké pardubické a zajištění pohoštění. 

MK Zlatá přilba – reklamní služby                     Kč 1 815,0 tis. 
inanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě reklamní smlouvy o poskytování reklamních služeb 

mezi M  Zlatá přilba a statutárním městem Pardubice.   

K Pardubice – reklamní služby                      Kč 2 315,0 tis. 
inanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě reklamní smlouvy o poskytování reklamních služeb 

mezi asketbalovým klubem Pardubice a statutárním městem Pardubice.   

Příspěvky organizacím, jejichž členem je město Pardubice: 

Příspěvek Svazu měst a obcí R     Kč 290,0 tis. 
Příspěvek Svazu historických sídel ech, Moravy a Slezska    Kč 120,0 tis. 
Příspěvek Sdružení správců městských komunikací      Kč 30,0 tis. 
Příspěvek Regionální rozvojové agentuře    Kč 650,0 tis. 
V rámci příspěvku Regionální rozvojové agentuře bude hrazen příspěvek ve výši č 650,0 tis. na 
komple ní administrativu vybraných dotačních žádostí k projektům v oblasti životního prostředí, 
energetických úspor, projekty v oblasti podpory podnikání a podpory inovací, v oblasti obslužnosti a 
silničního hospodářství, zpracování analýz území a strategických dokumentů. 
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 Kč 80,0 tis. 
 Kč 78,0 tis. 
 Kč 10,0 tis. 
 Kč 15,0 tis. 
   Kč 2,0 tis. 

 Kč 132,0 tis. 
 Kč ,0 tis. 

 Kč 30,0 tis. 

Příspěvek Svazku obcí radubická – abská   
Příspěvek Svazku obcí Pardubická – abská   
Příspěvek eskému institutu interních auditorů  
Příspěvek sociaci měst pro cyklisty  
Příspěvek sociaci pro urbanismus a územní plánování  
Příspěvek Sdružení D MmP  
Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje  Příspěvek 

eské společnosti pro stavební právo 
Nadační fond Jana Pernera

   Kč 1,0 tis. 

Správce rozpočtových prostředků 5 8 – Odbor ekonomický 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 5 8 – konomický odbor činí Kč 182 005,0 tis., což je 119,0  schváleného rozpočtu na rok 
2020. 

Da  z nabytí nemovitých věcí                                    Kč 20,0 tis. 
Na základě novely 254/2016 Sb., zákonného opatření 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, 
bývalou da  z převodu nemovitostí budou platit kupující a nikoli prodávající, jak bylo dosud obvyklé. 
V rozpočtu města na rok 2021 zůstávají deponovány finanční prostředky na úhradu daně z nabytí 
nemovitých věcí případů, jejichž řešení bylo započato před novelou. 

Platba daně z nemovitostí mimo katastr města                             Kč 0,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální 

území města Pardubic (chata v rhové amenici). 

Da  z přidané hodnoty (DP )                    Kč 70 000,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty v aktuálním znění. 

Silniční da      Kč 7,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu silniční daně hrazené finančnímu úřadu. 

roky stávajících úvěrů – K                                         Kč 7 000,0 tis. 
Platby úroků vychází z uzavřené smlouvy o úvěru s omerční bankou, a.s. ze dne 11. 5. 2017. věrový 
rámec je sjednán ve výši 1 mld. č. roková sazba úvěru je sjednána ve výši 3M PRI OR  0,10  p.a. 

ktuálně úroková sazba z úvěru činí 0,45  p.a. roky jsou hrazeny čtvrtletně počínaje dnem čerpání. 
Výše platby úroků z úvěru závisí na objemu vyčerpané částky z úvěru a na vývoji pohyblivé úrokové sazby 
3M PRI OR v následujícím období. erpání úvěru bylo zahájeno dne 26. 7. 2017.  aktuálnímu datu 
město vyčerpalo z úvěrového rámce částku ve výši 420.3 4.615,40 č.  31. 12. 2020 je plánováno 
čerpání úvěru v částce ve výši 463. 34.615,40 č. ermín čerpání úvěrového rámce je sjednán ke dni 31. 
12. 2021.  čerpání úvěru v roce 2021 zbývá částka ve výši 536.065.3 4,60 č.

Finanční operace – služby peněžních ústavů a pošt         Kč 00,0 tis. 
inanční prostředky na základě smluv týkajících se bankovních, úvěrových, platebních nebo pojistných 

služeb. 

Sankční platby, platební výměry, náklady řízení          Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu sankčních plateb (pokuty, penále) na základě rozhodnutí či platebních 

výměrů. 

udit, ekonomické poradenství    Kč 800,0 tis. 
inanční prostředky na náklady spojené s da ovým, ekonomickým a právním poradenstvím.

 Kč 30,0 tis. 
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Vratky minulých období              Kč 50,0 tis. 
inanční prostředky na vrácení přeplatků či zrušených pokut a ostatních příjmů týkajících se minulých 

období. 

Rezerva Rady města Pardubic    Kč 350,0 tis. 
Rezerva primátora harváta   Kč 50,0 tis. 
Rezerva náměstka Kvaše  Kč 25,0 tis. 
Rezerva náměstkyně Nadrchala   Kč 25,0 tis. 
Rezerva náměstka Rychteckého  Kč 25,0 tis. 
Rezerva náměstka Mazucha  Kč 25,0 tis. 

inanční prostředky, které jsou prostřednictvím rezervy Rady města Pardubic, primátora a jeho 
náměstků podporovány projekty z oblasti kultury, sportu, vzdělávání, volnočasových aktivit, sociální 
oblasti apod., které spl ují podmínky pro podporu ze strany města Pardubic a nejsou podpořeny 
z jednotlivých Programů podpory. 

Rezerva rozpočtu – obecná – běžné výdaje                 Kč 23 189,4 tis. 
Rezerva rozpočtu – obecná – kapitálové výdaje                 Kč 20 000,0 tis. 
Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3  předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu 
města na rok 2021. Jedná se o rezervu vyčleněnou v rozpočtu města Pardubic na prozatím 
nespecifikované výdaje města. Po zjištění skutečného objemu finančních prostředků a specifikování 
konkrétní akce budou rozpočtovým opatřením finanční prostředky ve změně rozpočtu na aktuální rok 
převedeny na konkrétní rozpočtovou položku.  

Rezerva rozpočtu – krizová                Kč 1 962,9 tis. 
Rezerva rozpočtu – krizová ( ovid 1 )                  Kč 20 000,0 tis. 
Z celkové výše obecné rezervy je vyčleněna krizová rezerva ve výši č 1 62,  tis. na řešení 
nepředvídatelných krizových situací. 

inanční prostředky ve výši č 20 000,0 tis. jsou určeny na řešení krizových situací a sanaci přímých 
nákladů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemické situace. 

Rezerva rozpočtu – havarijní                   Kč 21 594,7 tis. 
Výše havarijní rezervy rozpočtu města představuje 1,5  předpokládaných celkových vlastních příjmů 
rozpočtu města na rok 2021 a je určena na řešení neočekávaných havarijních stavů majetku města.  

Rezerva rozpočtu – investiční                        Kč 16 141,1 tis. 
inanční prostředky vyčleněné v rámci rozpočtu města na realizaci prozatím nespecifikovaných 

investičních výdajů. yto finanční prostředky budou prioritně použity na případné dofinancování 
vícenákladů investičních akcí zahájených v roce 2020.  

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 975 173,9 tis., což je 77,0  schváleného rozpočtu 
na rok 2020.  

Znalecké posudky, odd. P, správní poplatky, revize                      Kč 250,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, oddělovacích geometrických plánů a správních 

poplatků u majetkoprávních vypořádání a prodeje a nákupu nemovitostí. 

Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen        Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky určené na úhradu pronájmů pozemků a budov včetně věcných břemen (pozemky 

ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob spojených se stavbami: komunikace, parky, budovy, aj.). 
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Nákup cenin včetně kolků            Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky na zakoupení kolků pro vklad nemovitých věcí do katastru nemovitostí vč. soudních 

poplatků za podání žaloby na vyklizení bytových jednotek, při odkoupení pozemků, směnných smluv a 
případně bezúplatných nebo darovacích smluv. 

Pojištění veškerého majetku města                      Kč  600,0 tis. 
inanční prostředky na platby pojistného za pojištění městského majetku včetně úhrad spoluúčasti u 

pojistných událostí. 

Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace           Kč 50,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění plánografických prací, na předrealizační přípravu investičních akcí, které 

nejsou samostatně vyčleněny v rozpočtu města. 

echnická pomoc                          Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování odborných a znaleckých posudků, analýz, na úhradu nájemného 

k dokončeným investičním akcím dle uzavřených nájemních smluv. 

Informační systém veřejných zakázek                                 Kč 5,0 tis. 
inanční prostředky na krytí nákladů za uveřejnění informací o veřejné zakázce ve Věstníku veřejných 

zakázek (Ness). Zpravidla se poplatek hradí v rámci konkrétní akce, která je schválena v rozpočtu 
příslušného správce finančních prostředků. 

Zádržné                                             Kč 150,4 tis. 
inanční prostředky na uvolnění smluvního zádržného po bezvadném uplynutí záruční doby 

dokončených a předaných akcí. Jedná se o uvolnění zádržného firmě rand-Pol. s.r.o. za akce výměna 
oken a dveří v M  Mladých a M  Národních hrdinů ve výši č 51,0 tis., zpracování projektových 
dokumentací firmě HM-PROJ  s.r.o. ve výši č 6 ,2 tis., realizaci výměny oken  SI N ve výši 

č 24,0 tis.., zpracování projektové dokumentace firmě IR INSP IONS ve výši č 7,2 tis. 

POZ MK  

držba neudržovaných neveřejných pozemků          Kč 200,0 tis. 
Finanční prostředky na údržbu neudržovaných neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města. 
Jedná se o pozemky, které nejsou zařazeny v pasportu veřejné zeleně, a proto nespadají do správy 
městských obvodů dle Statutu města.  

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – majetkoprávní vypořádání                Kč 2 500,0 tis. 
inanční prostředky určené na výkupy pozemků pod stavbami města od fyzických nebo právnických 

osob, např. komunikace, chodníky, veřejná prostranství, aj. včetně znaleckých posudků, odd. P a 
nákupu kolků. 

Výkupy pozemků – DO vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN   Kč 1 200,0 tis. 
inanční prostředky na majetkoprávní vypořádání v rámci realizace investiční akce. 

Výkupy pozemků – ávka pro pěší v areálu D – nteria    Kč 1 300,0 tis. 
inanční prostředky na výkupy pozemků pro stavbu lávky od společnosti nteria a od . 

Výkupy pozemků – S I/37 rnová, Fáblovka, Dubina – SV obchvat                  Kč 3 001,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků – výkupy pozemků a zahájení 

procesu vyvlastnění a nájemné pozemků Povodí abe k připravované investiční akci. 

Nájemné pozemků – ávka pro pěší a cyklisty přes abe  – pozemky Povodí abe       Kč 23,0 tis. 
inanční prostředky úhradu ročního nájemného pozemků dle nájemní smlouvy s Povodí abe, st. podnik 

k dočasnému užívání pozemků jako staveniště pro investiční akci městského obvodu ávka pro pěší a 
cyklisty přes abe vedle Rosického mostu . 
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Nájemné pozemků – S Pražská a ranecká              Kč 5,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu ročního nájmu pozemků k dokončené investiční akci MO VI dle nájemní 

s Ministerstvem obrany v souvislosti s výstavbou cyklostezky (úsek od hlavní brány kasáren, podél 
oplocení kasáren do Svítkova až po raneckou ul.). Nájemní smlouva s esy R ukončena. 

Nájemné pozemků – S Svítkov              Kč 10,0 tis. 
inanční prostředky na roční nájem pozemků k připravované investiční akci dle nájemní smlouvy na 

pozemky Povodím abe. 

Nájemné pozemků – Nadjezd Kyjevská – most M117            Kč 50,0 tis. 
inanční prostředky na roční nájem pozemků k připravované investiční akci dle nájemní smlouvy na 

pozemky S . 

Nájemné pozemků – erminál            Kč 310,0 tis. 
inanční prostředky na nájemné pozemků k připravované investiční akci. Jedná se o pozemky S a S , 

uzavření nájemní smlouvy před vydáním stavebního povolení. 

Masarykovo nám. – majetkoprávní vypořádání záboru veřejného prostranství       Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na majetkoprávní vyrovnání se společností H  Veselka – trvalý zábor opraveného 

chodníku na pozemku uvedené společnosti. Realizace dokončena. 

H I OV  

Údržba hřbitovů včetně vypůjčených                  Kč 2 200,0 tis. 
inanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech ve vlastnictví města, včetně vypůjčených na 

základě příkazní smlouvy. le této smlouvy město prostřednictvím společnosti SmP, a.s. zajiš uje údržbu 
a opravy na hřbitovech nacházejících se v katastrálním území Pardubice, Svítkov, Mnětice, Rosice nad 
abem, Pardubičky, ány na ůlku a Hostovice. Příkazní smlouva odpovídá zákonu o pohřebnictví, podle 

kterého se o pohřebiště může starat výhradně obec, církev nebo stát.  

Provoz hřbitovů                   Kč 3 025,0 tis. 
inanční prostředky za objednané služby – provozování veřejných pohřebiš  dle uzavřené příkazní 

smlouvy a jeho dodatků. Jde o všechny úkony vyplývající z ádu veřejného pohřebiště, které pro město 
zabezpečují Služby města Pardubic a.s., a to např. výběr nájemného za pronájem pozemku-hrobového 
místa a služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných 
pohřebiš , aj.  Odměna je navýšena o 21  sazbu PH, kterou jsou Služby města Pardubic a.s. povinny ve 
smyslu zákona o PH odvést finančnímu úřadu z vybraného nájemného hrobových míst a služeb 
s nájmem spojených. 

P M K  N  Z M  M S  – DR   INV S I  

Opravy a provoz památek            Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na opravy nemovitých památek (pomníky, sochy, pamětní desky v majetku města). 

Zelená brána – provoz             Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na krytí provozních nákladů – revize, hodinář, opravy elektro, úhrada za spotřebu 

elektrické energie apod. 

R  SPOR OVI  – DR   INV S I  

reál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)                     Kč 3 000,0 tis. 
inanční prostředky na investice, opravy a běžnou údržbu v areálu dostihového závodiště, a to zejména 

na opravu stájových bo ů (cca 1 200,0 tis. č), opravy podlahy terasy vážnice (cca 200,0 tis. č), výměna 
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podlahové krytiny na tribuně  (cca 200,0 tis. č), oprava hydroizolace na tribunách , ,  (cca 100,0 
tis. č), posílení přívodu NN do zadní části (cca 500,0 tis. č), vybudování vrátnice (cca 300,0 tis. č) a 
cca 500,0 tis. č je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu. 

reál Dostihového závodiště – údržba zeleně                      Kč 2 550,0 tis. 
inanční prostředky na údržbu dráhy a zeleně dostihového závodiště, jedná se o provádění údržby 

dostihové dráhy a zeleně v celém areálu dostihového závodiště se zvláštním zřetelem k dostihové dráze, 
dle uzavřené Smlouvy o údržbě  se SmP a.s. na dobu určitou do 31.12.2024. Rozsah prací zahrnuje: 
strojní sečení travnatých ploch na ploše dostihové dráhy a travnatého parkurového kolbiště, ostatních 
travnatých udržovaných ploch, valů a příkopů, strojní sečení se sběrem a likvidací, provzduš ování 
travních ploch, přisetí travnatých ploch a pískování tvrdých pasáží.  

reál Skateparku (opravy, údržba, revize)                           Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na opravy, údržbu a revize v areálu Skateparku, které nejsou předmětem koncesní 

smlouvy, z níž vyplývá, že povinností provozovatele areálu je hradit náklady na opravy do 5 000,- č. 

reál Skateparku – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy                 Kč 3 250,0 tis. 
inanční prostředky na platbu provozovateli areálu Skateparku dle uzavřené koncesní smlouvy, která 

byla uzavřena na dobu 5 let, tzn. do 2 . .2022. 

reál Skateparku – koncesní řízení                          Kč 180,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování finančního modelu pro zadání koncesního řízení ohledně výběru 

provozovatele areálu Skateparku. V současnosti je koncesní smlouva uzavřena s provozovatelem areálu 
na dobu určitou, do srpna 2022. 

reál koupaliště ihelna (provoz a revize)                     Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky na provoz a revize, které nejsou předmětem koncesní smlouvy a náklady hradí 

město. 

reál koupaliště ihelna – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy              Kč 2 00,0 tis. 
inanční prostředky na platbu provozovateli areálu koupaliště ihelna dle uzavřené koncesní smlouvy, 

která byla uzavřena na dobu 7 let, tzn. do 30. 11.2022. 

reál koupaliště ihelna – koncesní řízení                    Kč 260,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování finančního modelu pro zadání koncesního řízení ohledně výběru 

provozovatele areálu letního koupaliště ihelna. V současnosti je koncesní smlouva uzavřena s 
provozovatelem areálu na dobu určitou, do listopadu 2022. 

reál koupaliště ihelna – rekonstrukce obkladů bazénů – PD                Kč 2 800,0 tis. 
Na základě zpracovaného odborného stanoviska a e pertní zprávy V  v Praze ohledně zhoršujícího se 
stavu keramických obkladů je nutné zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci hlavního – 
rekreačního plaveckého a skokanského bazénu včetně dojezdového prostoru u tobogánu. Návrh řešení 
rekonstrukce bazénových van bude vybrán z dokumentu s názvem: Porovnávací stavební záměr 
v materiálových variantách  zpracovaný firmou h-projekt, s.r.o. 

uacentrum – vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)               Kč 31 410,0 tis. 
inanční prostředky za výkon služby obecně hospodářského zájmu náleží vyrovnávací platba, která je 

poskytována formou účelové dotace. Vyrovnávací platba je určena výhradně k účelu krytí rozdílu mezi 
náklady a výnosy veřejné služby P P Pardubice o.p.s., a to provozování víceúčelového zařízení 
plaveckého areálu – uacentrum Pardubice, zejména pro účely rekreace a sportu.  
Výše vyrovnávací platby byla stanovena na základě předložených ekonomických ukazatelů společnosti 
P P P R I  o.p.s. ve vztahu ke komple nímu provozování areálu. Výpočet vyrovnávací platby 
vychází dle plánu hospodaření letošního roku s vyčíslením nákladů ve výši č 3 076,0 tis. a výnosů ve 
výši č 61 666,0 tis., který byl schválen správní radou dne 02.11.2020. P P Pardubice předkládá 
vyúčtování vyrovnávací platby po ukončení účetního roku a v případě, že dojde k poskytnutí nadměrné 
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vyrovnávací platby, která bude převyšovat rozdíl mezi náklady a výnosy veřejné služby, výše této platby 
je společností vždy vrácena zpět na účet města.  Vyrovnávací platba v podstatě představuje vyrovnání  
toho, co společnosti, kterou město pověřilo pro výkon veřejné služby, chybí, aby tato společnost byla 
schopna službu závazku veřejné služby zajistit bez omezení. 

uacentrum (opravy nad 50,0 tis.)                   Kč 4 000,0 tis. 
inanční prostředky na opravy dle nájemní smlouvy. Veškeré opravy nad č 50,0 tis. (bez PH), které se 

týkají výměny provozem opotřebovaných a dožilých součástí v plaveckém areálu hradí vlastník areálu – 
město Pardubice.  

asketbalová hala (opravy, údržba, služby)     Kč 700,0 tis. 
reál M S Dukla (opravy, údržba, služby)    Kč 500,0 tis. 

S  Ohrazenice (opravy, údržba, služby)     Kč 500,0 tis. 
reál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)    Kč 500,0 tis. 
reál etního stadionu (opravy, údržba, služby)    Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění provozu sportovních areálů na území města Pardubic. 

Krtkova aréna – elektrická energie                          Kč 30,0 tis. 
inanční prostředky za odběr elektrické energie na osvětlení softbalového hřiště na ukle. le smlouvy 

o výpůjčce, jsou tyto náklady přefakturovány vypůjčiteli SO  Pardubice, tzn. plně hrazeny
vypůjčitelem. 

DOV  V M J K  M S  – DR   INV S I  

Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení        Kč 600,0 tis. 
inanční prostředky na opravy a údržbu objektů Jungmannova 2550 (S P entrum), eškova 2701 (K – 
entrum), K lahobytu 727 (Ratolest) a Prodloužená 27  ( ětské rehabilitační centrum entilka). 

Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti                      Kč 700,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu plateb za teplo lektrárnám Opatovice a.s., na opravy a běžnou údržbu 

objektu, revize a odstra ování závad z nich, opravy zámečnických prvků, výměna ohřívačů vody, 
provedení maleb a nátěrů a výměny podlahových krytin v azylovém domu pro ženy v ul. Na 
Spravedlnosti 03.  

Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti – sanace střechy – PD                          Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na opravu střechy v azylovém domu pro 

ženy v ul. Na Spravedlnosti 03.  

držba azylového domu pro muže Milheimova                       Kč 300,0 tis. 
inanční prostředky na opravy a běžnou údržbu objektu, revize a odstra ování závad z nich, opravu 

elektroinstalace, provedení maleb a nátěrů, výměna podlahových krytin v azylovém domě pro muže 
v ul. Milheimova 6 4.  

držba ubytovny eškova 12 0                                      Kč 300,0 tis. 
inanční prostředky na opravy, revize a odstranění závad z nich a běžnou údržbu – instalatérské závady, 

výmalby, nátěry podlahy a podlahové krytiny v ubytovacích jednotkách a společných prostorách 
ubytovny v ul. eškova 1240. 

KD ronovická – opravy, údržba, služby          Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na běžnou nutnou údržbu a řešení havarijních stavů budovy ulturního domu 

Hronovická. Jedná se o nepředvídatelné práce a havárie, které je nutné ihned realizovat.  

V D Pardubice – opravy, údržba, služby         Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na běžnou údržbu a řešení havarijních stavů budovy V . Jedná se o 

nepředvídatelné práce a havárie, které je nutné ihned realizovat.  
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udova Radnice – Pernštýnské nám. 1 – klimatizace společenského sálu                     Kč 40,0 tis. 
inanční prostředky budou použity na provedení drobných uživatelských úprav klimatizace 

společenského sálu. 

DOV  V M J K  M S  – KO SK  Z Z N  – DR   INV S I  

Velká údržba a investice školských zařízení                 Kč 13 000,0 tis. 
inanční prostředky na běžnou údržbu, opravy, na odstranění havarijních stavů a na investiční výdaje na 

budovách školských zařízení, které jsou ve správě OMI. Jedná se 60 zařízení mateřských a základních 
škol. 

razení energií pronajatých budov školských zařízení                Kč 3 600,0 tis. 
hrada za energie v objektech  Josefa 11  a Seniorcentra Pospíšilovo náměstí a přefakturace nákladů 

za nájemce nebytových prostor ve školních budovách. elkem se jedná o 10 objektů např. yflocentrum 
v M  Závodu míru, nglické gymnázium v Z  orkého apod.  

Měření a regulace radonu – objekty M                     Kč 500,0 tis. 
Finanční prostředky určené k měření úrovně výskytu radonu v jednotlivých M  a následná opatření na 
odstranění případného výskytu zvýšené koncentrace radonu. Systém vyvinutý společností S  spolu 
se Státním ústavem radiační ochrany je schopný nejen měřit, ale hlavně efektivně a operativně regulovat 
objemovou aktivitu radonu v objektech mateřských škol. 

M  . Koš ála – zřízení třídy – PD          Kč 300,0 tis. 
Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace. Předmětná akce se nachází ve stavu 
zajištění podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace.  

M  ostovice – rekonstrukce elektroinstalace – PD                                           Kč 137,0 tis. 
M  ostovice – rekonstrukce elektroinstalace – realizace                             Kč 2 300,0 tis. 
Zapojení finančních prostředků z roku 2020 ve výši č 137,0 tis. na dopracování projektové dokumentace 
a realizaci. lektroinstalace v celém objektu je původní, za dobou životnosti, tudíž lze předpokládat, že 
v krátkém časovém horizontu může docházet k haváriím na rozvodech elektroinstalace. 

M  Rosická – rekonstrukce sociálních zařízení             Kč 350,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávané za 

účelem oprav prostor sociálního zázemí v 1. a 2. patře objektu M .   

M  Svítkov – stávající budova – provoz     Kč 300,0 tis. 
inanční prostředky jsou určeny na energie a služby spojené s provozem stávající budovy. 

Z  . Koš ála – vegetační střechy – PD                       Kč 1 100,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění projektové přípravy na realizaci vegetačních střech na Z . Jde o pilotní 

projekt adaptace budov na klimatické změny. Záměrem je vytvoření vegetačních střech postupně na 
všech objektech Z  za účelem omezení přehřívání interiéru školy.  

Z  Prodloužená – celková rekonstrukce hřiště – PD        Kč 450,0 tis. 
Převod finančních prostředků z roku 2020 na dokončení projektové dokumentace.  V současné době 
jsou zpracovány podklady k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace. 

Z  Závodu Míru – rekonstrukce kuchyně a gastro – PD                                   Kč 840,0 tis. 
inanční prostředky na náklady na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně. 
uchy  je za hranicí životnosti a gastro vybavení je zastaralé. Vyskytují se zde četné závady rajské 

hygienické stanice. ude provedena výměna veškerých rozvodů elektro, vody, kanalizace a veškerých 
povrchů. 
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DDM eta – výměna oken         Kč 7 500,0 tis. 
inanční prostředky na realizaci výměny oken v havarijní stavu, kdy dochází k velkým tepelným ztrátám 

a okna nespl ují hygienické požadavky.   Projektová dokumentace je připravena. 

DDM eta – rekonstrukce střechy nad přízemní částí      Kč 6 900,0 tis. 
inanční prostředky na rekonstrukci střechy nad přízemní částí objektu, která je v havarijním stavu a 

provádění částečných oprav je neekonomické a neefektivní, protože střešní pláš  je za hranicí životnosti. 
V minulosti byla provedena oprava střešního pláště nad tanečním sálem, výměníkovou stanicí a hlavním 
pavilonem. 

KD ronovická – oprava fasády a odvodnění budovy – PD                                                          Kč 150,0 tis. 
Jedná se o vypracování projektové dokumentace na odvodnění budovy. udova je v suterénu vlhká, 
opadává omítka, závada rajské hygienické stanice. 

OV  OSPOD S V  

ytové domy – opravy a udržování                               Kč 30 000,0 tis. 
inanční prostředky na běžnou údržbu, opravy a práce charakteru investic bytových domů, jejich 

společných prostor, bytových i nebytových jednotek. 

ytové domy – revize a ostatní služby                               Kč 8 500,0 tis. 
inanční prostředky na elektro revize, revize hasicích přístrojů, plynových zařízení, kontrolu spalinových 

cest v bytových domech, úklid společných prostor, zanáška a vynáška odpadových nádob O, 
deratizaci, držení pohotovosti k havarijním opravám, sekání trávy, úklid sněhu apod. 

ytové domy – platby za energie J a NP                              Kč 37 800,0 tis. 
inanční prostředky na platby veškerých záloh na energie v  a NP (voda, elektrická energie, teplo). 

Veškeré platby se přeúčtovávají nájemníkům. 

ytové domy – služby pošt a peněžních ústavů                                  Kč 50,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu poštovních služeb při převodu přeplatků z vyúčtování záloh na energie 

prostřednictvím eské pošty (poštovní poukázky). 

ytové domy – SVJ – fond oprav a platby za energie ( D)                              Kč 3 200,0 tis. 
inanční prostředky na zálohové platby za služby a energie a příspěvky do fondu oprav ve Společenstvích 

vlastníků bytových jednotek v bytových domech, ve kterých město vlastní ještě bytové jednotky. 
Veškeré tyto platby se v plné výši přeúčtovávají nájemníkům.  

ytové domy – přeplatky a vyúčtování energií                             Kč 6 100,0 tis. 
inanční prostředky na přeplatky z vyúčtování energií, hrazených nájemci v bytových jednotkách 

zálohově v roce 2020 a vrácení přeplatků při ukončení nájmu. 

ytové domy – zabezpečení požární ochrany bytových objektů        Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky na zabezpečení požární ochrany bytových domů (zák. č. 133/ 5 Sb., o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů) formou preventivních prohlídek objektů v majetku města, dále 
na preventivní prohlídky v objektech v souladu se zpracovaným posouzením požárního nebezpečí 
a provádění kontrol těsnosti spojů plynových rozvodů ve všech obytných budovách v majetku města 
Pardubic. 

D – opravy volných J – PD                                          Kč 500,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování projektových dokumentací na realizaci oprav volných bytových 

jednotek. Počet neopravených bytů od roku 2019 stoupá, z důvodu jejich neobsazenosti přichází město 
o příjem z nájmu do svého rozpočtu.
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D – opravy volných J – realizace                                   Kč 16 660,0 tis. 
inanční prostředky na realizaci oprav volných bytových jednotek – zednické práce, výměna zařizovacích 

předmětů, truhlářské práce, výměna podlah, malby a nátěry, rekonstrukce elektroinstalací. Jedná se o 
byty, které jsou 50–60 let, které nebyly od výstavby rekonstruovány. ez kompletní opravy je nelze 
pronajmout.  

Soudní poplatky za J, NP a pozemky                        Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení za bytové jednotky, nebytové prostory a 

pozemky (žaloby na vyklizení, pohledávky apod.).  

Náklady na veřejné dražby P a NP                         Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů, nebytových prostor a 

pozemků v majetku města – inzerce, reklama na dražby, platby za vyhotovení znaleckých posudků pro 
dražby apod. 

D Sedláčkova  – výměna vodovodní a kanalizační přípojky                      Kč 500,0 tis. 
inanční prostředky na výměnu vodovodní a kanalizační přípojky. Předchází revitalizaci veřejných 

prostor – akce MO II. 

D exova, Sokolovská, A. Krause 2338-2345 – výměna vodovodních přípojek                Kč 2 500,0 tis. 
inanční prostředky na výměnu vodovodní a kanalizační přípojky. Předchází revitalizaci veřejných 

prostor – akce MO II. 

N OV  PROS OR  

NP – areál ůrka (opravy, údržba, služby)                     Kč 00,0 tis. 
inanční prostředky na běžnou údržbu a služby v areálu Hůrka. vě třetiny nákladů budou využity na 

běžnou údržbu budov a venkovních prostor (opravy omítek a střech, údržba výtahu, výměna vrat, údržba 
zeleně). Jedna třetina nákladů je rezervována na nepředpokládané výdaje v areálu. 

NP – areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)                            Kč 2 000,0 tis. 
inanční prostředky jsou určeny na běžnou údržbu a služby v areálu Jana Palacha 324. Polovina 

finančních prostředků bude využita na běžnou údržbu budov a venkovních prostorů (opravy omítek, 
opravy stropů, opravy střech, údržba výtahu, výměna vrat, výměna oken, čištění kanalizace, údržba 
zeleně). inanční částka ve výši č 270,0 tis. je rezervována na správu areálu a úklid společných prostor, 
částka č 250,0 tis. na opravy ohřívačů vody a plynových kotlů a zbylých č 4 0,0 tis. na havarijní opravy. 

NP – areál letiště (opravy, údržba, služby)                       Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky na nutné výdaje na údržbu majetku v areálu letiště. Jedná se o drobné stavby 

převzaté od Ministerstva obrany R, které má město Pardubice v podílovém vlastnictví s  
Pardubického kraje. 

NP – areál kasárna M (opravy, údržba, služby)                              Kč 1 600,0 tis. 
inanční prostředky na zabezpečení areálu a ostatní drobné opravy. Největší náklady na správu areálu 

jsou za úhradu plateb za srážkovou vodu a el. energii č 1 200,0 tis., opravy zabezpečení č 100,0 tis., 
údržba zeleně č 100,0 tis. a č 200,0 tis. je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu. 

NP – areál erve ák (opravy, údržba, služby, fond údržby)    Kč 250,0 tis. 
inanční prostředky na zabezpečení areálu a ostatní drobné opravy. 

NP – ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)                              Kč  000,0 tis. 
inanční prostředky určené na opravy, služby a revize. Jedná se o nebytové prostory s výjimkou areálů 

a sportoviš , například ělehradská č.p. 3 , trossova č.p. 23 , hrudimská č.p. 23  apod. 
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NP a sportoviště – platby za energie                                    Kč 11 500,0 tis. 
Platby zahrnují spotřebu energií ve veškerých samostatných nebytových prostorech ve správě OMI 
kromě areálu kasárna M. 

NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)                          Kč 3 180,0 tis. 
inanční prostředky jsou určeny na platby příspěvků do fondu údržby včetně jeho vyúčtování za 

nebytové jednotky. Ze zbylých nákladů je polovina určena na běžnou údržbu nebytových prostorů 
(opravy a revize elektro, opravy a revize plynového zařízení, oprava vodoinstalace). ruhá polovina 
zbylých nákladů je rezervována na nepředpokládané výdaje. 

NP – vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků                         Kč 1 650,0 tis. 
inanční prostředky na vratky přeplatků z vyúčtování nájemcům nebytových prostor včetně přeplatků 

nájemného za pozemky.  

NP – Devotyho 2 50 – SVJ – splátky úvěru na rekonstrukci NP                               Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky na splátku úvěru na rekonstrukci výkladů v nebytových prostorech, jejichž 

majitelem je statutární město Pardubice. V roce 2017 došlo k zateplení bytového domu evotyho 244 - 
2452, ve kterém vlastní město nebytové prostory, a tak je zárove  členem společenství vlastníků 
jednotek (SVJ). SVJ si na rekonstrukci bytového domu vzalo úvěr, z něhož část ve výši č 1 3 ,0 tis. byla 
využita na výměnu výkladů v nebytových prostorech ve vlastnictví města. Město se zavázalo tento 
závazek bude po dobu trvání úvěru (15 let) pravidelně měsíčně splácet. 

K IS I K  S ZK  

S Pardubice – hrudim – III. etapa – PD             Kč 490,0 tis. 
inanční prostředky na kompletní projektovou dokumentaci dle uzavřené smlouvy o dílo na poslední 

úsek cyklostezky z ražkovic do Mikulovic. Obousměrná cyklostezka v délce cca 560 m bude navazovat 
na II.et. – průtah ražkovicemi a začínat převedením cyklistů na levou stranu komunikace a bude 
pokračovat úpravou kř. II/324 a III/34030, povede podél silnice II/324 a končit bude navázáním na již 
vybudovaný úsek na hranici katastru Mikulovice. 

S I/3  rnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – PD         Kč 932,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené 

smlouvy o dílo. V r. 2020 bude dokončena P  ke stavebnímu povolení. Jedná se o vybudování cyklistické 
stezky vedené souběžně s plánovaným severovýchodním obchvatem I/36 vč. řešení mostních objektů, 
veřejného osvětlení, přeložek a sadových úprav. Vybudováním S vznikne bezpečná spojnice mezi 

rnovou, áblovkou a ubinou a umožní vymístění části cyklistů a pěších z komunikací v centru města.  

S propojení S u letiště na S Starý Máteřov – PD        Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené 

smlouvy o dílo. V r. 2020 bude dokončena P  k územnímu a stavebnímu povolení. Jedná se o záměr 
novostavby cyklostezky, která bude začínat na konci asfaltové části stávající cyklostezky poblíž 
kruhového objezdu u pardubického letiště, dále povede podél toku ylanky k bráně na vjezdu do areálu 
letiště od Popkovic, po stávajícím mostu přes ylanku s napojením na stávající cyklostezku od Starého 
Máteřova. 

S lutý pes – severovýchodní obchvat – PD         Kč 395,0 tis. 
S lutý pes – severovýchodní obchvat – přeložky                   Kč 1 300,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a 

provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. V r. 2020 bude dokončena P  územnímu řízení.  
inanční prostředky na zajištění přeložky sítí v majetku Z istribuce dle uzavřené smlouvy o smlouvě 

budoucí s vyčísleným odhadem nákladů 1,1 mil. Projekt řeší novostavby cyklostezky propojující 
cyklostezku koupaliště – lutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města. 
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Součástí projektových prací na SV obchvatu je souběžné plánování vedení cyklostezky, kdy v místě 
překonání řeky abe (slepého ramene) je pro cyklisty plánován sjezd z mostu na doposud polní cestu, 
která se přibližuje k slepému rameni a dále kopíruje slepé rameno až ke koupališti ihelna, kde ústí na 
účelovou komunikaci. Přeměněním této prašné polní cesty by tak vznikla komfortní propojka severu se 
sítí cyklostezek směřující do centra. élka trasy je cca 550 m. S M  opatření 4.6. . 

S Svítkov – PD                Kč 40,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení dle 

uzavřené smlouvy o dílo a zadání stupně P  k provedení stavby. okončena P  k územnímu řízení.  
Jedná se o vybudování novostavby obousměrné cyklistické stezky se sdruženým provozem pěších a 
cyklistů propojující centrum města (Zelené předměstí) a městský obvod VI, vč. řešení přemostění 
Jesenčanského potoka, řešení křížení přes komunikaci pt. artoše. Začátek stezky na levém břehu abe 
v prostoru za žel. mostem a mostem ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, ukončení za 
mostem M601 přes ylanku. 

yklostojany – centrální část města          Kč 250,0 tis.  
inanční prostředky na II. etapu realizace dodávky a montáže 26 kusů cyklostojanů v lokalitě tř. Míru a 

ul. Hronovická. 

V JN  PROS R NS V   Z  

yršovy sady (opravy, údržba)           Kč 400,0 tis. 
inanční prostředky na drobné úpravy a opravy parku a kavárny dle aktuálních potřeb. Realizace 

dotačního projektu na celkovou revitalizaci parku byla dokončena v roce 2015. 

Náhrdelník na hrudimce – ostatní náklady           Kč 300,0 tis. 
Zapojení finančních prostředků z roku 2020 na nájemné pozemků dotčených realizací stavby a zřízení 
věcných břemen (S , Povodí abe). Realizace projektu se spolufinancováním z dotace IROP 
dokončena v 12/201 . Jednalo se o vybudování lávky pro pěší a cyklisty včetně veřejného osvětlení podél 
břehů hrudimky od lávky u Ideonu po lávku na Vinici. 

Revitalizace zahrad u škol na MO III (OP P) – následná péče       Kč 22 ,1 tis. 
inanční prostředky dle usnesení ZM/267/2015 na zajištění následné péče o výsadbu po dobu 

udržitelnosti dotačního projektu (2015-2024) dle SO  (SmP a.s.). Předmětem díla bylo komple ní řešení 
úprav zahrad v objektech M  Rumunská, M  Matury, M  oš ála, Z  oš ála a Z  Studánka a v lokalitě 
Studánecký les, a to se zaměřením na ekologickou výchovu a podporu biologické rozmanitosti území. 

Stanoviště kontejnerů – III. etapa – PD           Kč 180,0 tis. 
Zapojení finančních prostředků z roku 2020 na dopracování kompletní P  dle uzavřené smlouvy o dílo a 
realizaci akce. Jedná se o další etapu výstavby stanoviš  podzemních nebo nadzemních kontejnerů na 
tříděný odpad v 11 ti – lokalitách: Sch arzovo náměstí, ul. Palackého, onkova 460, onkova 463, 

ašická 1767, . Malé 620, elezničního pluku, acháčkova 16 6, pt. Poplera 1 , 1 , enerála Svobody 
a Pohránovská. 

DOPR VN  S V   M S N  KOM NIK  

Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady        Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončené realizaci 

investiční akce – nájemné, věcná břemena (S , S , Va , PmP, dera, etin) a s tím související 
náklady. Realizace dotačního projektu, který zahrnoval kompletní rekonstrukci celého prostoru 
přednádraží a související dopravní infrastruktury, byla dokončena v roce 2017.  
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erminál JI  – PD          Kč 3 370,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a 

provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. P  ve stupni k územnímu řízení vč. I  a auditu 
dokončena. Projekt řeší výstavbu terminálu veřejné dopravy v lokalitě ul.  Vápence včetně souvisejícího 
dopravního řešení, informačního systému pro cestující, úpravy přilehlých komunikací v nezbytném 
rozsahu (napojení křižovatek), nové komunikace, řešení inženýrských sítí, veřejného osvětlení, zeleně, 
mobiliáře, včetně řešení křižovatky ul. eplého a Pražská.  

Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová z na – PD          Kč 50,0 tis. 
inanční prostředky na případnou obnovu dokladů pro stavební povolení. ompletní projektová 

dokumentace a sondy dokončeny. Jedná se o účelovou komunikaci, která při svém šířkovém a 
konstrukčním uspořádání neodpovídá dopravnímu vytížení (zejména nákladní dopravě) z komunikace 
I/36 do průmyslové z ny. Projekt řeší její šířkové a konstrukční uspořádání a zárove  dopravního 
napojení na I/36. 

Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí – PD         Kč 550,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené 

smlouvy o dílo. Studie a P  k územnímu a stavebnímu povolení dokončena v roce 2020. Projekt řeší 
rekonstrukci ulic ostelní, Pod Sklípky, artolomějská a ernerova nábřeží v Pardubicích za účelem 
zlepšení kvality veřejného prostoru především v podobě zlepšení průchodnosti pro pěší a cyklisty, ale i 
řešení motorové dopravy. V rámci projektové činnosti se v zájmovém území stavby uvažuje s 
rekonstrukcí veškerých zpevněných ploch, řešení sadových úprav, mobiliáře, řešení inženýrských sítí, 
veřejného osvětlení a odvodnění celého zájmového prostoru stavby. 

Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu esla a nemocnice – PD   Kč 1 540,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení projektové dokumentace napojení esla  ve stupni ke stavebnímu 

povolení a provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. Studie a P  k územnímu řízení bude 
dokončena v r. 2020. Projekt č. 1 napojení esla  řeší dopravní napojení areálu nemocnice a esly (t.č. 
společnost inkcity) na ulici yjevskou. ešení bude navazovat na aktuálně připravované projekty 
rozvoje areálu inkcity a nemocnice a na již projektově připravenou opravu mostního objektu přes 
železniční koridor. Součástí návrhu je nové řešení prostoru před hlavním vjezdem do nemocnice včetně 
umístění zastávek MH  a pěší a cyklo doprava. Projektová dokumentace k dílčímu projektu č. 2 
napojení nadjezdu  je kompletně dokončena v r. 2020 – dopravní napojení spočívající v rozšíření 

mostní konstrukce M117 včetně souvisejících investic za účelem vybudování odbočovacího pruhu místní 
komunikace ul. yjevská v prostoru u nemocnice. 

ávka pro pěší v prostoru nádraží D – PD            Kč 0,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění architektonického dohledu při zpracování projektové dokumentace. 

Město v r. 201  zajiš ovalo P  do stupně k územnímu řízení, další stupně projektové dokumentace a 
realizaci projektu zajiš uje na základě převodu investorství S . Jedná se o návrh řešení 
mimoúrov ového přechodu chodců a cyklistů přes areál železničního koridoru (propojení severní a jižní 
části Pardubic). Navrhovaná lávka přemostí celý areál nádraží s výstupy do ulice  Vápence a Palackého. 
Rovněž budou vybudovány přístupy na jednotlivá nástupiště S  Pardubice. ezbariérové přístupy 
budou řešeny výtahy na jednotlivých nástupištích. 

ávka od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin – ostatní náklady       Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky na krytí nákladů z nerealizované smlouvy o smlouvě budoucí na přeložky Z 
istribuce. Zadávací řízení veřejné zakázky bylo zrušeno. Jedná se o novostavbu lávky pro pěší a cyklisty 

přes řeku abe – bezbariérové propojení mezi administrativním a obchodním centrem Poseidon na 
levém/jižním břehu a stávajícím sídlištěm Polabiny na pravém/severním břehu řeky (stav. objekty: lávka, 
osvětlení, sadové úpravy, přeložky sítí). 
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Parkovací dům u multifunkční arény – PD       Kč  200,0 tis. 
Zapojení finančních prostředků z roku 2020 na zpracování projektové dokumentace. Parkovací dům u 
multifunkční arény je plánován s připravovanou významnou investiční akcí rekonstrukce letního 
stadionu. ude sloužit k zajištění dostatečného počtu parkovacích míst v dané lokalitě a vyřeší 
nedostatek parkovacích míst při sportovních a kulturních akcích konaných v multifunkční aréně a 
budoucím letním stadionu. 

Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – ostatní náklady    Kč 3 000,0 tis. 
Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – realizace                Kč 53 000,0 tis. 

inanční prostředky na krytí ostatních nákladů souvisejících s realizací investiční akce – technický dozor, 
autorský dozor, koordinátor OZP, archeologický výzkum apod. inanční prostředky na realizaci akce dle 
uzavřené smlouvy o dílo s rozpočtovou rezervou. Jedná se o kompletní rekonstrukce uličního prostoru 
ul. Na Spravedlnosti v Pardubicích v celé její délce cca 600,47 m, tj. v úseku mezi ul. Jana Palacha a ul. S. 

. Neumanna, včetně řešení napojení ulic elezničního pluku, Rokycanova a oženy Vikové – unětické. 
Součástí předmětu plnění jsou také stavební úpravy průsečné křižovatky ul. Na Spravedlnosti  ul. S. . 
Neumanna a stykové křižovatky ul. S. . Neumanna a Pichlova včetně nové instalace řízeného světelně 
signalizačního zařízení, úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, inženýrských sítí, sadové a 
terénní úpravy, mobiliář v řešeném území. V roce 2020 dokončena dílčí samostatná část kanalizace Na 
Spravedlnosti . 

Rekonstrukce zastávky M D – Okrajová (směr město)     Kč 2 880,0 tis. 
inanční prostředky na zadání realizace dle požadavku odboru dopravy na základě zpracované 

projektové dokumentace ve výši č 2 1,  tis. ena na základě výběrového řízení ve výši č 2 30,  tis. 
Stávající zastávka MH  bude vybourána vč. konstrukčních vrstev. ude provedeno vytyčení polohy 
obrub rekonstruovaného zálivu a provedeny zemní práce pro konstrukční vrstvy zastávky. Je počítána 
sanace zemní pláně pro případ neúnosného podloží pod celou plochu zastávky. Povrch zastávkového 
zálivu bude upnut do betonové obruby do betonového lože s boční opěrou. Na nástupní hranu zastávky 
bude použit betonový zastávkový obrubník ZO přímý s nájezdovou hranou. V rámci stavby dojde k 
opravě chodníku, který bude na straně podél rekonstruovaného zálivu proveden ze zámkové dlažby šedé 
barvy, slepecké pásy z barvy bílé a kontrastní pás podél nástupní hrany zastávky v černé barvě. Povrch 
zastávky bude odvodněn liniovým žlabem štěrbinovým. Pro osvětlení přechodu pro chodce (změna 
polohy přechodu) budou instalovány nové osvětlovací body. 

Rekonstrukce zastávky M D – trossova (směr město) – Kostelíček   Kč 1 750,0 tis. 
inanční prostředky na zadání realizace dle požadavku odboru dopravy na základě zpracované 

projektové dokumentace ve výši č 1 0,1 tis. ena na základě výběrového řízení ve výši č 1 6 ,  tis. 
Předmětem zakázky je rekonstrukce povrchů zastávky MH  – U ostelíčka směr do centra a přilehlého 
chodníku vč. plochy pod přístřeškem. ude provedeno napojení na komunikaci v rámci zálivu, který bude 
z cementobetonového krytu I 230 mm, s konstrukcí z cementové stabilizace S  /10 tl. 150 mm, na 
podkladu ze štěrkodrti  0-32 tl. 250 mm a separační geote tilií.  Povrch zastávky bude odvodněn 
litinovým žlabem do stávající šachty. 

INV S I N  K  FIN N OV N  Z V S N  ZDROJ  

Revitalizace etního stadionu – PD  ostatní náklady – zapojení   Kč 5 661,4 tis. 
Revitalizace etního stadionu – PD  ostatní náklady   Kč 8 100,0 tis. 
Revitalizace etního stadionu – stavební práce   Kč 96 000,0 tis. 

inanční prostředky na zpracování dalších stup ů projektové dokumentace, na inženýrskou činnost, 
činnosti e terních technických dozorů, koordinátora OZP, vypracování zkušebních protokolů, posudků 
apod. inanční prostředky na základě předpokládaného průběhu stavebních prací při revitalizaci letního 
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stadionu. Revitalizace letního stadionu je realizována na základě schváleného usnesení č. Z/206 /2017 
a Z/2070/2017 ze dne 23.1. 2017 a dle projektové dokumentace zpracované společností JI  – Z s.r.o. 
Hradec rálové. 

Městský útulek pro opuštěná zvířata – PD       Kč 1 200,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení projektové dokumentace na vybudování útulku pro opuštěná zvířata 

v Pardubicích. Projektová dokumentace řeší napojení na inženýrské sítě přípojky vodovodu, kanalizace, 
plynovodu a elektroinstalací. Nedílnou součástí je řešení oplocení, sadových úprav, veřejného osvětlení, 
příjezdové a přístupové komunikace a parkovacích ploch u objektu. V rámci objektu se požaduje řešení 
rozvodů elektroinstalací, zabezpečovací a požární signalizace, dorozumívacího a kamerového systému, 
vytápění, vzduchotechniky a zdravotechniky. 

INV S I N  K  FIN N OV N  Z V ROV  ZDROJ  

Z  . Koš ála – úprava prostor pro Z  Montessori – realizace (úvěr)               Kč 20 000,0 tis. 
Z  . Koš ála – úprava prostor pro Z  Montessori – realizace                 Kč 20 000,0 tis. 

inanční prostředky na realizaci úpravy prostor stávajícího objektu pavilonu  uvnitř areálu základní 
školy . oš ála na ubině. čelem stavebních úprav je zřízení prostor pro provoz školského zařízení – 
základní škola Montessori. Předmětné stavební úpravy zahrnují řešení požadovaného dispozičního 
členění částí jednotlivých podlaží řešení instalačních rozvodů, výměnu výplní otvorů, vybudování 
sociálního zařízení, únikového schodiště a zřízení přístupu pro tělesně postižené osoby v podobě 
vybudování výtahu v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby. Projektová dokumentace je zpracována. 

K  SPO FIN N OV N  Z DO N  ZDROJ  

entrální polytechnické dílny a ampa – dotace    Kč 74 000,0 tis. 
entrální polytechnické dílny a ampa – realizace (úvěr)    Kč 38 000,0 tis. 
entrální polytechnické dílny a ampa – ostatní náklady (úvěr)     Kč 2 000,0 tis. 
entrální polytechnické dílny a ampa – realizace – vlastní zdroje  Kč 96 000,0 tis. 
entrální polytechnické dílny a ampa – ostatní náklady – vlastní zdroje    Kč  000,0 tis. 
inanční prostředky na zahájení realizace projektu. Jedná se o záměr vybudování centra technického a 

přírodovědného vzdělávání (centrální polytechnické dílny) a alerie města Pardubic ( MP ) v areálu 
internitzových mlýnů. Projekt je zařazen do dotačního programu I I Hradecko-pardubické aglomerace 

na období 2021 . 

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – dotace     Kč 15 8 0,0 tis. 
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje    Kč 11 1 0,0 tis. 
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – ostatní náklady  Kč 1 850,0 tis. 
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – restaurátorské práce     Kč 200,0 tis. 
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – parkoviště (dar)      Kč 500,0 tis. 
Předmětem díla je realizace rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček. Památník leží ve východní 
části města Pardubice, v městské části Pardubičky a zahrnuje areál Národní kulturní památky – pietní 
místo Zámeček (bývalé popraviště) a dále rozsáhlé navazující území. Realizace stavby zahrnuje přípravu 
území dotčeného stavbou v podobě odstranění stávajícího objektu e pozice, stávajícího oplocení, 
rozebrání stávajících opěrných zídek a ostatních stavebních konstrukcí, jako jsou schodiště či zpevněné 
plochy včetně odborného sejmutí stávajících uměleckých děl v e teriéru i interiéru stávající e pozice. 
V rámci navrženého stavu bude realizována novostavba objektu e pozice včetně souvisejících činností 
v podobě vybudování nových opěrných zdí, tribuny, terénních schodů, zpevněných ploch a páteřních 
cest, úprav venkovních rozvodů inženýrských sítí, sadových úprav včetně remodelace pískového valu, 
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mobiliáře, nového veřejného osvětlení, přípravy pro venkovní kamerový systém a vybudování nového 
parkoviště. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. 

inanční prostředky na dofinancování stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo s termínem 
dokončení 0 /2021. Odhad prostavěnosti v roce 2020 ve výši 17 mil. č, na rok 2021 zbývá 27 mil. č 
(celkové realizační náklady s finanční rezervou 44 mil. č). otace schválena ve výši č 21.240,0 tis. – 
z toho podána žádost o proplacení dotace v roce 2020 ve výši 5,4 mil. č, zbývající dotace k proplacení 
v roce 2021 ve výši 15,  mil. č. V rámci ostatních nákladů se jedná o dofinancování smluvních nákladů 
na inženýrskou činnost, autorský dozor, technický dozor, koordinátor OZP při realizaci, archeologický 
výzkum, náklady za spotřebu vody a el. energie apod. Odborné restaurátorské práce dle uzavřené 
smlouvy o dílo jsou prováděny průběžně při realizaci stavby. Na základě uzavřené darovací smlouvy a 
poskytnutí finanční částky č 500,0 tis. je město vázáno v rámci realizace projektu Zámeček  tyto 
finanční prostředky nejpozději v roce 2021 účelově využít pro stavbu parkoviště na pozemku p.č. 16 /12. 

Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – dotace   Kč 217 000,0 tis. 
Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – vlastní zdroje    Kč 28 000,0 tis. 
Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – PD a ostatní náklady    Kč 6 400,0 tis. 

inanční prostředky na realizaci na základě ukončené zadávacího řízení a uzavřené smlouvy o dílo 
s celkovými realizačními náklady 244.6 ,  tis. vč. PH s termínem realizace po dobu  měsíců. 

inanční prostředky na autorský a technický dozor, koordinátora OZP apod. Nadjezd M117 v ul. 
yjevská je pro město významnou dopravní stavbou a současná mostní konstrukce je v nevyhovujícím 

technickém stavu. Projekt řeší rekonstrukci mostu v podobě komple ní sanace na základě provedeného 
diagnostického průzkumu včetně stavebních úprav pro novou část nosné konstrukce a jejího podepření 
pro budoucí připojení ramp z rychlodráhy I/36 a mimoúrov ové řešení křižovatky. Součástí projektu je 
řešení trakčního vedení, veřejného osvětlení, optických rozvodů dera, trakčního vedení S . 
Spolufinancování z dotačních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury s předpokládaným 
průběžným čerpáním dotace při realizaci stavby.  

erminál  – PD                                                                      Kč 1 550,0 tis. 
inanční prostředky na dokončení projektové dokumentace k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o 

dílo. P  ve stupni ke stavebnímu povolení bude dokončena v r. 2020. Stavba terminálu  bude řešit 
regionální autobusovou dopravu s vazbou na železniční dopravu a terminál MH  vybudovaný v rámci 
projektu multimodální uzel veřejné dopravy. Nový terminál  bude situovaný západně od stávajícího 
terminálu MH  před budovou nádraží . Součástí díla bude nový terminál s nástupními a výstupními 
hranami, odstavná stání, nové zpevněné plochy, nová komunikace a křižovatka u celního úřadu, chodník 
a cyklostezka, nová provozní budova o 3 NP, mobiliář, zele , vodní prvek, místa pro parkování kol a 
informační systém pro cestující. o prostoru terminálu  bude ústit lávka nad železničním uzlem, která 
je investicí S . Projekt je zařazen do dotačního programu I I Hradecko-pardubické aglomerace na 
období 2021 . 

erminál  – přeložky sítí                                                                     Kč 5 000,0 tis. 
Odhad nákladů na přeložky inženýrských sítí souvisejících s výstavou terminálu, které budou zajiš ovány 
provozovatelem příslušné distribuční sítě na základě uzavřené smlouvy a nebudou tedy součástí 
rozpočtu vlastní stavby erminálu . 

erminál  – likvidace autobazaru                                                                      Kč 50,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění nákladů souvisejících s odstraněním autobazaru Par- ar na pozemku č. 

177 /23 jako přípravu území pro stavbu terminálu. 
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Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 10 674,0 tis., což je 61,9  schváleného rozpočtu 
na rok 2020.  

Průzkumné a projektové práce                    Kč 2 122,0 tis. 
- Změny zemního plánu ( I , ) ve výši č 300,0 tis.: pořizování změn P bylo zadáno na 

základě podnětů k pořízení změn schválených Zastupitelstvem města Pardubic. 
- yklosčítače – sběr a vyhodnocení dat ve výši č 110,0 tis.: prostředky na provoz systému pro 

automatické sčítání cyklistické dopravy, který byl uveden do provozu v roce 2013 (konkrétně se 
jedná o výměnu baterií, přemístění variabilních sčítačů, sběr dat a jejich vyhodnocení).  

-  ezpečně do škol  – drobné stavební úpravy předprostoru škol ve výši č 150,0 tis.: prověření 
možných drobných stavebních úprav, které by zlepšily veřejná prostranství před budovami škol 
dle požadavků jednotlivých škol a související se zkvalitněním pobytových a rozptylových prostor 
včetně bezpečnosti žáků a studentů tam, kde jsou tyto prostory v těsném kontaktu s dopravní 
infrastrukturou. 

- Koncepce úpravy veřejných prostranství ve výši č 230,0 tis.: koncepční návrhy úprav veřejných 
prostranství, které nespl ují požadavky na kvalitu veřejného prostranství, vykazují nedostatky 
po stránce materiálové, funkční, prostorové, dopravně-bezpečnostní, ekologické či estetické. 
Výběr lokalit probíhá vytipováním míst ve městě, případně na návrh a ve spolupráci s městskými 
obvody. Jedná se o veřejná prostranství veškerých forem – ulice, náměstí, parková náměstí, 
parky a plochy veřejné zeleně, veřejný prostor sídliš , nábřeží, předpolí objektů důležitých 
objektů občanské vybavenosti a institucí atp. Návrhy řešení vznikají ve vazbě na schválenou 
Strategii zkvalitnění veřejných prostranství města. 

- opravní studie ve výši č 142,0 tis.: studie pěší, cyklistické, motorové dopravy nebo dopravy 
v klidu pro návrhy změn v dané oblasti nebo jako podklady pro koncepční dokumenty (jedná se 
například o sčítání dopravy, posuzování křižovatek, analýzy fungování dopravních systémů, 
návrh či úprava stávající   infrastruktury). 

- Motorová a nemotorová doprava – aktualizace ve výši č 150,0 tis.: aktualizace starších 
dokumentací již vyprojektovaných záměrů, u kterých je zapotřebí prověřit možnost navrženého 
trasování nebo záměru ve vztahu k současným podmínkám.  

-    Hospodaření s deš ovou vodou – ve výši č 150,0 tis. okument vyhodnotí limity a možnosti 
pro realizaci funkční modro-zelené infrastruktury především v rámci veřejných prostranství a 
budov v Pardubicích. ále půjde o zpracování systému adaptačních opatření v oblasti modro-
zelené infrastruktury, specifikaci vazeb mezi jednotlivými dokumenty města z hlediska 
adaptačních opatření a pořízení konkrétní metodiky dílčího adaptačního opatření dle 
vyhodnocení vazeb modrozelené infrastruktury (např. metodika výsadby dřevin v ulicích). 

- Spolupráce s V  ve výši č 40,0 tis.: zadání studií pro řešení konkrétního úkolu k prověření 
situace v rámci školní semestrální práce. Zadání se mohou týkat nejen architektonicko-
urbanistických témat, ale také dopravní či zahradně-krajinářské problematiky. 

- Rezerva ve výši č 50,0 tis.: rezerva na zpracování studií dle aktuálně vzniklé potřeby, na studie 
P, na posudky a technickou pomoc při prověřování jednotlivých záměrů či plánovaných 

investičních akcí, participaci, projednání záměrů, oponentní posudky k navrhovanému řešení. 
inanční prostředky mohou být použity na navýšení finančních prostředky schválených na 

jednotlivé akce v případech, kdy bude potřeba zpracovaný návrh posoudit, upravit nebo rozšířit 
řešení.  

zemní studie (III) vyplývající z VIII změn P                          Kč 300,0 tis. 
inanční prostředky na náklady související se změnou zemního plánu, která ukládá pořízení územní 

studie pro rozhodování v území. 
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Studie erve ák                             Kč 379,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování studie, která prověří a zpřesní možnosti využití území tak, aby byly 

ma imálně chráněny především přírodní hodnoty území, byly minimalizovány případné zásahy do V  a 
navazujících území. Návrh řešení by měl ma imálně dbát na minimalizaci negativního ovlivnění 
krajinného rázu a životního prostředí. přesnění a vymezí způsob využití, prověří možnosti koordinace 
s kontaktním územím, především s územím na levém břehu řeky, a to zejména ve vazbách pěších a 
cyklistických, prověří možnosti zapojení území do rekreačního zázemí města. Posoudí únosnost pro 
rekreační aktivity v území s ohledem na zachování přírodních hodnot a krajinného rázu. Navrhne vhodný 
způsob využití – aktivity vhodné do území. 

zemní studie ihelna obytná – revize                         Kč 600,0 tis. 
inanční prostředky na náklady související s aktualizací územní studie. ané území je postupně 

napl ováno od jižního okraje a pro koordinaci aktualizovaných záměrů vlastníků/developerů pozemků 
je vhodné zpracovat nový územně plánovací podklad, který bude zárove  koordinovaný a využitelný i 
po vydání nového zemního plánu Pardubic. 

zemní studie ůrka – aktualizace dle současného zájmu                     Kč 600,0 tis. 
inanční prostředky na náklady související s aktualizací územní studie. V souvislosti s úpravou 

komunikace I/36 a ve vazbě na obchvat Sezemic ve směru na R35 a dalšími podněty v území je nutné 
revidovat platnou územní studii. 

zemní plán Kč 1 250,0 tis. 
inanční prostředky na náklady související se zpracováním nového zemního plánu Pardubic. 

ávka přes abe, park Na pici – koupaliště ihelna – PD                     Kč 560,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vyplývající 

z uzavřené smlouvy o dílo. 

S krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice – ostatní náklady – pozastávka                    Kč 1 3,0 tis. 
inanční prostředky na pozastávku, která vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo po dobu 60 měsíců od 

předání díla. 

M  Klubíčko – stavební úpravy – návrh stavby           Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky jsou nárokovány na základě požadavku O S na pořízení návrhu stavby M  
lubíčko, russova ulice, který by ověřil možnosti rozšíření kapacity školky. Studie bude sloužit jako 

podklad k rozhodování pro zpracování dalších stup ů projektové dokumentace.   

okalita S. K. Neumanna včetně souvisejících komunikací                     Kč 900,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování komple ní dopravně-urbanistické studie pro místní komunikaci Pod 
řízkami,  idovskému hřbitovu a S. . Neumanna s návazností na silnici I/36 včetně křižovatek. Studie 

bude zohled ovat všechny dopravní m dy a výhledový rozvoj v kontaktním území. Na základě 
doporučení omise pro dopravu byl oproti původnímu usnesení RmP rozsah řešeného území rozšířen 
zejména z důvodu zkapacitnění nenského podjezdu a přestavby křižovatky nad tímto podjezdem.  

Parkovací dům u Mezi Mosty           Kč 750,0 tis. 
V souvislosti s přípravou nového územního plánu, který v této lokalitě předpokládá infrastrukturu v 
podobě parkovacího domu, je požadavek na ověření možností řešení a kapacit tohoto druhu stavby. 
Parkovací dům v této lokalitě v budoucnu pomůže revitalizaci veřejných prostranství v celé oblasti 
Městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma (např. revitalizaci ělobranského náměstí, 

ernerova nábřeží, Pernštýnského náměstí, náměstí Republiky). mbicí je možnost redukce 
povrchových parkovacích stání v této lokalitě. Návrh stavby by měl ověřit architektonické řešení objektu 
na nábřeží hrudimky v ochranném pásmu MPR a v blízkosti kulturní památky utomatických mlýnů. 
Součástí návrhu stavby by mělo být také řešení VP – objekt musí být dobře zapojený do struktury 
veřejných prostranství, respektovat a posílit rekreační potenciál nábřeží jako celoměstsky významného 
veřejného prostranství, tj. zajistit možnost komfortního průchodu podél řeky a charakterově navázat na 
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promenádu od ul.  Mlýnů směrem na echovo nábřeží  kultivovaně pojednat také úsek nábřeží kanálu 
Halda.  

zemní studie sídlení zeleně                      Kč 2 300,0 tis. 
zemní studie sídelní zeleně vytvoří koncepční podklad, řešící podporu funkčního systému sídelní 

zeleně, zejména zvýšení ekologické stability sídel a ochranu ploch zeleně. Základním cílem je vytvořit 
komple ní strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně sídla (tedy ploch zeleně 
veřejné, vyhrazené i soukromé), který bude evidovat, hodnotit a navrhovat obnovu a tvorbu zeleně. S 
navrhuje systém sídelní zeleně ve vazbě na hospodaření s deš ovými vodami (souvislost s modro-
zelenou infrastrukturou) a dalšími ekosystémovými službami. S zahrnuje a zohled uje adaptační 
opatření na změnu klimatu a bude podmínkou nebo alespo  výhodou pro získávání dotací na projekty 
zaměřené na realizace spojené s uplatněním sídlení zeleně. Pořízen bude dále nadstavbový dokument 
Management péče o sídelní zele  – pro město představuje potřebný materiál, který zkategorizuje sumu 
všech potřebných činností k péči o sídelní zele  (všechny formy zeleně dle intenzitních tříd údržby) 
směřující k dosažení její ma imální možné kvality při využití disponibilních zdrojů. 

S Nároží  Pošty    Kč 600,0 tis. 
VIII. změna územního plánu ukládá pořízení S pro rozhodování v území v tomto území. V tomto území

má město pozemky ve vlastnictví, které uvažuje směnit pro účely umístění Státního archivu (přesun ze 
Zámrsku a uvolnění objektu pracoviště archivu v ul. Na Příhrádku). Pro možnost umístění jakýchkoliv 
stavebních záměrů je nezbytné nejdříve pořídit územní studii. 

Správce rozpočtových prostředků 1  – Kancelář tajemníka 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 1  – Kancelář tajemníka činí Kč 319 843,0 tis., což je 101,8  schváleného rozpočtu na rok 
2020. 

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON                Kč 179 100,0 tis. 
inanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny 

dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Je zde zahrnuto navýšení mzdových výdajů na 
nově vzniklá tabulková místa zaměstnanců (za rok 2020 1  míst) v souvislosti s posílením některých 
odborů (OSV , ORS 3, OI  2, OS  4, OH  1), meziroční nárůsty v platových stupních, a navýšení ostatních 
osobních nákladů z důvodu uzavření nových dohod o provedení práce s domovníky.  

Mzdy – Projektové týmy – DPP                           Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na uzavření dohod o provedení práce spojených s přípravou a realizací strategických 

či dotačních projektů města.  Jedná se převážně o mzdové náklady na konzultační činnost směřující 
k optimalizaci postupu v rámci konkrétního projektu. Portfolio projektů je pak dáno jednak dotačními 
možnostmi tak seznamem strategických projektů, kdy může jít typově o projekty entrálních 
polytechnických dílen, MP , III. etapa Z  apod. 

Mzdy – MAS – Dukla sportovní – DPP                         Kč 110,0 tis. 
inanční prostředky na uzavření dohod o provedení práce pro odborné garanty projektu ukla 

sportovní. 

Náhrada za DPN vyplácená zaměstnavatelem                    Kč 1 500,0 tis. 
inanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Od 

01. 07.201  došlo ke zrušení karenční doby, tj. došlo ke zrušení neplacené části za první tři dny nemoci.
Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 1. do 14. kalendářního 
dne za pracovní dny ve výši 60  průměrného výdělku. 
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lenové zastupitelstva – odměny     Kč  800,0 tis. 
inanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP. 

Odměny a dary za práci v komisích a výborech        Kč 1 300,0 tis. 
inanční prostředky na odměny a dary členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města. Od 

roku 201  došlo k navýšení odměn členů komisí a zárove  došlo k navýšení počtu členů komisí. 

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů                         Kč 64 300,0 tis. 
Zákonné povinné sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) ve výši 24,   a zdravotní pojištění 
ve výši  % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP, zastupitelů a členů komisí. 

DO   DO N  PROJ K  – MZDOV  N K D  

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče                        Kč 300,0 tis. 
inanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců v rámci agendy výkonu pěstounské péče. Státní 

příspěvek od řadu práce vázaný na uzavřené ohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu 
získá MmP č 4 ,0 tis., nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího roku. Z těchto 
finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro 
pěstouny. 

Sociálně právní ochrana dětí                      Kč 5 00,0 tis. 
inanční prostředky MPSV R na sociálně právní ochranu dětí. Jedná se o finanční prostředky určené na 

úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany 
dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 35 /1  Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Jedná se o finanční 
prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění. 

Výkon sociální práce                     Kč 2 000,0 tis. 
inanční prostředky MPSV R na výkon sociální práce – finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní 

pojištění.  

Podpora integrace cizinců – dotace  Kč ,8 tis. 
Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje     Kč 7,2 tis. 

inanční prostředky na uzavřené PP na administraci a technickou podporu projektu. ímto projektem 
je řešen především akutní nedostatek tlumočníků a absence asistentů na školách. Výstupem projektu je 
zajištění většího množství kurzů českého jazyka pro cizince a taktéž výroba informačních materiálů, jak 
řešit jednotlivé životní situace v několika jazycích. Projekt je realizován nákupem služby u organizace 
Most Pro, která dlouhodobě působí na našem území při práci s cizinci. 

R  – ech Revolution – dotace    Kč 161,5 tis. 
R  – ech Revolution – vlastní zdroje   Kč 28,5 tis. 
inanční prostředky na financování projektu ech Revolution zaměřeného na podporu start-up a 

podnikatelských inkubátorů v rámci operačního programu R  III. Město Pardubice je do něj 
zapojeno zejména z důvodu získání dobré pra e při startu P-PIN . Jedná se o evropský operační program 
pro podporu udržitelného rozvoje měst, který umož uje výměnu zkušeností v rámci mezinárodních sítí 
a tvorbu integrovaných městských strategií se zapojením veřejnosti. Projekt je financování z 5  
dotačními zdroji a z 15  vlastními zdroji města. 

I I – ízení Strategie integrované územní investice – dotace     Kč 5 100,0 tis. 
inanční prostředky na financování mzdových nákladů spojených s realizací projektu ízení Strategie 

integrované územní investice Hradecko–pardubické aglomerace, který je hrazen převážně z OP P, 
nicméně ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování 
projektu. OP jsou předkládány a propláceny cca v půlročních intervalech. 

I I – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – dotace      Kč 3 147,0 tis. 
I I – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – vlastní zdroje       Kč 100,0 tis.  
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inanční prostředky na financování mzdových nákladů a ostatních výdajů v souvislosti s činností 
zprostředkujícího subjektu Integrované územní investice Hradecko-Pardubické aglomerace Operačního 
programu echnická pomoc. Z dotace je financováno 100  způsobilých nákladů, nicméně OP jsou 
předkládány a propláceny cca v půlročních intervalech. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace         Kč 2 556,0 tis. 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje            Kč 135,0 tis. 
Město se uchází o podporu v rámci výzvy M P II. inanční prostředky budou použity na mzdové náklady 
realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II., který se bude podílet na tvorbě 
uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice. Realizací 
projektu vznikne za aktivní spolupráce místních partnerů v území komunitním způsobem M P ORP 
Pardubice, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 
let a zahrne oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání včetně zájmového a 
neformálního. istence dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních prostředků pro oblast 
vzdělávání (investiční i neinvestiční projekty). Projekt by měl navazovat na realizovaný projekt M P a 
dle metodiky dále rozpravovat jednotlivé výstupy. Předpokládané odhadované celkové náklady jsou 
15,1 mil. č, na období 4 let. Přímé náklady ve výši 100  představují mzdové prostředky a 40  tvoří 
nepřímé náklady na služby. Předpokládané celkové náklady na realizační tým projektu představují částku 
ve výši 10,  mil. č, kdy každoročně po dobu 4 let bude v rozpočtu města vyčleněno 2,7 mil. č, což 
odpovídá  nákladů projektu. Minimální vlastní podíl žadatele činí 5 . 

OS N  

Implementace systémů řízení kvality            Kč 100,0 tis. 
V rámci Magistrátu města je zaveden systém řízení kvality, který je realizován zejména formou 
procesního řízení a benchmarkingových aktivit (výměna a porovnávání informací mezi některými 
statutárními městy). V částce jsou zahrnuty náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity (např. 
účast města v enchmarkingové iniciativě, správa S  pro procesní řízení).  

Náklady soudních řízení, právní konzultace                 Kč 1 000,0 tis. 
inanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení 

MmP, na případné náhrady nákladů vzniklých ze soudních sporů a na právní poradenství e terních 
právních kanceláří. 

kolení a vzdělávání                      Kč 2 500,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců MmP. V souladu se stále se 

měnící legislativou roste potřeba vzdělávání úředníků. V souvislosti se Zákonem č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich předpokládáme v nadcházejícím období zajištění příprav a 
zkoušek super ZOZ . 

Stavební investice na budovách MmP                      Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách MmP vycházející z provozních požadavků, 

jako například rozšíření zabezpečovacího systému, zaslepení nebo obnovení dveřních otvorů mezi 
místnostmi, rozšíření elektroinstalace apod.  

udova  Divadla 828 – výměna výtahu                               Kč 1 00,00 tis. 
Jedná se o finanční prostředky na výměnu výtahu v budově  ivadla 2  dle zpracované projektové 
dokumentace. Stávající výtah je z roku 2002, je značně opotřebovaný, často poruchový a opravovaný. 
V budově sídlí mj. odbor sociálních věcí a častá nefunkčnost přináší problémy zejména pro imobilní 
občany a matky s kočárky. inanční prostředky na tuto akci jsou vyčleněny v rozpočtu na rok 2020. 
Realizace akce se prodloužila z důvodu dvou neúspěšných výběrových řízení na dodavatele. V současné 
době probíhá nové výběrové řízení a k výměně výtahu dojde s největší pravděpodobností v první 
polovině roku 2021.  
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udova orkého 8  – stavební úpravy pokladny                   Kč 100,00 tis. 
udova erná za ory – stavební úpravy pokladny                   Kč 100,00 tis. 

Jedná se o finanční prostředky na zřízení bankovních přepážek a na související stavební práce v 
místnostech pokladen v budovách erná za ory a orkého 4 . ůvodem těchto stavebních úprav je 
zvýšení bezpečnosti pokladen magistrátu na základě doporučení firmy Viavis. inanční prostředky na 
tyto dvě akce jsou již vyčleněny v rozpočtu na rok 2020. ílčí úpravy v erné za ory byly již provedeny 
a hrazeny z provozu, zde se jedná o čistě stavební úpravy.  

udova 17. listopadu 303 – výměna oken       Kč 88,00 tis. 
inanční prostředky na výměnu oken v budově 17. listopadu 303 dle zpracované projektové 

dokumentace. Okna v budově jsou dožitá, netěsní a pouhé obnovení nátěrů nevyřeší jejich špatný 
technický stav. kce se převádí z roku 2020, kdy prostředky na ni byly uvolněny z důvodu posilování 
rozpočtu v souvislosti s pandemií. 

Stavební úpravy na cizích budovách            Kč 100,0 tis. 
Stavební úpravy na cizích budovách – náměstí Republiky 12 – podlahy pro kartotéky     Kč 200,0 tis. 
Stavební úpravy na cizích budovách – náměstí Republiky 12 – rotační kartotéky   Kč 1 700,0 tis. 

inanční prostředky na drobné stavební úpravy na cizích budovách, které užívá MmP a které si vyžaduje 
průběžný provoz (např. rozšíření zabezpečovacího systému, zaslepení nebo obnovení dveřních otvorů 
mezi místnostmi, rozšíření elektroinstalace apod.).  

Navýšení o 200 tis. oproti roku 2020 souvisí s novým požadavkem na nákup 2 ks rotačních kartoték pro 
odbor dopravy. Instalace těchto kartoték je spojena se stavebními úpravami budovy, konkrétně se jedná 
o vypracování statického posudku, zpevnění podlah, úpravu elektroinstalace apod.

inanční prostředky na nákup 2 nových rotačních kartoték do budovy nám. Republiky 12 na základě 
požadavku odboru dopravy. Z důvodu rostoucích nároků oddělení dopravně správních agend je 
nezbytné významně rozšířit kapacitu úložných prostor pro spravované dokumenty. Zakoupení kartotéky 
páternosterového typu je nejvhodnějším řešením z hlediska ma imálního využití prostoru, protože 
systém umož uje na relativně malém půdorysu využít ma imálně výšku místnosti a podstatným 
způsobem zjednodušit obsluhu pro personál. 

Strojní investice                          Kč 300,0 tis. 
inanční prostředky na zakoupení nového referentského vozidla v rámci obnovy vozového parku MmP. 

Současně je naplánován prodej dvou nejstarších vozidel, kdy vzhledem ke stáří a počtu najetých km je 
pravděpodobné, že se budou zvyšovat náklady na jejich provoz a opravy. onkrétně jde o vozidlo koda 

abia z roku 200  (aktuálně najeto 230 tis. km, vozidlo je provozem již značně opotřebované a bylo 
několikrát opravováno po nehodě) a vozidlo koda abia ombi z roku 2007 (aktuálně najeto 120 tis. 
km, vozidlo nemá tak vysoký nájezd kilometrů, ale jezdí zejména po městě, kde je neustálým brzděním, 
řazením a rozjížděním více namáhané a tím samozřejmě trpí více spojka a převodovka).  

Provoz MmP                      Kč 32 345,0 tis. 
Provozní výdaje MmP zahrnují náklady na energie (vodné a stočné, teplo a teplá voda, plyn a elektrická 
energie, nákup pohonných hmot), náklady na služby (poštovné, služby telekomunikací a peněžních 
ústavů, nájemné, služby konzultační, poradenské), náklady na opravy a udržování, zákonné pojištění 
odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání, ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy, knihy, učební 
pomůcky a tisk, HM, spotřební materiál a potraviny, náklady na stravné a cestovné. 

Nákup cenin a kolků                       Kč 50,0 tis. 
Jedná se o finanční prostředky na nákup dálničních známek a na pořízení kolků určených k tomu, aby 
organizace jimi hradila daně a poplatky. 

Provozní náklady budovy na náměstí Republiky                    Kč 3 600,0 tis. 
Jedná se o náklady na služby a energie v nebytových prostorech, které město užívá v budově 
nám. Republiky 12. ochází k navýšení částky oproti roku 2020 cca o 300 tis. č, nebo  vždy od 1.4. 
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následujícího roku rajský úřad vypracovává nový výpočtový list a navyšuje pravidelné platby. oto 
navýšení je smluvně podloženo a zahrnuje nárůst cen energií, podíl na údržbě a investicích  do budovy 
a zkvalitnění služeb.  

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 95 268,1 tis., což je 105,1  schváleného rozpočtu 
na rok 2020.  

držba veřejné zeleně                   Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na péči o veřejnou zele  (mimo běžnou údržbu) zejména sekání trávy podél 

cyklostezky do Svítkova a další drobné práce ve veřejné zeleni, které nebyly Statutem města převedeny 
na městské obvody. 

Pasportizace veřejné zeleně                Kč 1 000,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování nového, resp. na aktualizaci stávajícího pasportu veřejné zeleně, 

kterou je nutno provést z důvodu začlenění nově vzniklých ploch veřejné zeleně nebo zohlednit změny 
intenzity údržby jednotlivých ploch. ktuální pasport bude důležitý podklad pro studii sídelní zeleně a 
aktualizaci koeficientu rozdělení finančních prostředků na údržbu veřejné zeleně na jednotlivé městské 
obvody dle Statutu. 

Městské lesy Pardubice             Kč 3 000 tis. 
inanční prostředky na činnost v městských lesích, které mají příměstský charakter, malou výměru, jsou 

roztříštěné v území a převládá u nich rekreační funkce lesa. Hospodaření v lesích v majetku města 
Pardubic, které zahrnuje náklady na těžbu, zales ování, ožínání, ochranu kultur, prořezávky apod., se 
předpokládá ztrátové z důvodu zvýšených nákladů na posílení jejich rekreační funkce, a to zejména 
Studáneckého lesa, a provádění jen nahodilých těžeb tzn. odstra ování suchých, nemocných a 
kůrovcových stromů. Odstra ování jednotlivých (vtroušených) stromů v různorodém podrostu je jak 
časově, tak finančně náročnější. V roce 201  došlo k navýšení počtu skupin likvidujících souše z jedné na 
tři. Výkupní cena smrkového a borového dřeva z důvodu jeho přebytku na trhu stále klesá. Náklady na 
hospodaření v městských lesích budou tedy vyšší než tržby z prodeje dřeva. ástečně kryto tržbami 
z prodeje dřeva. 

esopark Dukla – následná údržba            Kč 00,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění následné údržby lesoparku po dokončení realizace projektu revitalizace 
esoparku ukla. Jedná se o zajištění sekání trávy a podrostu, údržbu mobiliáře a cest.   

Mobilní zele  tř. Míru a Masarykovo nám.            Kč 500,0 tis. 
inanční prostředky na instalaci a údržbu – osázení, pletí, zálivku, pronájem květináčů, zimní uskladnění 

apod. mobilní zeleně na řídě Míru a Masarykově náměstí. 

Opravy a udržování majetku ve správě O P     Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky na opravy majetku města ve správě Odboru životního prostředí. 

kologická výchova a osvěta             Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky jsou určeny na ekologickou výchovu a osvětu či podporu různých projektů 

s ekologickou tématikou. Z největších akcí lze jmenovat např. soutěž pardubických škol ve sběru plastů 
a ve školním roce 2020/2021 byl vyhlášen druhý ročník soutěže škol ve sběru papíru. Prostřednictvím 

kocentra Paleta jsou školám nabízeny výchovné programy na téma odpady a sucha  respektive šetření 
vodních zdrojů.  
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Deratizace veřejného prostranství           Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky na provedení dílčí – ohniskové deratizace veřejného prostranství v průběhu roku a 

na podzim komple ní deratizaci města. 

Omezení populace holubů    Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění odchytu holubů na území města v zimních měsících. 

Veterinární činnost                        Kč 1 500,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy na veterinární klinice. Jedná se o zabezpečení 

odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče a finanční prostředky na likvidaci 
kadaverů z veřejných prostranství, kterou zajiš ují SmP, a.s. 

Odkup infrastruktury                    Kč 20,0 tis. 
Odkup infrastruktury za symbolickou cenu od jednotlivých investorů (např. Z Stavební holding, IP Stav, 
Pražská správa nemovitostí apod.). onkrétní odkupy budou jednotlivě schváleny Zastupitelstvem města 
Pardubic. 

Provoz dokončených vodohospodářských děl                                       Kč 400,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění provozu vodohospodářských děl (zejména deš ových kanalizací) a na 

zajištění provozu vyrovnávací (retenční) nádrže na ree Zone (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, 
údržba, opravy), deš ové kanalizace včetně retenčních nádrží ve Staročernsku a na ubině, údržba – 
sekání trávy na protipovod ových hrázích v průmyslové z ně.  

Mobilní protipovod ové hrazení – provoz           Kč 0,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění skladování a manipulaci mobilního hrazení dle manipulačního řádu. 

Město Pardubice převzalo mobilní hrazení do správy od Povodí abe a.s. a je určeno k hrazení prostupů 
v protipovod ových zdech podél ubeníkových sadů. 

Měření ukazatelů znečištění životního prostředí           Kč 80,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění měření ukazatelů znečištění životního prostředí, zejména znečištění 

ovzduší a hluku. Měření jsou většinou objednávána u Zdravotního ústavu. 

Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší    Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na zabezpečení provozu monitorovací stanice v Rosicích nad abem. 

ODP DOV  OSPOD S V  

Svoz komunálních odpadů                             Kč 42 540,0 tis.  
inanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města. ato služba 

je zajiš ována Službami města Pardubic, a.s. Růst nákladů je způsoben především růstem cen spojených 
s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a růstem mzdových nákladů.   

klid a čištění stanoviš  kontejnerů KO       Kč 2 000,0 tis. 
inanční prostředky na zabezpečení úklidu stanoviš  kontejnerů O a úklid vánočních stromků. 

Separovaný sběr                     Kč 18 300,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění svozu separovaného sběru, který zajiš ují Služby města Pardubic a.s. 

Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů v četnosti roku 2020 
a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku 2021.  

Náklady na druhotné suroviny                      Kč 2 000,0 tis. 
Na základě smlouvy o poskytování služeb Služeb svozu a odstra ování odpadu  č.  1015/0004 /15 
uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice a Službami města Pardubic a.s. (dále jen SmP ) dne 21. 
12. 2015 (dále jen Smlouva ) zajiš ují SmP pro město služby v oblastech odpadového hospodářství.
Dle čl. III. odst. 6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že vždy k 31. březnu každého kalendářního roku 
poskytovatel vyúčtuje objednateli částku odpovídající celkové částce včetně DPH, kterou poskytovatel za 
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předchozí rok získá z prodeje nebo uhradí za likvidaci separovaných složek komunálních odpadů od 
obyvatel statutárního města Pardubic, a sice za papír, plasty a sklo. Tato částka bude zaplacena tak, že: 
- v případě kladného zůstatku z prodeje separovaných složek objednatel podle vyčíslení ze strany 
poskytovatele vystaví fakturu a poskytovatel tuto fakturu ve lhůtě splatnosti uhradí; 
- v případě nákladů na likvidaci separovaných složek poskytovatel vystaví na částku odpovídající 
těmto nákladům fakturu, kterou objednatel ve lhůtě splatnosti uhradí.“ 

Od účinnosti Smlouvy jsou tedy vyseparované složky (sklo, plasty, papír) prostřednictvím SmP prodávány 
k dalšímu využití. Prodejní ceny korespondují s tržní cenou jednotlivých komodit. Za rok 2017 obdrželo 
město za prodej druhotných surovin Kč 2 149,0 tis., za 2018 to bylo Kč 727,0 tis. a za rok 201  ještě Kč 
236,0 tis. ž v r. 201  došlo k hlubokému propadu výkupních cen druhotných surovin, který pokračuje 
doposud. Např. za tunu papíru se ještě v lednu 201  platilo 750,- č, nyní musí SmP odběratelům zaplatit 
925,- Kč, aby si vůbec někdo papír odebral. Za předání plastu se již v průběhu roku 201  platilo, a v 
současné době se musí na tunu plastu doplácet 1 046,- Kč. Sklo je z pohledu změny ceny nejstabilnější 
surovinou, za tunu dlouhodobě dostáváme 100,- Kč. Za předpokladu, že by v r. 2020 bylo vyseparováno 
a předáno k dalšímu zpracování předpokládané množství druhotných surovin jako v minulých letech, tak 
odhad doplatku za jejich předání v roce 2020 činí celkem Kč 2 000,0 tis. 

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů Kč 1 800,0 tis. 
inanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů z mobilních svozů a separačních dvorů. 

Provoz separačních dvorů                   Kč 14 500,0 tis. 
inanční prostředky na provoz 9 separačních dvorů na území města ( ražkovice, Hůrka, Nemošice, 

Pardubičky, Rosice nad abem, Ohrazenice, Svítkov, Polabiny a separační dvůr v areálu bývalého 
Stavebního podniku v Milheimově ulici. 

Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek         Kč 180,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění sběru rozptýleného odpadu a likvidaci černých skládek na lesních 

pozemcích. 

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu                Kč 5 100,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění odděleného svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného 

odpadu ( R O) od občanů v zástavbě rodinných domů. V současné době je zapojeno na celém území 
města 3 00 domácností. Do projektu svozu R O zapojeno 45 pardubických M  a Z . V této částce jsou 
zahrnuty i finanční prostředky na nákup dalších nádob pro nově přihlášené účastníky, nebo  se jedná o 
otevřený projekt a rozšíření svozů na 41 v roce 2020 pro všechny účastníky. Je plánován pravidelný svoz 
v týdenních intervalech již od poloviny března. Svoz bioodpadu se od října 2020 rozšířil o pilotní projekt 
sběru bio na sídlišti ubina. 

držba rekultivované skládky TKO Dražkovice                Kč 220,0 tis. 
inanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu rekultivované skládky komunálního 

odpadu v ražkovicích. Jedná se o sekání plochy bývalé rekultivované skládky, údržbu dřevin a 
odvod ovacích odtokových žlabů a propustků a monitorování znečištění podzemních vod a na základě 
výsledků monitorování zajištění sanačního čerpání. 

Program podpory ekologické výchovy a osvěty    Kč 384,1 tis.  
Program podpory ekologické výchovy a osvěty – Okresní myslivecký spolek   Kč 49,0 tis.  
Program podpory ekologické výchovy a osvěty  - Záchranná stanice živočichů Pasíčka   Kč 35,0 tis.  
Program podpory ekologické výchovy a osvěty – kocentrum Paleta    Kč 300,0 tis.  

inanční prostředky v celkové výši č 76 ,1 tis. na podporu subjektů působících v oblasti životního 
prostředí a ekologie. Na základě usnesení č. Z/174 /2017 se od 1. 1.201  upravuje financování programu 
podpory ekologické výchovy a osvěty. Pod tento program byly zahrnuty všechny podporované aktivity 
v oblasti životního prostředí a ekologie, které byly dosud samostatně financovány z rozpočtu města.  
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Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis., což je 100,0  schváleného rozpočtu na rok 2020.   

innost stavebního úřadu                         Kč 1 000,0 tis. 
inanční prostředky na činnost Stavebního úřadu – konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti 

s posouzením technického stavu budov a staveb, konzultace a posudky havarijních stavů staveb, 
znalecké posudky vypracované pro účely vyvlast ovacího úřadu, náhrady, svědečné v případě 
předvolání svědků řízení. 

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 329 887,9 tis., což je 87,6  schváleného rozpočtu na rok 
2020. 

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – dopravní obslužnost                    Kč 198 745,8 tis. 
inanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné 

hromadné dopravy v Pardubicích na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
uzavřené ve smyslu zákona č. 1 4/2010 Sb., nařízení vropského parlamentu a usnesení Rady města 
Pardubic č. 1370/2007 mezi statutárním městem Pardubice a opravním podnikem města Pardubic, a.s. 
uzavřené dne 2 . 12.2015 na roky 2016–2025. Příloha č. 5 Smlouvy definuje pravidla pro výpočet a 
změnu kompenzace za objednaný rozsah jak autobusové, tak drážní (trolejbusové) veřejné dopravy na 
území města Pardubic. Položka kompenzace za sjednaný dopravní výkon v roce 2021 se nově řídí 
dodatkem č. 3 smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a PmP a.s. a nově sestaveným Výchozím 
finančním modelem vztaženým na podmínky roku 2021. Vzhledem k přepočtu tržeb ponížených a 
zafi ovaných ve zmi ovaném dodatku č. 3 je dle výchozího finančního modelu výsledek rozdílný proti 
původnímu požadavku. 

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – senioři ( 70)             Kč 7 669,7 tis. 
snesením Zastupitelstva města Pardubice ze dne 20. 6. 201  č. Z/64 /201  byla schválena změna 

v podmínkách dopravní obslužnosti na území města Pardubice zajiš ované opravcem, jenž spočívá v 
bezúplatné přepravě cestujících, kteří dosáhli věku 70 let a starších, a to s účinností od 1. . 201 , s tím, 
že cestující budou prokazovat svůj nárok na bezplatné jízdné předložením občanského průkazu. ím 
vznikla opravci tzv. protarifovací ztráta, zapříčiněná výpadkem tržeb za seniorské jízdné. oto 
rozhodnutí má dopad do struktury jízdného v položkách Seniorpasy, zlevněné elektronické a zlevněné 
papírové jízdné. Položka kompenzace za jízdné pro cestující 70  v roce 2021 se nově řídí dodatkem č. 3 
smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a PmP a.s. a nově sestaveným Výchozím finančním 
modelem vztaženým na podmínky roku 2021. Vzhledem k přepočtu tržeb ponížených a zafi ovaných ve 
zmi ovaném dodatku č. 3 je původní částka ponížena o stejně fi ovanou položku z tohoto dodatku. 
Jedná se o ponížení způsobené nižším počtem přepravených cestujících. 

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – služba SPID handicap        Kč 600,0 tis. 
inanční kompenzace za službu provozu vozidel pro cestující se sníženou nebo omezenou možností 

pohybu. Jedná se o provozní dotaci v režimu daném smlouvou mezi statutárním městem Pardubice a 
PmP a.s., která se sjednává každoročně. 

Finanční kompenzace DPmP, a.s. – provoz OM  rnošt                      Kč 182,4 tis. 
inanční prostředky, kterými město Pardubice přispívá na provoz lodi rnošt z Pardubic na základě 

schváleného usnesení ZmP č. ZM/463/2011 ze dne 12. 10.2011. ompenzace je ponížena z původní 
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hodnoty z důvodu omezené možnosti provozu OM  rnošt z Pardubic v jarních měsících a po 
31. 10.2021.

DPmP, a.s. – odměna za provoz placeného stání                 Kč 6 400,0 tis. 
inanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy 

mezi MmP a PmP, a.s. (25  z tržeb z parkovacích automatů, 15  z tržeb za SMS parking). 

Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s.           Kč 500,0 tis. 
inanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje výkonem 

vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubic. Jde o vedení operativní 
evidence veřejného osvětlení, vydávání vyjádření ke změnám a zásahům do vodorovného a svislého 
dopravního značení, vyjádření k novým stavbám veřejného osvětlení a světelnému signalizačnímu 
zařízení, vyjádření k investičním stavbám z hlediska jejich budoucí správy a údržby, vznášet připomínky 
a námitky ke způsobu realizace dle projektových dokumentací s ohledem na budoucí údržbu, životnost, 
minimalizaci případných poruch a provozních nákladů, rozhodovat v součinnosti se strážníky MP o 
odstra ování silničních vozidel z pozemních komunikací. 

Informační systém                Kč 50,0 tis. 
Opravy a údržba označení názvů ulic, některé označníky jsou již nečitelné a zavádějí se nové názvy. le 
zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 30/2001 Sb., jsou označníky ulic dopravním značením, které musí 
mít jednotný tvar a barvu.  

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty                         Kč 730,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu nákladů na osvětlování částí místních komunikací v majetku města 

soukromými subjekty (jedná se o průchody, veřejná parkoviště apod.) SVJ, Na staré poště, bývalá 
vojenská plovárna, Synthesia, Sokolská, SSZ, erminál , -ON. 

Odborná způsobilost pro moto                       Kč 100,0 tis. 
ne 30. .2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

dopravy č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. Ve vyhlášce jsou nově stanoveny 
podmínky pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u skupiny M, 1, 2 a . adatel 
o řidičský průkaz musí dle vyhlášky prokázat dostatečnou připravenost a schopnost samostatného
ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce.  tomuto účelu budou 
využívány služby a areál M  Pardubice,  rojice. 

KOM NIK  

Služby, projekty znalecké posudky                         Kč 00,0 tis. 
inanční prostředky vynakládané na zpracování drobnějších projektových dokumentací, přípravy 

budoucích investic a oprav prováděných v rámci správy a údržby komunikací, finanční prostředky na 
zpracování studií a znaleckých posudků dle potřeby dopravy.  

ištění komunikací včetně zimní údržby                                        Kč 30 000,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu nákladů za čištění a zimní údržbu místních komunikací. Rozsah čištění 

města je rozšířen o čištění podchodů a čištění tř. Míru a přednádraží v jiném režimu. 

Správa a údržba komunikací                            Kč 30 000,0 tis. 
inanční prostředky jsou vynakládány na běžné opravy a údržbu mostních objektů, lávek, zastávek MH , 

podchodů, podjezdů a nadchodů, manipulaci a skladování dlažebního materiálu, zajištění provozu 
čerpacích stanic, odvod ovacích kanálků a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností 
podjezdů, podchodů a nadchodů v Pardubicích, opravy havarijních stavů mostů a komunikací, obnovu 
svislého a vodorovného dopravního značení, platby za odebranou elektrickou energii a internet. 
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Světelná a signalizační zařízení                    Kč 2 230,0 tis. 
inanční prostředky na údržbu světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se 

SmP, a.s. Zajištění provozu světelně signalizačních zařízení, zajištění oprav, údržby, výměny žárovek, 
čištění optik a řadičů a případně dohodnutých činností týkajících se světelně signalizačních zařízení. 
V částce je zohledněn nárůst cen elektrické energie a dodavatelských služeb. Servis, údržba a pravidelné 
servisní prohlídky, odstra ování závad včetně dodávek náhradních dílů pro světelné signalizační zařízení 
křižovatek 6 Palackého – kpt. artoše, 7 Palackého – Hlaváčova a  Palackého – erminál  dle 
smlouvy s firmou ltodo, a.s. 

pravy SSZ nad rámec údržby                        Kč 800,0 tis. 
inanční prostředky na úpravy programů dle aktuální potřeby na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, 

doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení 
OP I OM.  

IDS – Křižovatky (SSZ) - servis                        Kč 07,0 tis. 
inanční prostředky na mimozáruční servis parkovacích automatů pro rok 2021 ve vazbě na realizovaný 

projekt Z.04.2.40/0.0/0.0/20 0 0/0000506 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích a uzavřenou 
rámcovou smlouvu o dodávce a montáži parkovacích automatů ( odávka jednotného systému řízení 
parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice 

S  ). elková náklady na servis po dobu 60 měsíců jsou vyčísleny na 11 04 614, 0 č pro pozáruční 
servis a 7 3 2 0 č pro mimozáruční servis. V rámci roku 2021 bude mimozáruční servis čerpán dle 
aktuální potřeby/stavu zařízení. 

Provoz a údržba veřejného osvětlení                            Kč 30 000,0 tis. 
inanční prostředky na provoz a údržbu souboru veřejného osvětlení na území města Pardubic dle 

uzavřených smluv o dílo se SmP, a.s. V částce je zohledněn meziroční nárůst cen elektrické energie. 

ktualizace pasportu komunikací a dopravního značení    Kč 190,0 tis. 
inanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na komunikacích na území města. 

Odstra ování bariér na komunikacích            Kč 500,0 tis. 
inanční prostředky na odstra ování veškerých bariér na komunikacích a v silničním provozu, včetně 

úprav na přechodech pro chodce souvisejících s bezbariérovostí, odstra ování informačních bariér 
v souvislosti s dopravou, příprava projektů na realizaci bezbariérovosti tras.  

Odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení   Kč 500,0 tis. 
inanční prostředky na odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení na území města. 

Osvětlení přechodů pro chodce    Kč 250,0 tis. 
Jedná se o finanční prostředky na zajištění dosvícení rizikových přechodů pro chodce v Pardubicích. 

Odtahy motorových vozidel           Kč 300,0 tis. 
inanční prostředky na nerealizované, ale již objednané odtahy vozidel, které způsobovaly překážku 

silničního provozu při blokovém čištění komunikací odtahy realizované na základě Smlouvy se SmP a.s.  

Odkup infrastruktury                           Kč 10,0 tis. 
inanční prostředky na odkup infrastruktury za symbolickou cenu od jednotlivých vlastníků. onkrétní 

odkupy budou jednotlivě schváleny Zastupitelstvem města Pardubic. 

Rekonstrukce mostu M 01 přes vlečku Pardubičky     Kč  113,0 tis. 
inanční prostředky na rekonstrukci mostu s ocelovou montovanou konstrukcí s živičným povrchem, 

který má betonové podpěry se železobetonovými prahy. V roce 201  byla provedena mostní prohlídka, 
která vyhodnotila stav mostu: mostní vybavení V – špatný, spodní stavba VI – velmi špatný, nosná 
konstrukce VII – chatrný, použitelnost IV – omezeně použitelné. V současné době je most uzavřen pro 
automobilovou dopravu. 
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Zabezpečovací zařízení podjezdu 17. listopadu                                 Kč 1 100,0 tis. 
Jedná se o podjezd v ul. 17. listopadu, jehož součástí je i trakce trolejového vedení. V roce 2020 již 6  
došlo k jejímu poškození z důvodu průjezdu výškou nadrozměrné kamionové dopravy, která zajíždí do 

ávovin a.s. inanční prostředky jsou vyčleněny na realizaci bezpečnostního zařízení, které bude 
signalizovat zákaz projíždění vozidel určité výšky.  

KOM NIK  

Opravy cyklostezek         Kč 1 000,0 tis. 
inanční prostředky na drobné opravy cyklostezek na území města Pardubic. Vzhledem k velkému počtu 

kilometrů zbudovaných a využívaných cyklostezek, je v současné době na některých úsecích nutná jejich 
oprava.  

yklověž – provoz a opravy             Kč 800,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění provozu cyklověže v erminálu  na základě uzavřené smlouvy mezi 

statutárním městem Pardubice a PmP, a.s. a plateb za energie a internet na základě uzavřené smlouvy 
se společností R .  

Zálivy M D 

Rekonstrukce zálivů M D Kč 2 000,0 tis. 
inanční prostředky na dílčí opravy zálivů pro MH  na území města Pardubic. 

PRO R M  PODPOR  

Program podpory dopravy                      Kč 5 000,0 tis. 
Příjmy z poskytování služeb za placené parkovací stání jsou použity zpět do provozu placeného stání a 
výstavby parkovacích míst a jiných dopravních staveb. ento princip tvorby programu podpory dopravy 
byl schválen ZmP usnesením Z/150/2003 ze dne 16. 12.2003.  

Program SIP                    Kč 110,0 tis. 
inanční prostředky na nákup cen při soutěžích základních a zvláštních škol v rámci programu 
ezpečnost silničního provozu a na dopravní značky pro dětská hřiště SIP.  

Správce rozpočtových prostředků 1 11 – Odbor rozvoje a strategie 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 1 11 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 141 392,9 tis., což je 74,7  schváleného rozpočtu 
na rok 2020. 

Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek                      Kč 500,0 tis. 
Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových z n. Město v něm poskytuje v souladu s Podmínkami stanovenými 
M  R finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je povinno, v případě přidělení dotace 
z M  R, poskytnout vlastníkům kulturních památek příspěvek ve výši minimálně 10 % z celkových 
nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši ma imálně 50 % z celkové částky a vlastník se musí 
podílet minimálně 40  celkové částky na celkových nákladech obnovy. 

Příprava a administrace projektů                      Kč 600,0 tis. 
inanční prostředky na náklady související s přípravou, zpracováním a administrací projektů ve vazbě na 

možné podání žádosti o dotaci z různých dotačních titulů národních či , nebo projektů realizovaných 
v rámci systému projektového řízení města (projekt s Identifikační listinou projektu, která musí být 
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schválena radou města). Jedná se o náklady v souvislosti s definováním/nastavením předmětu projektu 
v souladu s podmínkami donátorů (dotační screening), dokumentace k detailnějšímu rozpracování 
jednotlivých aktivit projektu (např. analýzy cílových skupin, studie proveditelnosti, bezpečnostní audity, 
apod.), služby v souvislosti se zpracováním hodnotících zprávy projektů (ekonomická hodnocení jako 
podklad pro další vývoj projektu) či samotná dokumentace spojená s odbornou administrací projektu, 
vč. zpracování speciálních požadavků do zadávacích podkladů pro předprojektovou přípravu, resp. pro 
projekční práce dle parametrů donátorů financovatelných aktivit projektů (např. odborné služby 
spojené se zpracování zadání pro vyhotovení studií, R, SP, PS). Z položky nebudou hrazeny náklady 
na samotné zpracování jednotlivých stup ů projektových dokumentací.  

nalytické a metodické práce                         Kč 650,0 tis. 
inanční prostředky na analytické a metodické práce sloužící jako podklad ke strategickým rozhodnutím. 
ůvodem pro standardní každoroční nárokování pokrytí této položky je možnost operativního zadání 

odborných prací bez prodlení, které je spojeno s projednáváním rozpočtových změn v průběhu 
roku.  Jedná se o náklady vedoucí k identifikaci a vzniku budoucích projektů vč. návrhů jednotlivých 
variant možných řešení a porovnání. 

Publicita projektů – dotační tituly                           Kč 0,0 tis. 
Povinná publicita dle dotačních podmínek u jednotlivých projektů (před zahájením a ukončením 
projektu musí být vydány tiskové zprávy/placená inzerce).  

Participativní plánování – externí služby                      Kč 100,0 tis. 
inanční prostředky na náklady spojené se začleněním participativního plánování do procesů města 

Pardubic. Participativní plánování je moderní přístup k plánování, ve kterém je klíčový prvek zapojení 
širokého spektra zájmových skupin, aktérů, stakeholderů a veřejnosti. Participace je vhodná pro projekty 
týkající se rozvoje města, pro tvorbu strategií, pro zapojení odborníků a občanů do předprojektové fáze 
jako podklad pro budoucí rozhodování. inanční prostředky budou použity na dofinancování závazku 
města Pardubice vyplývajícího z uzavřeného smluvního vztahu s odborníkem na metodické vedení v 
oboru participativních procesů, firmou Participation actory s.r.o. v rámci participativního procesu pro 
lokalitu erve ák. Rozsah spolupráce: proškolení zaměstnanců MmP, součinnost v odborném mapování 
a vytvoření databáze kontaktů, nastavení komunikační strategie se stakeholdery, facilitace setkání 
s občany, včetně moderování 3 setkání veřejné projednání/setkání 10-11/2020 (podněty do Studie), 
veřejné projednání/setkání 04-05/2021 (projednání konceptu Studie), veřejné projednání/setkání do 
0 /2021 (projednání finální Studie). 
Ostatní služby v participativní procesu erve ák pro veřejná projednání/setkání: 
zajištění přípravných prací (skript pro setkání, určení typu dat pro sběr), sestavení reportů ze setkání, 
konzultace.  
Odborné poradenství: 
ad hoc konzultace (včetně nákladů na dopravu) s cenou za hodinu konzultací 50,- č/hod. vč. 
cestovních výdajů. Předpoklad 10 hodin po dobu plnění dle této objednávky.  

Znalecké posudky                          Kč 150,0 tis. 
ástka navržena k pokrytí z důvodu potenciálního zájmu některých významných akcionářů prodat 

městu Pardubice akciový podíl, a to zejména ve společnosti ostihový spolek a.s. (nabízen podíl ve výši 
22,51  společností iperný grunt s.r.o.) a ve společnosti Pardubická plavební a.s. (nabízen podíl ve výši 
43,42  panem Martinem Vaško).  ez znaleckých posudků nebude možné realizovat ani finalizovat 
jednání o cenových podmínkách za tyto významné  akciové podíly.  Případné výdaje města na odkup 
významných , resp. dokoupení strategických akciových podílů, budou vždy předmětem samostatného 

schvalovacího usnesení zastupitelstva města. V roce 2021 lze z pohledu vedoucího ORS očekávat 
projednání, resp. schválení takových smluvních s tím, že výdaje za pořízení akciových podílů jsou 
uvažovány ve splátkách s rozložením do více let (u společnosti Pardubická plavební a.s. uvažováno 
s rozložením na 4-5 let).    
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Městský kamerový systém                            Kč 27,0 tis. 
Náklady spojené s administrací žádosti o platbu vč. předložení závěrečného vyhodnocení akce. Náklady 
spojené s administrací žádosti o platbu budou čerpány případně ve vazbě na závěry hodnotitelů, kdy 
v současné době probíhá proces zasmluvnění dotace/uzavření rámcové smlouvy o poskytnutí dotace. 
Samotná realizace projektu byla již ukončena a v plné výši hrazena/předfinancována z prostředků města. 
Případné vynaložené tak budou náklady v souvislosti s naplněním podmínek vyplacení dotace (např. 
analýzy prokazující naplnění indikátoru apod.).  

P-PINK – dotace                            Kč 1 500,0 tis. 
P-PINK – revitalizace objektu J. Palacha 3 3 a 372 – dotace                        Kč 7 000,0 tis. 

inanční prostředky na dotaci na provoz Pardubického podnikatelského inkubátoru ve výši č 1 500,0 
tis. Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. je dceřinou organizací Regionální rozvojové agentury 
Pardubického kraje. Posláním P-PIN  je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci 
vstupních nákladů. P-PIN  si dále klade za cíl zajištění komple ních podpůrných programů ( orkshopy, 
semináře pro začínající podnikatele apod.), systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje 
podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů či zástupců široké veřejnosti. inanční prostředky 
na činnost zapsaného ústavu jsou poskytovány v poměru 50  město a 50   Pardubického kraje.  
Investiční prostředky na projekt Revitalizace objektu na J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice pro umístění 
P-PIN , který bude realizován Pardubickým podnikatelským inkubátorem z.ú. dle uzavřené dotační 
smlouvy v 10/2020 (smluvní závazek města rozložený do let 2020 a 2021) v celkové výši č 17 000,0 tis. 
Objekt bude zcela modernizován a zůstane majetkem města. otační podpora ze strany města Pardubic 
je v rozsahu schváleného záměru – usnesení č. Z/551/201  ze dne 25. 4.201  v rámci zprávy č. 12 
Projektový záměr – P-PIN “ a usnesení č. Z/60 /201  ze dne 30. 5.201 .  

Zimní ledový park – mobilní kluziště – provoz a investice              Kč 1 840,0 tis. 
Z důvodu zjednodušení řídících procesů a zpřehlednění finančních toků potřebných pro zajištění této 
služby (příprava a provozování ZSP) bylo vyhodnoceno, že optimálním řešením financování uvedeného 
projektu je jeho zajištění prostřednictvím Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu“, obdobně, jak je tomu v již realizovaných případech u P P P R I  o.p.s. (provoz plaveckého 
areálu) a R P a.s. (provoz Multifunkční arény). čelem smlouvy je stanovení podmínek, resp. stanovení 
rámce, na jehož základě a současně v souladu se stanovami společnosti ostihový spolek a.s., zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
relevantními předpisy zajistí ostihový spolek a.s. pro město Pardubice službu obecného hospodářského 
zájmu (SOHZ) na území města. outo smlouvou bude ostihový spolek a.s. pověřen výkonem veřejné 
služby za podmínek uvedených ve smlouvě. 
Z hlediska ekonomické náročnosti je uzavření Smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu“ kalkulováno s těmito dopady do rozpočtu města: 
- sez na ZSP 2020/2021 – poskytnutí dotace ve výši 2 460 000,- č (částka ve výši 1.020.000,- č 

schválena v rozpočtu města pro rok 2020 v prosinci 201  a navržené změně rozpočtu v říjnu 2020, 
posílení rozpočtu, zbývající částka ve výši 1 440 000,- č žádost o alokaci částky v rozpočtu města pro 
rok 2021 

- sez na ZSP 2021/2022 – žádost o alokaci částky v rozpočtu města ve výši 1 40 000,- č je dominantně 
profinancováním ze závazku z dotační smlouvy s tím, že částka č 400,0 tis. je reservou pro eliminaci 
rizika nenaplnění dotačních příjmů v projektu (nízký objem vybraného vstupného) v kombinaci 
s povinností dofinancovat provozní náklady.   

K IOV  SPO NOS I M S  

 Dynamo Pardubice a.s. – akcionářská dohoda                  Kč 15 488,0 tis. 
inanční prostředky na základě smluvního vztahu – akcionářské dohody uzavřené dne 12.6.2020, mezi 

statutárním městem Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o. ástka odpovídá závazku města dle ustanovení 
bodu 5.4.2. akcionářské dohody. 
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RFP a.s. – služby obecného hospodářského zájmu – provoz MFA              Kč 1  000,0 tis. 
ádost R P a.s. ze dne 25. .2020 dokládající potřebnou část na dofinancování M  formou platby za 
Službu obecného hospodářského zájmu  a pokrytí finančních prostředků z plánovaných nákladů, 

výnosů a investic, které vycházejí především z bodu 10. kcionářské dohody mezi Statutárním městem 
Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o, je samostatnou přílohou důvodové zprávy. Schválení dotace bude 
nejpozději v 01/2021 předmětem schvalovacího usnesení o poskytnutí dotace – vyrovnávací platby. 

Správa obchodních podílů – externí poradenství                      Kč 300,0 tis. 
Jedná se zejména o očekávané výdaje na právní služby spojené s agendou výkonu a uplat ování 
akcionářských práv na valných hromadách vč. koordinace a přípravy podkladů pro příslušné valné 
hromady s cílem prosadit zájmy města, vč. případné nezbytné součinnost s ostatními akcionáři (např. 
akcionářské dohody). ato aktivita je plánovaná zejména ve společnosti ostihový spolek a.s. (schváleno 
zastupování města na valných hromadách ze strany advokátů pracujících v  Jelínek. S e terními 
odbornými konzultacemi (poradenské společnosti) je dále předběžně uvažováno u společnosti H , a u 
společnosti  a.s., event. u společnosti Pardubická plavební a.s.   

Zvýšení základního kapitálu akciových společností                Kč 25 000,0 tis. 
V rámci přípravy rozpočtu obdrželo město Pardubice žádosti o navýšení základního kapitálu od 
společnosti PmP a.s., R P a.s. a  a.s. Po základní revizi rozpočtu na rok 2021 dosahuje souhrnná 
nárokovaná částka hodnotu cca 57 mil. č. V průběhu 11 12/2020 proběhla pracovní jednání s cílem 
dále optimalizovat  navyšování Z  v roce 2021. V prvním čtvrtletí roku 2021 budou na jednání ZmP 

předloženy samostatné zprávy (ideálně na jednom jednání ZmP), které umožní v roce 2021 navýšit 
základní kapitál v rozsahu nezbytně nutném s cílem profinancovat formou navýšení Z  závazky a.s., 
které jsou s navyšováním Z  spojené ( PmP a.s. obnova vozového parku,  a.s. platba úroků z úvěru 
na dostavbu terminálu apod.).  

DO N  PROJ K  – IN ROV N  Z MN  INV S I  

I I – ízení Strategie integrované územní investice – dotace    Kč 700,0 tis. 
I I – ízení Strategie integrované územní investice – vlastní zdroje    Kč 300,0 tis. 
Náklady spojené s realizací projektu ízení Strategie integrované územní investice Hradecko–pardubické 
aglomerace, který je 100  hrazen z OP P, nicméně ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání 
žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování projektu. V rámci návrhu rozpočtu projektu pro OP P se 
jedná o náklady na zpracování analytických podkladů, přípravu strategie aglomerace pro období 2021 , 
technické vybavení realizačního týmu, náklady na styk s veřejností, propagační a marketingové aktivity, 
náklady na analýzy a podporu absorpční kapacity, orkshopy. 
V případě části vlastní zdroje  se jedná o položky, které nejsou způsobilým výdajem – jedná se např. o 
náklady na zpracování podkladů pro přípravu Strategie pro příští období nad rámec limitu 20  
mzdových prostředků, o publicitu, organizace jednání, orkshopů apod.    

entrální polytechnické dílny a ampa – administrace projektu          Kč 59,0 tis. 
entrální polytechnické dílny a ampa – PD                     Kč 1 760,0 tis. 

Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 24. 5.201  usnesením č. Z/261 /201  schválilo 
záměr umístění entrálních polytechnických dílen a alerie města Pardubic do areálu internitzových 
automatických mlýnů jako rekonstrukci, nástavbu a přístavbu objekt bývalého skladu balené mouky 
Mlýnice , záměr koupě pozemků potřebných pro rekonstrukci. ne 11. 6. 201  usnesením 

č. Z/263 /201  Zastupitelstvo města Pardubic schválilo uzavření smlouvy, jejímž předmětem bylo 
odkoupení pozemků a stavby skladu balené mouky v areálu utomatických mlýnů za cenu č 7 000,0 tis. 
a projektové dokumentace pro společné rozhodnutí entrální polytechnické dílny a alerie města 
Pardubic v ceně č  740,0 tis. ato smlouva byla podepsána 23. 10. 201 .  Následně Rada města 
Pardubic dne 2. 11.201  schválila usnesením č. R/ 011/201  smlouvu na vyhotovení projektové 
dokumentace pro provedení stavby, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor.  
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Pro rok 2021 jsou do rozpočtu města zařazeny finanční prostředky ve výši č 5 ,0 tis. na administraci a 
propagaci projektu spojenou s realizací díla a na činnosti spojené s realizací díla P  a ampa: Svět dětí 
– P  ve výši č 646,0 tis., autorský dozor z důvodu navýšení rozsahu stavby ve výši č 100,0 tis.,
zpracování aktualizace vybavení V media ve výši č 100,0 tis., provedení víceprací na P  zpracovaných 
arch. épkou ve výši č 2 4,0 tis. a smluvní závazek s projektantem na úhradu dokumentace k provedení 
stavby a zajištění autorského dozoru ve výši č 630,0 tis.   

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace                   Kč 1 022,0 tis. 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje                           Kč 54,0 tis. 
Město se ucházelo o podporu v rámci výzvy M P II. inanční prostředky budou použity na realizační tým 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, který se bude podílet na tvorbě uceleného strategického 
dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice. Realizací projektu vznikne za aktivní 
spolupráce místních partnerů v území M P ORP Pardubice, který bude prioritně zaměřen na rozvoj 
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrne oblasti včasné péče, předškolního a 
základního vzdělávání vč. zájmového a neformálního. istence dokumentu je nutnou podmínkou pro 
čerpání dotačních prostředků pro oblast vzdělávání (investiční i neinvestiční projekty). Projekt navazuje, 
na zrealizovaný projekt M P I. Předpokládané celkové náklady jsou 15,0 mil. č na období 4 let, kdy 
přímé náklady ve výši 100  představují mzdové prostředky a 40  tvoří nepřímé náklady na služby. 
Předpokládané celkové nepřímé náklady na služby představují částku 4,306 mil. č, kdy každoročně 
bude vynaložena cca  tj. cca 1,076 mil. č, z čehož min vlastní podíl žadatele činí 5 . Projekt by měl 
být ukončen k 31.12.2022. Následně je možné pokračovat v projektu prostřednictvím výzev M P III.  

R  – ech Revolution – dotace  Kč 3 0,0 tis. 
R  – ech Revolution – vlastní zdroje  Kč 0,0 tis. 
R  – ech Revolution – předfinancování dotace  Kč 340,0 tis. 

Náklady spojené s realizací projektu ech Revolution v rámci OP R  III zaměřeného na podporu 
podnikatelských inkubátorů a start-upů, v němž je město Pardubice zapojeno zejména z důvodu získání 
dobré pra e při startu P-PIN . Projekt je hrazen z 5  z dotačních prostředků , spoluúčast 15  
z vlastních zdrojů města. Zejména se jedná o zajištění služeb koordinátora pracovní skupiny, cestovní 
náklady zaměstnanců města i zapojených e terních subjektů, se kterými byla uzavřena ohoda o 
participaci na projektu, náklady na marketingové aktivity, publicitu projektu apod. Nedofinancování 
posledního roku trvání projektu, tedy nezajištění finálních výstupů projektu by mělo za následek 
pravděpodobně povinnost vrátit poskytovateli dotace již proplacené výdaje. V konečném důsledky by z 
toho vzešly větší náklady, než jsou ty spojené s rokem 2021. 

erminál niverzita – PD                         Kč 650,0 tis. 
inanční prostředky na dofinancování zpracování stupně P , PS dle uzavřené So . V roce 201  byl 

vypracován návrh stavby erminál niverzita. Jedná se o celkovou revitalizaci a rekonstrukci stávajících 
zastávek MH  a regionální autobusové dopravy v ul. Hradecká u niverzity. Výstupem projektu budou 
nové zastřešené zastávky s prostory pro cestující, rozšířené nástupní a výstupní hrany po obou stranách 
ul. Hradecká, nové komunikace pro pěší a cyklodopravu, nový informační systém, prostor pro parkování 
kol, mobiliář a zele . V roce 201  je dopracováván návrh stavby a byly zahájeny projektové práce ve 
stupni R, SP, PS. V roce 2020 se předpokládá vydání společného R a SP v 12/2020, PS v 01/2021, 
kdy bude zárove  připravena realizační projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Projekt 
je zařazen do dotačního programu I I Hradecko-pardubické aglomerace na období 2021 . 

S R I K  DOK M N  

Strategie a koncepce                         Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky vyčleněné pro tvorbu dokumentů (analytických podkladů) s vazbou na aktualizaci 

strategického plánu, případně dokumenty dokládající vývoj některých, odbornými metodami 
sledovaných, indikátorů (např. průzkum spokojenosti obyvatelstva realizovaný firmou o.p.s. I2).  
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Plán udržitelnosti městské mobility                   Kč 2 000,0 tis. 
ne 23. . 201  byla uzavřena Smlouva o dílo se společností IMO č. 1411/00045/1 . le 

harmonogramu prací probíhá tvorba Strategického dokumentu S MP s výrazným participačním 
principem odborníků i veřejnosti v letech 2020-2021. Posláním dokumentu je nalézt, pokud možno 
optimální strategii pro budoucí investice směřované do zachování a rozvoje dopravní a související 
veřejné infrastruktury. Prioritou je uspokojování poptávky v oblasti mobility osob a firem ve městě 
Pardubice a jeho okolí a tím zlepšování kvality života. okument musí zejména zohlednit zásady 
integrace, participace a evaluace. ento plán by se měl stát dle vropské komise a Ministerstva dopravy 

R – hlavním strategickým nástrojem plánování udržitelné mobility v městských oblastech a bude 
povinným dokumentem pro čerpání finanční podpory pro oblast dopravy v dalším plánovacím období 
2021 . elková výše zasmluvněných nákladů činí 2,  mil č  PH (tj. aktuálně dle sazby celkem 3,3  
mil. č), kdy platby jsou rozděleny do třech částí: 1) analytická část 560 tis. č  PH, 2) návrhová část 

40 tis. č  PH a 3) S MP schválený ministerstvem 1 400 tis. kč  PH. le aktuálního harmonogramu 
by v roce 201 měla být hotova analytická i návrhová část a samotné schválení S MP se očekává až v roce 
2022 (posun aktivit/harmonogramu ve vazbě na OVI ). V rámci položky jsou tak nárokovány náklady 
pouze pro rok 2021 zapojením načerpaných nákladů roku 2020. Položka pak obsahuje kromě 
předpokládaného plnění v rámci smlouvy uzavřené s firmou IMO (1,7 mil. č) i drobnou rezervu 200 
tis. č na doprovodné akce v rámci S MP ( orkshopy, prezentace a setkání s veřejností, které jsou pro 
samotnou tvorbu S MP nutné nicméně nejsou zasmluvněny s firmou IMO). 

N R IK  

nergetické audity a průkazy energetické náročnosti budov města                 Kč 200,0 tis. 
Od 1. 1.2015 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 7 /2013, která ukládá povinnost zpracovat průkaz 
energetické náročnosti budov (dále P N ) i při změně stavby ovliv ující energetiku a spotřeby tepla 
(např. změna zdroje tepla, úprava vytápění, doplnění fototermických panelů, změna ohřevu V, 
osvětlení, výměna oken, zateplení i dílčí objektu apod.). inanční prostředky jsou určeny na zpracování 
P N  bytových domů při prodeji nemovitosti a v případě pronájmu ucelené části objektu. 

xterní energetické služby                      Kč 400,0 tis. 
inanční prostředky na průběžné řešení energetické koncepce města – zpracování aktualizací 

energetických auditů a energetických posudků v případě revize zpracované P  s ohledem na dotační 
podmínky a finanční prostředky na proces výběru dodavatele energií na komoditní burze (P ). 

Provoz energetického dispečinku                     Kč 180,0 tis. 
inanční prostředky ve výši 6 04 ,- č na roční úhradu energetického dispečinku Z  Studánka a Z  

Svítkov, které byly do systému provozu energetického dispečinku zapojeny v roce 2014 a finanční 
prostředky ve výši 3 26,- č M  enešovo nám. a objektu  ivadla 2 , které byly do systému 
zapojeny v roce 2015 ve výši  

nergeticky úsporné projekty v budovách v majetku města                 Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na zpracování energetických projektů v budovách v majetku města ( PS vytápění, 

úpravy zdrojů tepla pro  a V, PS pro zapojování alternativních zdrojů tepla – obnovitelné zdroje). 
PS energetiky pro objekty – školská zařízení, sportoviště, areály, budovy magistrátu. PS mající vliv na 

spotřebu energií – P  v části vytápění, ohřevu V, vzduchotechniky, chlazení, úpravy vlhkosti, 
elektroinstalace, zdravotechniky včetně kanalizace – obecně Z  (technická zařízení budov). 

nergeticky úsporné projekty – regulace technických zařízení M  a Z              Kč 1 000,0 tis. 
inanční prostředky na zregulování otopných soustav a vzduchotechniky v objektech v majetku města, 

především základních a mateřských školách. Podle zkušeností a vyúčtování nákladů na energie, dochází 
v objektech po zateplení, a především po výměně oken k navýšení odběru tepla a energie pro vytápění 
a větrání. Je to dáno především tím, že je potlačena přirozená výměna vzduchu v objektu a větrání se 
tak zajiš uje ventilací okny – přirozeným větráním, které je však neregulovatelné a dochází k vyšším 
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únikům tepla. Výměnou oken a zateplením objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a dochází 
následně k přetápění objektu, které je řešeno právě větráním. V těchto případech je nutné zajistit 
regulaci systému vytápění či větrání tak, aby nedocházelo k únikům energií, tzn. osazení termostatických 
hlavic na radiátory, provedení ekvitermních regulací na okruzích vytápění, regulace větrání podle 
potřeby vzduchu a vlhkosti. alším opatřením vedoucím k úsporám spotřeby energií je regulace 
ma imálního průtoku a soudobosti chodu jednotlivých odběrných míst, jelikož na objektech Z  a M  
dochází v případě dodávky tepla k překračování sjednaného výkonového ma ima. 

SM R  I  – P DPROJ K OV   PROJ K OV  P PR V  

Inteligentní dopravní systém – parkovací systém – dotace – předfinancování                  Kč 29 662,0 tis. 
Inteligentní dopravní systém – parkovací systém – vlastní zdroje         Kč  000,0 tis. 
Předmětem projektu je vybudování jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných 
parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice vč. souvisejících služeb za účelem vytvoření 
inteligentního systému řízení parkování, které je složeno z těchto dvou dílčích částí/aktivit, a to: 
části ) ontrola obsazenosti parkovacích míst/lokality , části ) odávka entrálního systému  
navigace/mobilní aplikace mapující rozložení struktury parkovacích míst vč. on line  informací o volných 
park. místech.  unkčně, nikoliv smluvně a nikoliv výdajově, je součástí P R OV HO S S M  též dílčí 
část ) odávka parkovacích automatů  s očekávaným termín dokončení v 12/2020 (na tuto dílčí část 
není dotační nárok).  Na dílčí části (aktivity)  a  je požádáno o dotační podporu, aktuálně probíhá 
hodnocení , resp. vypořádávání připomínek hodnotitelů.   

Inteligentní dopravní systém – radiová sí  – vlastní zdroje         Kč 8 200,0 tis. 
V rámci vývoje u dotačních projektů I I, speciálně v oblasti OP  u systémů na řízení dopravy došlo 
k poměrně zásadní změně pohledu M R na dotaci koncových zařízení při modernizaci Radiové sítě 

PMP a.s. a Městské policie Pardubice. V současné době máme společnou analogovou sí , což nám 
v mnoha případech přináší snadnější komunikaci. ato sí  je ale v provozu již 15 let a nutně musíme tuto 
sí  zmodernizovat. Navíc jsme v projektu na Inteligentní řízení křižovatek počítali pro preferenci MH  
právě s digitální radiovou sítí, jako přenosovým prostředkem pro data. íky nemožnosti tuto sí  
financovat z OP  jsme nuceni ji pořídit z vlastních prostředků.  

PROJ K OV  Z N , PROJ K OV  P PR V  A PROJ K  

MAS – Dukla sportovní – tletická hala – PD                      Kč 7 135,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu nákladů na zpracování P  pro R, SP a PS dle uzavřeného smluvního 

vztahu. Na základě usnesení ZM/463/2015 ze dne 15.10.2015 a návazně na základě ukončeného 
jednacího řízení bez uveřejnění s vítězným uchazečem, je uzavřen smluvní vztah se společností Studený 
architekti, s.r.o., ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. . 201 .  V rozpočtu na rok roce 2017 pokryta souhrnná 
položka ve výši 12 mil. č s postupným čerpáním v letech 201 -2021. Pro rok 2021 bude dle SO  čerpána 
částka ve výši 7 135,0 tis. č.  

MAS – Dukla sportovní – Multifunkční hala – PD                     Kč 2 000,0 tis. 
le schválené strategie projektu v roce 2020 (aktualizace navržena ke schválení v prosinci 2020) 

zahrnuje položka výdaje plánované v roce 2021 na zahájení projekčních prací na multifukční hale (etapa 
2b), stupe  SP  PS. V prvním čtvrtletí 2021 se předpokládá dokončení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele těchto projekčních prací.  

MAS – Dukla sportovní – ostatní náklady                      Kč 1 000,0 tis. 
inanční prostředky na průzkumy a projekční práce pro fázi PS pro primární okruh tepelných čerpadel 

země voda, průzkumné práce a realizace jednoho vrtu budou sloužit k optimalizaci počtu vrtů pro 
tepelná čerpadla (Výpočet potřebné metráže vrtů pro  dle výsledků R ). Pilotní vrty pro tepelná 
čerpadla určené k měření jsou plně funkční připravené k pozdějšímu zapojení do systému 
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vytápění/chlazení. ále projednání vodoprávního souhlasu k vrtům pro  dle §17 vodního zákona na 
základě plné moci od zákazníka.  Náklady spojené s uzavíráním smluvních vztahů se správci sítí technické 
infrastruktury, projednání (předpoklad 200 tis. č). innost e terního technického poradce a odborného 
manažera projekčního týmu, jehož úkolem je dle schváleného harmonogramu zpracování jednotlivých 
stup ů projektové dokumentace při úzké komunikace se zástupci projektanta na jedné a zástupci 
investora na druhé straně (předpokládá se zavření nové příkazní smlouvy s Ing. arch. těpánem Vacíkem 
pro rok 2021 (předklad do částky 360 tis. č/rok).  Výdaje na specializovaná posouzení jednotlivých 
dílčích technologických celků projektu s cílem ma imální optimalizace struktury stavby, resp. 
ma imalizace provozních úspor. ontrolní činnosti (projekt, výkazy výměr apod.) pro finalizaci zad. 
dokumentace pro soutěžení zhotovitele stavby. Oponentura návrhu R H a navazujícího MaR za účelem 
optimalizace návrhu co do poměru investice/provoz či jen vzhledem k provozním nákladům. innost 
vysoce odborné firmy po odevzdání PS cca 2-3 měsíce. ktualizace a tisk propagačních materiálů 
projektu (podpora pro jednání s partnery projektu a komunikaci se sportovní i laickou veřejností, 
aktualizace vizualizací, bulletinu).  

MAS – Dukla sportovní – Z – přeložky sítí                      Kč 3 912,0 tis. 
inanční prostředky na úhradu nákladů spojených s uzavřením smlouvy s Z istribuce o připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a smlouvě o realizaci přeložky distribučního 
zařízení (rezervovaný příkon Z (dle smlouvy) zbylých 50 % - 7 4 000,- č přeložka trafostanice Z (dle 
smlouvy) – 3 127 50,- č včetně PH.   

Památník Zámeček – expozice                        Kč 2 732,5 tis. 
Vyčlenění položky k čerpání v roce 2021 s vazbou na úplné dokončení projektu včetně e pozice, nebo  
součástí realizace stavby Památník Zámeček je i příprava pro instalaci e pozice, která je v rámci realizace 
projektu tou nejdůležitější částí, protože bez ní není možné národní kulturní památku v září 2021 otevřít 
široké veřejnosti a začít plnit účel ke kterému jsme se v rámci žádosti o dotaci zavázali.  Nepokrytí této 
položky by znamenalo – nesplnění dotačních podmínek, vrácení dotace ve výši 21 240 mil č, a 
v neposlední řadě by nově postavený objekt e pozice zel prázdnotou. Investiční výdaje, které budou 
realizovány v rámci realizace e pozice jsou grafické práce, tisk velkoformátových fotografií, 
naprogramování a zprovoznění V techniky, finální adjustace e ponátů, popisky, převoz e ponátů z 
V M, pojištění, autorský dozor nad samotnou realizací e pozice dle zadání Vojtěcha yncla. ále z 
položky bude proplacena zasmluvněná část smlouvy č. /00376/1  s panem V. ynclem.          

Projektové řízení – externí projektový manažer                        Kč 600,0 tis. 
S ohledem na výrazný nárůst potřeby aplikovat projektové řízení na rozhodovací a řídící postupy je 
navrženo, aby pro zajiš ování těchto zadání/úkolů/cílů/projektů využíval ORS i nadále, avšak ve větší 
míře, e terní projektové manažery. S e terním manažerem je předběžně plánováno spolupracovat 
v projektu: reál Hůrka (I P schválena radou v 07/2020, v projektu reál . .M. (I P schválena radou 
v 07/2020) a v projektu VO (I P schválena radou v 05/2020).        

Projektové řízení – erminál JI  – lávka S D  – vazba na erminál                      Kč 820,0 tis. 
inanční prostředky na činnost e terního projektového manažera investiční akce erminál JIH – lávka 

S  na základě uzavřené příkazní smlouvy OVZ/VZMR/201 /00  ze dne 21.5.201  s dobou trvání 24 
měsíců. ORS předpokládá prodloužení této příkazní smlouvy i pro další měsíce roku 2021, s tím, že 
navýšení finančních prostředků bude, v případě potřeby, řešeno v rámci změny rozpočtu na rok 2021. 

Projektové řízení – S MP                          Kč 501,4 tis. 
inanční prostředky na základě smluvního vztahu (příkazní smlouvy /1411/00030/1 ) na období 2 let 

s e terním projektovým manažerem na tvorbu dokumentu S MP. Z důvodu náročnosti interních i 
e terních vazeb (podkladů a pohledů všech účastníků procesu) spolupracuje město Pardubice na těchto 
koordinačních povinnostech s odbornou osobou projektového manažera. 
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Projektové řízení – kontrolní a revizní posudky                                  Kč 200,0 tis. 
Jedná se o položku rozpočtu města související s projektovým řízením. inanční prostředky budou 
vynaloženy na odbornou kontrolní činnost významných investičních a dotačně podpořitelných projektů 
jak z hlediska technické proveditelnosti a kompletnosti, tak i především z hlediska kompletnosti 
rozpočtů projektů s cílem minimalizace rizik případných změn či dodatků, které vedou ke zvyšování 
podílu případných neuznatelných investičních či provozních nákladů zakázky.  

Správce rozpočtových prostředků 173  – Odbor školství, kultury a sportu 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 173  – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 373 417,0 tis., což je 96,6  schváleného 
rozpočtu na rok 2020.  

O S  K R  

V D – příspěvek na provoz                                    Kč 51 406,0 tis.  
Příspěvek statutárního města Pardubice na provoz V  pro rok 2021 ve výši Kč 51 406,0 tis., což je částka 
rovnající se skutečnosti za rok 201 . 

onstrukce rozpočtu pro rok 2021 vychází z předpokladů: 
a) Rozpočet na rok 2021 je navržen jako vyrovnaný.
b) Hospodaření roku 2020 se předpokládá vyrovnané s minimálním kladným hospodářským

výsledkem. Velmi závisí na výši mimořádné dotace M  R pro odstranění dopadů pandemie, jejíž
výše není dosud známa.

c) Vedení divadla je připraveno vyrovnat se s dopadem krize v roce 2020 vlastním prostředky a
opatřeními, a nebude žádat od zřizovatele finanční dorovnání za rok 2020.

d) V roce 2021 dojde k pomalejšímu nárůstu mezd, než v předchozích letech a odhad pro rok 2021 je
3,2 .  případného vyššího nárůstu tarifních mezd se přepokládá doplnění rozpočtu zřizovatelem.

e) V roce 2021 se předpokládá opět ma imální využití kapacity hlavní scény Městského divadla
doplněné o představení na Malé scéně ve dvoře, na scéně pod unětickou horou, na komorní scéně
Poedium v ivadelním klubu a zájezdy. elkově je naplánováno 520 představení a akcí. Přednostně
a ve větším počtu budou uváděna vlastní představení, jako náhrada za zrušená představení
v sez ně 201 /2020. V roce 2021 uvede V  osm premiér, uspořádá I. ročník R N  estivalu
smíchu, Pardubický ples a další akce plynoucí z historicko-společenských událostí. Svým
repertoárem se zaměří na celé spektrum diváků.

f) Meziroční růst inflace se předpokládá 2,2 %.
g) V  se trvale řadí mezi divadla s nejvyšší návštěvností a nejvyšším procentem samofinancování.

Jedná se o trvale nejnavštěvovanější jednosouborové divadlo v R hned po Vinohradském divadle.
Podle údajů M R bylo v roce 201  procento soběstačnosti divadel v R 25,2 . Soběstačnost V
v roce 201  byla 3 ,51 .

V hospodaření divadla dochází každoročně k navyšování nákladů především zvyšováním mezd, inflací, a 
s ní spojenou cenou služeb a materiálu. Je reálný předpoklad, že příspěvek na provoz na rok 2020 ve výši 
55 122 000,- č (bez S) je postačující pro vyrovnané hospodaření roku 2020 i přes negativní dopady 
pandemie a měl by být základem pro rok 2021 navýšeným o tyto faktory: vliv inflace na materiál, energie 
a služby, navýšení tarifních mezd, OON a honorářů, vliv minimální mzdy, navýšení nákladů na umělecké 
služby a tantiémy. Meziroční růst inflace se předpokládá 2,2 . Inflace se projeví v nákladech (materiál, 
služby, energie, opravy, neuplatněné PH), které se očekávají v roce 2020 ve výši č 2  500,0 tis. (bez 
uměleckých služeb). Při průměru inflace 2,2  bude meziroční nárůst v roce 2021 ve výši č 64 ,0 tis. 

uto částku je nutno snížit s ohledem na míru samofinancování. Objektivní použitelná míra 
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samofinancování se uvažuje 35  a z toho plynoucí požadavek na navýšení příspěvku na provoz o 
421 50,- č. Míra samofinancování divadla v roce 2021 se předpokládá nižší než v roce 2020 a to 
z důvodu skokových nárůstů mezd pokrývaných z rozpočtu statutárního města Pardubice. Vlastními 
výnosy nelze držet krok s těmito jednorázovými nárůsty nákladů. Růst příspěvku z veřejných zdrojů je 
rychlejší než růst vlastních výnosů. Pro rozpočet roku 2021 se vychází z procenta samofinancování 35 . 

elkové náklady v roce 2021 jsou navrženy vyšší o č 5 4 7,0 tis. Meziroční nárůst nákladů je 5,21  (v 
roce 2020 meziroční nárůst 7, 4 ) a je způsoben především trvalým trendem navyšování mzdových 
tarifů. Výnosy z hlavní činnosti tvoří především výnosy z prodeje vstupenek a každoročně dochází k jejich 
navýšení. V roce 2021 je plánován nárůst č 700,0 tis., tj. o 2,27  vyšší oproti plánu roku 2020. ímto 
nárůstem si zajiš uje V  částečné pokrytí zvýšených nákladů vlivem inflace, která se předpokládá ve 
výši cca 2,2  (zdroj N ). Výnosy z dopl kové činnosti tvoří stále významný zdroj financí. Získávání 
partnerů a klientů pro propagační smlouvy je stále obtížnější. Zakázky pro divadelní dílny jsou limitované 
kapacitou dílen a nemohou narušovat výrobu scén pro vlastní inscenace. Pro rok 2021 je navržen objem 
výnosů z prodeje služeb č 5 100,0 tis. a je tak zachován dlouhodobý trend. Příspěvek na provoz od 
Pardubického kraje se předpokládá č 4 750,0 tis. Příspěvek na provoz od Ministerstva kultury R se 
předpokládá č 6 300,0 tis.  

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz                           Kč 24 429,0 tis. 
Příspěvek statutárního města Pardubice na provoz P pro rok 2021 ve výši Kč 24 429,0 tis., což je což 
je částka rovnající se skutečnosti za rok 201 .    

Při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2021 i rozpočtového výhledu pro následující období dvou let, 
tedy roku 2022 a 2023, bereme na vědomí že situace s koncertováním v zahraničí i pořádáním koncertů 
se zahraničními umělci bude velice problematická.  

Výnosy 
V návrhu rozpočtu je počítáno s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele, který nenavyšuje příspěvek na 
činnost. Příjmy z ostatních veřejných zdrojů tedy rozpočtu Ministerstva kultury, Pardubického kraje a 
Městského obvodu Pardubice I. jsou zahrnuty ve shodné výši těchto dotací přijatých v roce 2020. 
Vzhledem k vývoji kolem koronavirové situace lze snad i předpokládat, že by mohlo dojít k navýšení 
dotace ze zdrojů M  R, obdobně jako tomu bylo v roce 2020.  

Náklady 
elkové náklady jsou uváděny ve výši č 41 7 ,0 tis. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, 

největší vliv na sestavení celkových nákladů a výnosů má všeobecná situace kolem styku P se 
zahraničím a zahraničními umělci.  Podstatnou položkou celkových nákladů jsou náklady na mzdy. 

ktuálně dochází v roce 2021 u sedmi zaměstnanců k platovému postupu (dle platové skupiny), 
plánováno je přijetí klarinetistky a houslistky (záskok za mateřskou dovolenou), v březnu 2021 by se do 
pracovního procesu měla navrátit i PR manažerka. I tak se v nákladech návrhu rozpočtu – položka interní 
zaměstnanci – dostáváme na částku č 20 730,0 tis.  

Závěr 
S výraznějšími meziročními nárůsty rozpočtu je počítáno především v následujících letech 2022-2023. 
Zde jsou již započítány celkové výnosy i náklady spojené s předpokládaným pořadatelstvím festivalu 
Pardubické hudební jaro, ale bez výraznějšího vlivu na požadavek o navýšení příspěvku pro P ze strany 
zřizovatele. 

entrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz                             Kč 6 600,0 tis. 
entrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz – kulturní akce                             Kč 500,0 tis. 

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání dne 21. .2017 zřízení příspěvkové organizace 
entrum pro otevřenou kulturu ( O ), které zahrnuje činnost organizací ivadlo 2  a alerie města 

Pardubic – ampa. 
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Rok 2020 
V roce 2020 se opakovala situace z roku 201 , kdy O  uspěl nad původní očekávání ve svých žádostech 
o poskytnutí neinvestičních dotací z Ministerstva kultury. Při sestavování rozpočtu pro rok 2020 byla
předpokládaná výše výnosů z těchto dotací 77  tis. č (560 tis. č v roce 201 ), částka celkově 
obdržených dotací z Ministerstva kultury je 15 6 tis. č (v roce 201  to bylo 1 556 tis. č) a s tím souvisí 
aktuálně vyšší vynakládané náklady na realizaci projektů. Přestože divadelní a klubová sez na byla 
přerušena a byly zrušené veškeré koncerty a představení i uzavřena galerie Města Pardubic (dále jen 

MP ) od 12.3. do 12.5.2020, program v podzimních a zimních měsících je připravován tak, aby 
zrušené koncerty a představení mohly být odehrány v náhradních termínech. V důsledku pandemie 
došlo k termínovému posunu přípravy jedné výstavy v MP  a také posunu dalších akcí, realizovány 
však budou v původně plánovaném rozsahu.  

Rok 2021 
elkové výnosy a následně náklady roku 2021 se mohou zvýšit v závislosti na úspěšnosti podaných 

žádostí o neinvestiční dotace na projekty. Nárůst nákladů v roce 2021 se očekává ve výdajích například 
na energie, e terní služby jako účetnictví, úklid a podobně, kde jsou plánované výdaje navýšeny o 3  
roční inflace.  ž v roce 2020 se projeví zvýšená hodnota odpisů nově pořízeného dlouhodobého 
majetku-nových internetových stránek O , ivadla 2  a ampy a klavíru (repasovaného křídla značky 

M H ). V roce 2021 se zvýší hodnota odpisů o č 2,0 tis. oproti roku 201 .   
Navýšení osobních nákladů nepředpokládáme, nebo  bylo realizováno v roce 2020 v důsledku nařízení 
vlády o platových poměrech zaměstnanců, kterým byly zvýšeny platové tarify zaměstnanců v kulturní 
sféře od 1.1.2020. Z toho důvodu je v rozpočtu pro rok 2021 zvýšena částka pouze o 34 tis. č na   platový 
postup zaměstnanců do vyššího platového stupně po dosažení odpracovaných let (týká se 4 
zaměstnanců oproti stavu na počátku roku 201 . 
Ostatní náklady nebyly v rozpočtu plošně navyšovány. Některé větší opravy – podlaha v sále a vstupní 
prostory nebyly v roce 2020 realizovány a jsou přesunuty do roku 2021. yla realizovaná oprava 
elektrických zásuvek a zvukových linek v sále ivadla 2 . 

Výnosy za vlastní výrobky a služby by mohly růst pouze při zvyšování cen vstupného a ceny pronájmů, 
nebo  kapacita prostor i zaměstnanců je již nyní využívaná na ma imum. V předkládaném rozpočtu 
nepracujeme s variantou zvyšování vstupného a těchto výnosů, kromě roku 2023 v souvislosti s novou 

MPou. V rámci vícezdrojového financování budou každý rok podávány žádosti o neinvestiční dotace 
na projekty financované z M R a Pardubického kraje. 

Příspěvek na akce entra pro otevřenou kulturu, p.o.: 

Electroconnexion 85 000,00 Kč 
Jazzconnexion 110 000,00 Kč 
Etnoconnexion 95 000,00 Kč 
Výstavní činnosti v Klubu 29 60 000,00 Kč 
AniLAB 75 000,00 Kč 
Tanec Praha 65 000,00 Kč 
Textconnexion 10 000,00 Kč 
Umění ve veřejném prostoru 500 000,00 Kč 

Krajská knihovna Pardubice – dotace Pardubickému kraji – běžné transfery  Kč 7 800,0 tis. 
Krajská knihovna Pardubice – dotace Pardubickému kraji – kapitálové transfery    Kč 700,0 tis. 

otace ve výši č 7 00,0 tis. na krytí mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů, nákup knih, 
, not a na realizaci kulturních akcí pro širokou veřejnost. Investiční finanční prostředky ve výši č 700,0 

tis. budou použity na zpracování návrhů, projektové dokumentace a samotné realizace přestavby a 
revitalizace části budovy rajské knihovny v Pardubicích na Pernštýnském náměstí. Z důvodu přesunu 
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hudebního oddělení do nových prostor v objektu na Příhrádku je v plánu rozšíření oddělení beletrie pro 
veřejnost. Předpokládané náklady na úpravu těchto prostor představují částku ve výši č 200,0 tis. Další 
část investice ve výši č 300,0 tis. bude použita na kompletní opravu tubusu výtahu včetně výměny oken, 
které jsou v havarijním stavu. ástka ve výši č 200,0 tis. bude použita na redesign ebových stránek 
knihovny s rozšířením jejich funkčnosti o Příhrádek a propojení na další mobilní zařízení a aplikace. 

vropský spolkový dům – provoz                      Kč 120,0 tis. 
V roce 2020 činil příspěvek na provoz S  č 120,0 tis. Pro rok 2021 je požadována částka ve stejné výši, 
která v sobě zahrnuje č 60,0 tis. na náklady a služby spojené s užíváním nebytových prostor (servisní a 
revizní práce, náklady na prezentaci S  a ostatní služby), č 10,0 tis. na úhradu telefonních poplatků a 
částka č 50,0 tis. na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a materiálu (vybavení 
kluboven a kuchyněk, dekorace reprezentativních prostor, kde se pořádají kulturně společenské akce – 
velikonoční, podzimní a vánoční výzdoba atd.). 

ritské centrum – provoz              Kč 00,0 tis. 
V roce 2020 byl ritskému centru schválen příspěvek ve výši č 00,0 tis. Pro rok 2021 požadujeme 
částku ve stejné výši. ástka v sobě zahrnuje č 55,0 tis. na úhradu energií, telefonu, televizních a 
rozhlasových poplatků a služby pošt, 600,0 tis. č na odměny vyučujícím lektorům. ále je zde zahrnuta 
částka č 170,0 tis. na nákup knih a učebnic do kurzů, č 30,0 tis. na nákup drobného hmotného majetku 
a částka č 45,0 tis. na nákup ostatních služeb, materiálu a potřeb k organizaci ambridgeských zkoušek. 
Náklady na  jsou kryty příjmy . 

Městské slavnosti                       Kč 1 200,0 tis. 
Jedná se o finanční prostředky na zajištění tradičního kulturního programu Městských slavností – jejich 
jarní části (festivalu Zrcadlo umění) a podzimní části. Pro rok 2021 se jedná o příspěvek ve výši č 1 200,0 
tis. 

Pardubičtí tahouni – propagace a marketing                       Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění propagace a marketingové kampaně značky Pardubičtí tahouni , která 

bude zahrnovat činnosti: grafické práce a zhotovení tištěných propagačních materiálů, roll upů a banerů, 
překlady do anglického jazyka, správu ebu, zhotovení a video spotů, kampa  v S V, polepy vozů 
MH  v Pardubicích a Hradci rálové, inzerci v časopisech a komunikačních médiích, práci se sociálními 
sítěmi apod. 

Ostatní kultura               Kč 212,0 tis. 
inanční prostředky pořádání kulturních akcí a na ostatní náklady, které jsou s nimi spojené:  

ny evropského dědictví – č 60,0 tis.  
tědrovečerní zpívání – č 72,0 tis.  
genda ochranných známek – č 30,0 tis.  

Rezerva na realizaci mimořádných akcí – č 50,0 tis. 
Rezerva na realizaci mimořádných akcí – v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, 
kdy město pokrývá část provozních nákladů a úhrada nákladů akcí pořádaných s partnerskými městy.  

Pasportizace prostor pro kulturu          Kč 100,0 tis. 
Požadavek vyplývá z opatření schválené Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic (opatření 
4.4.1. a související opatření v rámci kapitoly Prostor pro kulturu ). inanční prostředky budou použity 
na vytvoření informační platformy pro veřejnost a organizátory kulturních akcí v Pardubicích, na 
kompletní fotodokumentaci zmapovaných prostor apod.   

Pardubické adventní trhy           Kč 22,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění organizace a kompletní realizace tradičních adventních trhů na 

Pernštýnském náměstí v Pardubicích na základě koncesní smlouvy č. OVZ/VZZR/201 /023 se společností 
R  Invest s.r.o. oncesní smlouva je uzavřena na dobu 5 let.  
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Senioři Pardubice            Kč 800,0 tis. 
inanční prostředky na zajištění běžného provozu a činnosti lubu seniorů a Seniorcentra. Vzhledem ke 

zvyšujícímu se počtu seniorů ve městě, celoročně vysoké návštěvnosti kluboven a Seniorcentra a 
pravidelnému letnímu pobytu seniorů na zahradách Seniorcentra a klubovny v ul. rátká je nutné tyto 
prostory udržovat v dobrém stavu, a to nejen z důvodů estetických, ale také bezpečnostních a 
hygienických. Nadále je potřeba udržovat četnost, pestrost a úrove  stávajících akcí pro seniory a 
rozšiřovat nabídku o nové aktivity – kromě hudebních, kulturních a společenských akcí pro širokou 
seniorskou veřejnost se bude pokračovat v cyklu zdravotních přednášek stavu zdravotnických studií 

niverzity Pardubice v Seniorcentru (edukativní akce pro širokou veřejnost). 

Koncepce odstra ování bariér v přístupu ke kultuře        Kč 250,0 tis. 
Projekt vyplývá ze Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic, Oblast rozvoje 1: ultura pro 
všechny, a jeho cílem je využít kulturní a komunitní činnost jako nástroj integrace sociálně 
znevýhodněných obyvatel Pardubic, zejména osob s tělesným či smyslovým postižením, osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo osob v ohrožení chudobou. Jednou z aktivit projektu je 
proškolení zaměstnanců příspěvkových organizací v oblasti přístupu ke zdravotně znevýhodněným, 
přehled nabídky kulturních a vzdělávacích aktivit (Z , M), zajištění kompenzačních pomůcek 
v kulturních institucích. 

Projekt VI M 500            Kč 200,0 tis. 
V roce 2021 uplyne 500. výročí od úmrtí Viléma z Pernštejna.  tomuto významnému výročí iniciuje 
Pardubický kraj kampa  na připomenutí renesančních tradic regionu. Mezi hlavní nositele programu 
patří i město Pardubice se svými příspěvkovými organizacemi, přičemž hlavní aktivity projektu budou 
zahrnovat zejména historický průvod městem a tematický program pro školy. 

entrální polytechnické dílny z.s. – příspěvek na provoz       Kč 700,0 tis. 
ZmP schválilo dne 1 .6.2020 založení spolku entrální polytechnické dílny, z.s., právnické osoby 
zaměřené na vzdělávání, školení a osvětu, s účastí statutárního města Pardubic v pozici zakladatele. 

inanční prostředky budou použity na vytvoření grafické identity organizace, grafického manuálu a 
grafického zpracování ebu, dále na PP a P  odborných garantů, přípravné práce pro činnost spolku, 
účetní a ekonomické práce.

Památník Zámeček – příspěvek na provoz       Kč  000,0 tis. 
Na jednání ZmP dne 17.12.2020 bude předložena ke schválení samostatná zpráva týkající se výběru 
nejvhodnější právní formy pro provozovatele Památníku Zámeček Pardubice, který v současné době 
prochází celkovou rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace Památník idice a jeho 
nové vedení ztratilo zájem provozovat Památník Zámeček z důvodu nedostatku personálních kapacit, 
bylo nuceno město Pardubice zpracovat podrobný návrh na správu objektu vč. zajištění provozu 
Památníku Zámeček organizací zřizovanou či založenou městem. Jedině tak je možné zajistit nejen 
podmínky dotace, ale především plnohodnotné fungování Národní kulturní památky – Památník 
Zámeček, jehož cílem je vychovávat mladou generaci, nenechat zapomenout na tragédii spojenou s 
tímto místem a zabránit tak opakování těchto událostí, které se udály v 1 42 v průběhu 2. světové války. 
Podrobnější informace budou obsaženy v samostatné zprávě Památník Zámeček  předložené ZmP dne 
17.12.2020. 

Program podpory kultury                      Kč 6 083,  tis. 
Program podpory kultury je zaměřen na podporu realizace projektů, které přispívají k rozšíření a 
obohacení kulturního života ve městě nebo reprezentace města. Z Programu podpory kultury jsou 
poskytovány dotace na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí, 
reprezentaci města v tuzemsku a zahraniční a tematické granty.  

sO  z.s. – Zámeček – arishova vila – dotace                     Kč 5 000,0 tis. 
Příjemce dotace eskoslovenská obec legionářská, z.s. bude realizovat pokračující práce na arischově 
vile. Projekt je členěn na jednotlivé samostatné a relativně technicky i funkčně nezávislé etapy, které 
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budou realizovány v návaznosti na dostupnosti finančních prostředků. V rozpočtu města Pardubice byly 
schváleny finanční prostředky v celkové výši 15 000 000,- č jako kapitálový transfer ve výši č 5 000,0 
tis. pro období 201 , 2020 a 2021.  

O S  S OVN O R  

uristické informační centrum – příspěvek na provoz      Kč 4 701,0 tis. 
uristické informační centrum – příspěvek na provoz – prostory nám. Republiky Kč 2 00,0 tis. 
uristické informační centrum – příspěvek na provoz – urope Direct         Kč 1 423,0 tis. 
uristické informační centrum – příspěvek na provoz – Mázhaus       Kč 638,0 tis. 
uristické informační centrum – příspěvek na provoz – Zelená brána            Kč 183,0 tis. 

V OZ  Z  ROZPO :  
V roce 2020 musela organizace čelit dopadům pandemie coronaviru, která nejvíce zasáhla odvětví 
cestovního ruchu a přidružených služeb. elosvětově se rapidně urychlil přechod služeb do online 
prostoru, bylo zrušeno velké množství kulturních akcí a došlo k masivnímu odlivu turistů, zejména 
zahraničních. o vše výrazně ovlivnilo hospodaření organizace. Zejména výnosy z provizí za prodej 
vstupenek, které v posledních letech vykazovaly výrazný pokles a současná pandemie tento trend o to 
více urychlila. Nedá se tudíž předpokládat, že by v příštích letech došlo ke stabilizaci výnosů za provize. 
Nejspíše tedy bude nadále docházet k jejich poklesu.  
Jelikož pandemie s velkou pravděpodobností ovlivní i rok 2021, bude nutné navýšit příspěvek na provoz 
organizace ze strany zřizovatele. Při stanovení požadované výše provozního příspěvku zřizovatele na rok 
2021 vycházíme z porovnání výší příspěvku na rok 201 , vývoje situace během roku 2020 a predikce na 
rok 2021 v oblasti R a služeb. o propočtu také byly zahrnuty aktivity/činnosti, na které by se 
organizace měla zaměřit, aby plnila zřizovací listinu a přispívala tak k šíření dobrého jména města a 
přilákání návštěvníků do Pardubic a jeho okolí. 

Středisko 
Příspěvek 

2020 
Požadavek 

2021 

uristické informační centrum – 
příspěvek provoz 3 541 000 4 701 000 

uristické informační centrum – 
příspěvek na nájem 2 400 000 2 400 000 
Zelená brána 137 000 1 3 000 
Mázhaus 570 000 63  000 

urope irect 1 423 000 1 423 000 
elkem: 8 071 000 9 345 000 

RIS I K  INFORM N  N R M P RD I  
Výrazný pokles o 65  ve výnosech z provizí za prodej vstupenek a téměř 30  pokles v prodeji suvenýrů. 

elková meziroční ztráta 754 000 č. ento stav zůstane s největší pravděpodobností neměnný i v roce 
2021, kdy se očekává pokračování pandemie koronaviru a zárove  bude nadále pokračovat trend 
nákupu vstupenek v online prostředí.  
V roce 2021 je v plánu navýšení propagačních aktivit města Pardubice, zejména směrem k rodinám 
s dětmi a dětským kolektivům. Za nejdůležitější aktivitu v rámci propagace je udržování sociálních sítí 
(facebookové stránky uristické informační centrum Pardubice a instagramu visitpardubice), získání 
kvalitních propagačních fotografií, účast na venkovních akcích (Velká pardubická, Retroměstečko apod.) 
a také tisk pardubické kuchařky s recepty z místních surovin, která by měla podpořit lokální firmy. ojde 
také k rozšíření nabídky suvenýrů a navýšení skladových zásob. V příštím roce bude také zapotřebí 
koupit nové pokladny a čtečky k dů. Stávající jsou staré a velmi poruchové.  
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Ztráta za 2020 v porovnání s 201  
Provize 5 1 000 
Suvenýry 173 000 
Ztráta celkem 754 000 
2021 navýšení o 
správa sociální sítě, propagační aktivity 
online 1  000 
nové pokladny 0 000 
účast na akcích ( PP, doprava apod.), 
akce v I  (např. advent) 37 000 
kuchařka s recepty z místních produktů 0 000 
Zažádáno do rozpočtu o navýšení 1 160 000 

Z N  R N  
V roce 2021 by měla být i do objektu Zelené brány zakoupena nová pokladna. Současná je stará, 
poruchová a přehřívá se u ní baterie. Zárove  je zapotřebí před začátkem sez ny zavést pravidelný 
každoroční úklid (nánosy prachu, e krementy od holubů apod.) a vzhledem ke stáří stávajících e pozic 
a neukázněnému chování zákazníků, je zapotřebí počítat s náklady na údržbu, menší opravy a úpravy 
e pozic.  V plánu na rok 2021 je také rozšíření otevírací doby v pátek a sobotu večer během července a 
srpna s názvem Západy slunce na Zelené bráně  a spuštění hry pro děti ve věku 5-12 let, jejíž provoz by 
měl být z větší části hrazen poplatkem. Nicméně bude třeba menší investice na vytvoření prostoru, kde 
bude hra zakončena (hledání tajemství Zelené brány). 

klid objektu a e pozic před sez nou 20 000 
Nová pokladna 15 000 

držba e pozic a dopl ování materiálů 10 000 
Rozšíření otevírací doby 6 000 

o plánu investic na rok 2021 byl také předán požadavek na instalování kamerového systému do věže i 
předbraní s napojením na Městskou policii Pardubice.  

MÁZHAUS 
Výstavní prostor Mázhaus bude, stejně jako zbylá střediska, potřebovat novou pokladnu, jejíž pořizovací 
cena se bude pohybovat kolem 15 tis. č. V plánu činnosti na rok 2021 jsou také pravidelné výtvarné 
dílny pro děti, které bude potřeba zajistit pracovníky na PP. V Mázhausu samotném budou probíhat 
výstavy přesunuté z roku 2020 a navazující výstavy, které se zapojí do oslav 500 let renesance. Veškeré 
instalační práce, přeprava děl, grafika, tisk letáků a vernisáže výstav jsou hrazeny z příspěvku na provoz. 
Vstup do Mázhausu je zdarma.  V prostoru atlavy se bude opakovat koncept výstav zaměřených na 
dětské kolektivy, které malé návštěvníky seznamují s lidovými zvyky a tradicemi (Jaro/ éto a 
Podzim/Zima). yto výstavy je nutné doplnit o předměty, které byly letošního roku odcizeny, odborně 
upravit postavy v e pozici apod.  

ROP  DIR  
Informačnímu středisku vropské unie urope irect byla na období let 2021-2025 navýšena roční 
dotace na 30 400 R ročně, přičemž příspěvek ze strany zřizovatele by měl zůstat zachován ve výši 
1 423 000 č. Navýšení příspěvku ze strany vropské komise bude využito zejména na osvětovou a 
vzdělávací činnost, navýšení pracovníků a lektorů pracujících na PP nebo P . V plánu je také účast na 
větším počtu akcí, kde se může  svými aktivitami zviditelnit.  
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urope irect je organizátorem festivalu Multikulturní týden, který za 11 let své e istence získal mnoho 
příznivců. aždoročně se aktivity zahrnuté do festivalu rozšiřují a  zpravidla žádal zřizovatele o dotaci 
na tuto akci. Po navýšení příspěvku již nebude muset o pomoc s financováním žádat.  

Pardubicko – Perníkové srdce ech, z.s. – příspěvek na provoz     Kč 1 2 0,0 tis. 
Zastupitelstvo města schválilo dne 27.04.2017 účast města Pardubice coby jednoho ze zakládajících 
členů destinační společnosti pro turistickou oblast Pardubicko, právní formou zapsaný spolek s názvem 
Pardubicko – Perníkové srdce ech, z.s., a to ke dni 1. 7. 2017. Potřeba na zřízení samostatné organizace 
pro podporu cestovního ruchu vyplynula ze skutečnosti, že Pardubice potřebují legitimitu pro 
zastupování turistické oblasti a ostatní obce v oblasti zase potřebují silného hráče , který díky vyšším 
kapacitám může vykonávat roli iniciátora a koordinátora aktivit v regionu. Potřeba je v souladu s přijatou 

oncepcí cestovního ruchu TO Pardubicko. Požadavek na e istenci samostatné organizace na podporu 
R a vyjasnění role destinačního managementu v O Pardubicko vůči subjektům v území je také jedním 

z doporučení aktuální Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje, opatření též koresponduje se 
Strategií rozvoje města Pardubic 2014–2025, cíl 4.7. Požadavek v návrhu rozpočtu na rok 2021 zahrnuje 
finanční prostředky pokrývající provozní náklady (mzdové náklady, nájem, energie, prostředky na 
marketingové aktivity O Pardubicko). Současně tato položka zahrnuje částku č 140 tis., která je určena 
na realizaci aktivit vyplývajících z memoranda o spolupráci s regionálním koordinátorem značky R J 
P RN JN  ve vztahu k podpoře lokálních producentů.  

Strategie rozvoje cestovního ruchu Pardubicka            Kč 50,0 tis. 
S končící platností stávajícího střednědobého strategického dokumentu pro oblast cestovního ruchu 
vyvstala potřeba jeho aktualizace na období 2021-2025. ktualizace bude zpracována zaměstnanci 
O R ve spolupráci s pracovníky destinační organizace Pardubicko – Perníkové srdce ech z.s., 
s podporou odborných konzultací e terního pracovníka. Proces aktualizace bude veden dle Metodiky 
přípravy veřejných strategií vydané MMR a do jeho tvorby je zapojeno široké spektrum steakholderů 
v oblasti cestovního ruchu. 

Veřejné  v Macho ově pasáži                      Kč 321,0 tis. 
Po výpovědi smlouvy o obstarání věci, na základě které, byly provozovány veřejné  v objektu na třídě 
Míru, bude na rok 2021 opět uzavřena smlouva s Rozvojovým fondem Pardubice a.s., na základě které, 
budou provozovány veřejné  v Macho ově pasáži. Od roku 2014 byl z rozpočtu města Rozvojovému 
fondu Pardubice a.s. hrazen příspěvek ve výši č 200,0 tis. za rok. V roce 201  došlo k navýšení příspěvku 
o č 121,0 tis. na částku č 321,0 tis., nebo  i přes provedení veškerých úsporných opatření (zkrácení
provozní doby, snížení nákladů na vytápění, snížení nákladů na osvětlení, výrazné snížení částky za 
úklidové prostředky) byl stávající příspěvek nedostačující. Pro rok 2021 je na základě žádosti 
Rozvojového fondu Pardubice požadována částka ve výši č 321,0 tis. 

abská stezka – smlouva o spolupráci                      Kč 25,0 tis. 
inanční spoluúčast statutárního města Pardubic na koordinaci společného česko-německého 

marketingu abské stezky v roce 2021 za úsek abské stezky v Pardubicích. oordinátorem projektu 
abská stezka je obecně prospěšná společnost Partnerství, která společně se zástupci krajů, destinačních 

společností, statutárních měst a měst ležících na abi, podniká aktivity společného marketingu abské 
stezky a vytváří tak společný česko-německý cykloturistický produkt s jednotnou mezinárodní identitou 
a zázemím certifikovaných služeb pro cyklisty.   

Program podpory cestovního ruchu                            Kč 1 0 8,3 tis. 
Z Programu podpory cestovního ruchu jsou poskytovány dotace na podporu rozvoje infrastruktury a 
služeb pro cestovní ruchu a dále na podporu akcí s významným turistickým potenciálem a na 
marketingové aktivity. ílem je zvýšit kvalitu e istující infrastruktury nebo vytvořit zcela novou 
infrastrukturu umož ující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, a to především nezávisle na akcích, 
otevírací době turistických cílů, turistického informačního centra apod. ále rozšířit nabídku produktů 
cestovního ruchu s ohledem na rozvoj stěžejních témat turistické oblasti Pardubicko. 
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O S  KO S V   Z JMOV O VZD V N  

Mateřské a základní školy  elkem Kč 3 858,0 tis. 

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Mateřské školy 
Příspěvky na provoz M  v celkové výši Kč 27 211,0 tis.: M  rožíkova ve výši č 1 420,0 tis., M  tyřlístek 
(Národních hrdinů) ve výši č 64,0 tis., M  oubek (Svítkov) ve výši č 1 047,0 tis., M  ražkovice ve 
výši č 52 ,0 tis., M  ubina, . oš ála ve výši č 1 343,0 tis., M  uha (Popkovice) ve výši č 1 152,0 
tis., M  Hostovice ve výši č 344,0 tis., M  Jesničánky (Raisova) ve výši č 637,0 tis., M   Polabinám ve 
výši č 1 303,0 tis., M  amarád ( eplého) ve výši č 11,0 tis., M  amínek ( e amenci) ve výši č 
493,0 tis., M  lubíčko ( rusova) ve výši č 1 144,0 tis., M  oníček ( ulharská) ve výši č 5 ,0 tis., 
M  orálek (Rumunská) ve výši č 1 154,0 tis., M  ytička ( ebauerova) ve výši č 1 25 ,0 tis., M  
Mladých ve výši č 72,0 tis., M  Motýlek (J. Ressla) ve výši č 741,0 tis., M  Na řísle ve výši č 7 1,0 tis., 
M  Odborářů ve výši č 1 6 ,0 tis., M  Ohrazenice ve výši č 710,0 tis., M  Pastelka ( ružstevní) ve výši 

č 10,0 tis., M  Pospíšilovo náměstí ve výši č 1 142,0 tis., M  Rosice nad abem ve výši č 541,0 tis., 
M  Sluníčko ( orkého) ve výši č 00,0 tis., M  Srdíčko ( . Matury) ve výši č 03,0 tis., M  Viš ovka 
( enešovo nám.) ve výši č 1 1 7,0 tis., M  introva ve výši č 534,0 tis., M  Závodu míru ve výši 

č 1 014,0 tis., M  Zvoneček (Sluneční) ve výši č 1 1 0,0 tis. 

Požadavek na rozpočet M  je celkově oproti roku 2020 ( č 26. 07,0 tis.) navýšen o č 334,0 tis. 
Zohledněno je snížení počtu dětí (-2  dětí) ponížením návrhu o č 234,0 tis., zákonné navýšení na mzdu 
sestry v oční třídě o č 24,0 tis. a mimořádné náklady hodné zřetele některých mateřských škol ve výši 

č 43 ,0 tis. Sestra v oční třídě není pedagogický pracovník a její plat a související náklady není hrazen 
z M M , ale od roku 200  je dotován ze zdrojů zřizovatele do provozního příspěvku M  Odborářů. 
V posledních letech došlo k zákonnému ročnímu nárůstu cca o č 24,0 tis. Náklady na odpisy vzrostly 
oproti lo skému roku o č 105,0 tis. Mezi náklady hodné zřetele řadíme především servis a kontrolu 
systému pro měření radonu v 6 mateřských školách. Roční náklady (čtvrtletní kontrola) činí cca 136 tis. 

č, náklady na servis rekuperací o č 60,0 tis. Vývařovna M  tyřlístek, která vaří pro M  erná za ory, 
Z  Pardubičky a M  Nemošice, zaznamenala vyšší náklady na el. energii na provoz výhřevných nádob na 
udržení teploty jídla ve výši č 20,0 tis. Mateřská škola oubek Pardubice vyčíslila odhadem náklady na 
provoz nové budovy M  ve Svítkově na odpisy nového dlouhodobého majetku a distribuci stravy do M  
ány na ůlku na cca č 217,0 tis. (případné úpravy rozpočtu na provoz nové M  a dorovnání budeme 

řešit během roku 2021).  

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Základní školy 
Příspěvky na provoz Z  v celkové výši Kč 66 647,0 tis.: Z  . rause ve výši č 1 1 4,0 tis., Z  enešovo 
náměstí ve výši č 3 5 ,0 tis., Z  r. Veverkových ve výši č 5 126,0 tis., Z  ružstevní ve výši č 5 4 6,0 
tis., Z  ubina, . oš ála ve výši č 4 312,0 tis., Z  J. Ressla ve výši č 3 300,0 tis., Z  Montessori ve výši 

č 1 720,0 tis., Z  Npor. liáše ve výši č 5 3 4,0 tis., Z  Ohrazenice ve výši č 2 52,0 tis., Z  Pardubičky 
ve výši č 1 2 5,0 tis., Z  Prodloužená ve výši č 4 477,0 tis., Z  Spořilov ve výši č 3 062,0 tis., Z  
Sta kova ve výši č 4 339,0 tis., Z  Studánka ve výši č 5 661,0 tis., Z  Svítkov ve výši č 3 771,0 tis., 
Z  tefánikova ve výši č 4 44 ,0 tis., Z  aldorfská ve výši č 2 15 ,0 tis., Z  Závodu míru ve výši 

č 4 102,0 tis.  

Požadavek na rozpočet Z  byl celkově oproti roku 2020 navýšen o č 2.34 ,0 tis. o Z  nastoupilo pro 
školní rok 2020/2021 o 114 žáků více oproti školnímu roku předcházejícímu. Navýšení je počítáno na 
provozní náklady spojené s navýšením počtu žáků o č 773,0 tis., a mimořádné náklady hodné zřetele 
ve výši č 1.140,0 tis. onkrétně se jedná o provozní servis P  (dálkově řízená obsluha vytápění) 
v Základní škole n. Závodu míru a nárůst nákladů na pronájem sokolovny v Pardubičkách pro Z  a M  
Pardubičky činí č 45,0 tis. a náklady na energie J v M  tyřlístek spolu s odvozem gastroodpadu činí 

č 0,0 tis. V Z  Svítkov jsou odhadem vyčísleny náklady na energie na nově postavenou přístavbu ve 
výši č 500,0 tis., na dovybavení stávajících kabinetů nábytkem po přestěhování je vyčísleno č 260,0 
tis. a správa a spojení – internetem činí č 200,0 tis. Na odpisy dlouhodobého majetku činí meziroční 
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nárůst č 345,0 tis. V tomto hromadném požadavku však nejsou započítány odpisy majetku pořízeného, 
resp. předaného dalším 3 základním školám v rámci rekonstrukce odborných učeben. Výpočet 
potřebných odpisů vzhledem ke složitosti (nutnost zohlednění transferu, ze kterého se odpisy netvoří) 
k dnešnímu dni ještě nebyl dokončen. Přesto jistá poměrová část ve výši cca č 500,0 tis. je zohledněna 
v rezervní položce Záležitosti předškolní a školní výchovy a bude postupně v rámci změn rozpočtu 2020 
převáděna jednotlivým základním školám (v případě pokrytí a schválení položky). Posledním 
zohledněným údajem je položka za dojíždějící žáky, kdy byly uzavřeny dohody o vytvoření společného 
školského obvodu spádových škol s okolními 12 obcemi s cílem zajištění podmínek pro plnění povinné 
školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území předmětné obce. V roce 201  byly vybrané 
finanční prostředky od obcí v rámci změn rozpočtu města nejdříve rozpuštěny do příspěvku jednotlivých 
Z  a následně školy opět vracely navýšení zpět do rozpočtu města. V roce 2020 bude po vybrání 
finančních prostředků od zapojených obcí (závěr roku 201 , resp. začátek roku 2020) v rámci změn 
rozpočtu navýšen příspěvek jednotlivých Z  o příslušný podíl bez následného odvodu.  
 

KO S V  – Z JMOV  VZD V N  
 
DDM lfa, odloučené pracoviště DDM Delta – příspěvek na provoz      Kč 2 370,0 tis. 
DDM lfa – KD ronovická – příspěvek na provoz        Kč 1 320,0 tis. 
DDM lfa, odloučené pracoviště DDM Delta a KD ronovická – volnočasové aktivity       Kč 327,0 tis. 
V roce 2020 činil provozní příspěvek M  Pardubice, odloučeného pracoviště M elta a  
Hronovická č 3.717,0 tis. ( M lfa, elta č 2.370,0 tis.,  Hronovická č 1.020 tis. a volnočasové 
aktivity M lfa, elta,  Hronovická 327 tis. č). Požadavek M  na provozní příspěvek pro 
rok 2021 je ve výši Kč 4.017,0 tis. ( M lfa a elta Kč 2.370,0 tis.,  Hronovická Kč 1.320 tis.) a na 
volnočasové aktivity Kč 327,0 tis. (celoroční činnost M 150 tis. č a  Hronovická – Pohádkový svět 

č 52,0 tis. – Pohádkové království 125 tis. č). č.  energií, vodného a stočného je předpoklad zvýšení 
nákladů o 5  z důvodu zdražování ze strany dodavatelů. Na hlavním pracovišti M  budou 
probíhat výmalby, úprava venkovních prostor. Na odloučeném pracovišti  bude probíhat výměna 
starého nábytku. Na odloučeném pracovišti  Hronovická budou probíhat nutné opravy z důvodu 
zatékání vody, výměna bezpečnostních dveří. Požadované navýšení provozního příspěvku je dáno 
nezbytným rozšířením a dovybavením prostor sálu.  
 

DDM eta ( tolbova) – příspěvek na provoz          Kč 464,0 tis. 
DDM eta ( tolbova) – Kulturní dům Dubina – příspěvek na provoz    Kč 3 536,0 tis. 
DDM eta ( tolbova) – Kulturní dům Dubina – volnočasové aktivity       Kč 101,0 tis. 
V roce 2020 činil příspěvek na provoz M eta 4.204 tis. č. Požadavek M eta na provozní 
příspěvek pro rok 2021 činí .101 tis. Kč (  tis. Kč M tolbova  3.53  tis. Kč  ubina)  101 tis. 
Kč na volnočasové aktivity, kulturní a sportovní aktivity (nájemné za tělocvičny 15 tis č, Pardubické 
štěbetání 3 tis č, výtvarná soutěž 5 tis č, příměstské tábory 25 tis č, pobytový a putovní tábor 10 tis 

č, závěrečný pořad O HV 2,5 tis č, soutěž ve stolním tenisu 500 č, velký dětský karneval 5 tis č, 
Pohádkový svět 35 tis č). Organizace bude během roku 2021 využívat finanční prostředky z rezervního 
fondu – obměna vybavení budov. Na položku volnočasové aktivity je požadavek nižší než v roce 2020. 
Vzhledem k pandemii se nekonal Perníkový festiválek, Postupová taneční soutěž a aneční soutěž  

. Na tyto akce bude organizace čerpat finanční prostředky přidělené v roce 2020.  
 

Z  avlíčkova – příspěvek na provoz        Kč 1 750,0 tis. 
V roce 2020 činil příspěvek na provoz Z  Havlíčkova č 1.455 tis. Pro rok 2021 požadujeme provozní 
příspěvek ve výši Kč 1.750 tis. Na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši Kč 220 tis., nákladové 
položky teplo  ve výši Kč 580 tis., ročního nájemného v omě hudby Kč 250 tis., Kč 520 tis. normativ 
na žáka (1040 žáků  500 č), Kč 30 tis. na Pardubickou rabesku-soutěžní přehlídka neprofesionálních 
tanečníků v oblasti klasického tance, která probíhá již od roku 2005 a Kč 150 tis na Mezinárodní festival 
dětských a mládežnických pěveckých sborů (koná se 1  za 2 roky). Normativ na žáka vychází z výpočtu 
normativu na žáka, který činí v Z  od 3.455 č do 4.000 č/žáka a M  ve výši 3.650 č do 4. 00 č/žáka. 
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Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo kalkulováno 500 č/žáka. Nyní je 
zapsáno ke studiu 1040 žáků. 
 

Z  onkova – příspěvek na provoz         Kč 2 345,0 tis. 
V roce 2020 činil příspěvek na provoz Z  onkova 2.317 tis. č (odpisy dlouhodobého majetku 166 tis. 

č, teplo 2 7 tis. č, nájemné 1.33  tis. č a normativ na žáka 525 tis. č). Pro rok 2021 požadujeme 
navýšení provozního příspěvku na částku 2.3 5 tis. Kč na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši 
220 tis. Kč (navýšení), nákladové položky teplo  ve výši 2 8 tis. Kč, nájemného v pronajatých prostorách 
1.337 tis. Kč a 520 tis. Kč normativ na žáka (1040 žáků  500 č). Normativ na žáka vychází z výpočtu 
normativu na žáka, který činí v základních školách od 3.455 č do 4.000 č/žáka a mateřských školách 
ve výši 3.650 č do 4. 00 č/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo 
kalkulováno 500 č/žáka. Nyní je ke studiu přihlášeno 1040 žáků.  
 

Z  . Koš ála – vybavení prostor pro Z  Montessori                 Kč 12 000,0 tis. 
Od 1. . 2020 by měla být zahájená činnost Z  Montessori v prostorách jednoho pavilonu v Z  . oš ála 
na ubině. Vzhledem k tomu, že musí dojít ke stavebním úpravám, musí být připraveno i vybavení 
nových prostor. S přihlédnutím k časové prodlevě, která vznikla během stavebního řízení, musíme začít 
s předstihem připravovat projektovou dokumentaci k vybavení interiérů, aby nedošlo po zahájení 
rekonstrukce k dalším prodlevám a abychom včas měli podklad jak pro stavbu (přesné zaměření 
rozvodů), tak pro zahájení soutěže na vybavení interiérů školy. Vzhledem k naplněnosti základních škol 
a setrvalému nárůstu počtu dětí má statutární město Pardubice problém coby zřizovatel základních škol 
s legislativní povinností zajištění povinné školní docházky pro žáky s trvalým pobytem na území města. 
S přestěhováním a zahájením činnosti Z  Montessori na ubině, dojde k uvolnění míst v naplněných 
školách v Polabinách a posílí se i kapacita na ubině a Studánce.  
  

Požadavky dle odborného posouzení a výsledků jednání O S na dovybavení nových prostor, posouzení 
bylo provedeno na základě zkušeností s dovybavením prostor nové přístavby Z  Svítkov. inanční 
prostředky budou použity na: 

ovybavení učeben, kabinetů nábytkem včetně lavic, židlí, výukového materiálu     č 7.000,0 tis.  
Vybavení I                       č 4.500,0 tis.  
Náklady na přestěhování z prostor Z  ružstevní          č 500,0 tis.  

 
Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit                Kč 2 092,  tis. 
Z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit jsou hrazeny dotace na podporu celoroční 
činnosti spolků a organizací podporující výchovu, vzdělávání dětí a mládeže, jednorázové akce, letní 
tábory ( 0  celkové částky programu) a celoroční spolkovou činnost dospělých (10  celkové částky 
programu). Pro rok 2021 došlo ke snížení dotačního programu o 500 tis. č., které byly převedeny do 
Programu podpory rodinné politiky (správce 6131 – Odbor sociálních věcí).  
 

KO S V  – ostatní příspěvky a projekty 
 
Z  – činnost školního psychologa                     Kč 4 355,0 tis. 

inanční prostředky na činnost školních psychologů působících na 17 základních školách v Pardubicích. 
Z těchto prostředků jsou hrazeny mzdové náklady a související odvody částečných pracovních úvazků 
psychologů včetně zohlednění zákonného navýšení. inanční prostředky jsou rozdělovány 
prostřednictvím provozních příspěvků na jednotlivé základní školy.  
 

Z  Odborné učebny – udržitelná podpora I I                Kč 4 200,0 tis. 
inanční prostředky ve výši č 350,0 tis./Z  na správu informačních technologií u 11 základních škol ve 

vazbě na I. (Studánka, Spořilov, Npor. liáše, ružstevní, Ohrazenice, r. Veverkových, Závodu míru, 
Sta kova) a II. etapu ( . oš ála, J. Ressla, enešovo nám.) realizace projektů ITI – Rekonstrukce 
odborných učeben na základních školách.  
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- ntivirová ochrana         č 125,0 tis. 
Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající P  na školách. ůvodem je jednotná 
správa jednotná antivirová ochrana. aždoročně se opakující platba. 

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft     č 60,00 tis. 
Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úrove . istuje několik variant 
programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější 
pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. 

aždoročně se opakující platba. 
- Soft arový management       č 70,0 tis. 

Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromaž uje logy ze všech sí ových 
zařízení, je schopný diagnostikova provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umož uje 
centrálně nastavovat aktivní prvky. aždoročně se opakující platba. 

- ire all          č 30,0 tis. 
Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajiš uje bezpečnost a pravidla 
komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. aždoročně se opakující platba. 

- Rezerva pro technickou podporu      č 65,0 tis. 
inanční prostředky na H  komponenty do P , např. nové disky apod. 

Z  Odborné učebny – náklady související s rekonstrukcí                  Kč 298,0 tis. 
inanční prostředky na náklady související s rekonstrukcí základních škol ve vazbě na I. a II. etapu 

realizace projektů I I – Rekonstrukce odborných učeben na základních školách.  
Odborné učebny: 

- Z  r. Veverkových – pořízení I I ve výši č 100,0 tis. 
- Z  Sta kova – souběžná úhrada různým poskytovatelům přenosu dat (levnější řešení oproti 

vypovězení služby) ve výši č 6 ,0 tis. 
- Z  enešovo nám. – navýšení energií ve výši č 100,0 tis. 
- Z  . oš ála – servis klimatizací a souběžný přenos dat ve výši č 30,0 tis. 

Z  a M  příspěvek na provoz – dofinancování tepla                          Kč 11 000,0 tis. 
Od roku 200  je nastaven způsob přidělování příspěvku na financování vytápění v objektech školských 
zařízení. ěhem minulých let se příspěvek stanovoval během měsíce října minulého roku na rok 
následující. V tomto období ale nebylo možné zohlednit skutečnost budoucího období. Proto bylo 
přistoupeno na změnu financování a nyní je přidělována do provozního příspěvku organizace částka ve 
výši 2/3 rozpočtu uplynulého roku a v rámci změny rozpočtu aktuálního roku je přidělována zbývající 
část zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku.   

Záležitosti předškolní a školní výchovy       Kč 5 780,0 tis. 
inanční prostředky na běžné provozní výdaje související s činností pro Z , M  a školská zařízení: 
- nájem pozemku Z  Ohrazenice ve výši č 494,0 tis. 
- nájem pozemku Z  r. Veverkových ve výši č 23,0 tis. 
- distribuce stravy v M  ve výši č 400,0 tis. 
- náklady související s administrativou (výlep plakátů k zápisu, odborné publikace apod. ve výši 

č 142,0 tis. 
- vícenáklady při rekonstrukcích školských zařízení (úklidové práce, materiál, dovybavení apod.) 

ve výši č 2 000,0 tis. 
- konference, metodické vedení související s podporou nových ředitelů v Z , povinná školní 

docházka v M , změny legislativy ve výši č 640,0 tis.  
- odpisy majetku v prvním roce pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku 

příspěvkovými organizacemi v souvislosti s rekonstrukcemi škol ve výši č 1 200,0 tis. 
- vícenáklady příspěvkových organizací související s udržitelností projektů zahrad (vodné, 

náhradní výsadba – doplnění uhynulých rostlin apod.) ve výši č 360,0 tis. 
- plavba lodí rnošt ve výši č 50,0 tis. 
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- výdaje spojené s ětským a Studentským parlamentem ve výši č 35,0 tis. 
- metodické školení pro 56 příspěvkových organizací – vedoucí školních jídelen, ekonomy, 

management ve výši č 70,0 tis. 
- právní poradenství a odborný servis v oblasti školství ve výši č 100,0 tis. 
- analýza centralizovaného nákupu potravin ve školních jídelnách ve výši č 200,0 tis. 
- náklady spojené s konkurzy ředitelů školských příspěvkových organizací (inzerce, psychotesty) 

ve výši č 200,0 tis. 

Strojní investice školských zařízení        Kč 1 625,0 tis. 
inanční prostředky na vybavení školních jídelen, které je zastaralé, a časté opravy již nejsou rentabilní 

a celková rekonstrukce by byla finančně náročná. Organizace se na pořízení zařízení podílejí, ale výše 
podílu není vzhledem k finančním možnostem jednotlivých organizací stejná. Většinu finančních 
prostředků tedy zajiš uje zřizovatel.  

ízení příspěvkových organizací               Kč 30,0 tis. 
inanční prostředky budou určeny na výdaje spojené s řízením 56 příspěvkových organizací. 

Projednávání finančních výsledků se zástupci zřizovatele, konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky, 
významná jubilea ředitelů a jiné podobné aktivity spojené s organizačními záležitostmi.  

Strategie školství – napl ování cílů                                   Kč 150,0 tis. 
Plnění vizualizace Strategie vzdělávání Pardubice 2030 včetně správy a plnění nových ebových stránek 
a dalších medií po stránce obsahové i věcné dle zadání O S, správy mapových podkladů a karet škol, 
realizace  tematických orkshopů včetně zpracování výstupů a jejich implementace do aktualizace 
Strategie, aplikace na roční hodnocení plnění Strategie a tvorbu kčního plánu na rok 2021, aplikace na 
kapacity škol a zpracování systému na prezentaci dat pardubického školství. 

Z  – Podpora integrace cizinců – dotace                                   Kč 1 800,0 tis. 
Z  – Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje                                   Kč 200,0 tis. 
Projekt podpora integrace cizinců je zaměřen na řešení aktuální situace nárůstu počtu cizinců v 
Pardubicích a na prevenci sociálně patologických jevů, ke kterým tento nárůst, a především specifické 
problémy jednotlivých komunit mohou vést. Projekt bude rozdělen mezi Odbor sociálních věcí, ancelář 
tajemníka a Odbor školství, kultury a sportu na základě jejich kompetencí. Odbor školství, kultury a 
sportu se bude zabývat především problematikou ktivizování škol s největším počtem dětí – cizinců 
se zacílením na pracovníky škol . 

Hlavní cíle projektu jsou zaměřeny především preventivně: 
- Prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci, předcházení sociálně patologickým 
jevům v komunitách cizinců (nadužívání alkoholu, vandalismus, přestupky proti veřejnému pořádku, 
bezdomovectví, hráčství, zadluženost apod.).  
- Snížení pocitu ohrožení na straně cizinců – problémy jednotlivců narůstají s nemožností řešit je ihned 
z důvodů jazykové bariéry. Při větším počtu tlumočníků budou moci řešit nastalé situace pružněji a 
efektivněji, čímž dojde ke snižování jejich frustrace, a předejde se tak nechtěným následkům v 
budoucnosti.  
- Zvýšení informovanosti směrem do jednotlivých komunit a také směrem k veřejnosti.  
- ktivizování škol s nejvyšším počtem dětí – cizinců, se zacílením na pracovníky škol.  
- ompenzace akutního nedostatku tlumočníků, překlady základních informací formou letáků a jejich 
distribuci do škol a zdravotnických zařízení v Pardubicích.  

Pardubické školy použijí finanční prostředky pro individuální práci s žáky – cizinci. kola zajistí pro žáky 
doučování a adaptační podporu. Veškeré integrační aktivity probíhají po skončení vyučování a zajiš ovat 
je bude 16 učitelů. V plánu je, že každý učitel zrealizuje aktivitu v rozsahu deseti hodin, včetně přípravy. 

o projektu jsou v rámci dílčích podprojektů zapojeny pardubické školy: Z  tefánikova, Z  ubina, 
Z  Závodu míru, Z  enešovo náměstí, Z  r. Veverkových, M   Polabinám, M  Pastelka, M  Mladých. 
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O S  ZDR VO NI V  

entilka – integrační školka a rehabilitační centrum – příspěvek na provoz                       Kč 10 679,0 tis. 
Příspěvek na provoz činil v roce 201  č  67 ,0 tis. V průběhu roku 201  byl příspěvek navýšen na 
částku č  332,0 tis. z důvodu legislativních změna v oblasti platů v předchozích obdobích a zřízením 
nového pracovního místa administrativně-mzdového pracovníka. Provozní příspěvek na rok 2020 tedy 
vycházel z upraveného příspěvku na provoz roku 201 . Pokrýval základní provozní náklady organizace 
2020 a pro rok 2020 byl navýšen na částku Kč  ,0 tis. V částce bylo zahrnuto zákonné navýšení mezd 
vč. odvodů o 5,2  a navýšení energií o 10 . V roce 201  proběhl v příspěvkové organizaci audit, na 
jehož základě došlo ke schválení vzniku nového pracovního místa (mzdová účetní, vč. ekonomického 
zástupu ředitelky). Pro rok 2021 je požadován příspěvek ve výši č 10 679,0 tis. tzn. o č 6 0,0 tis. vyšší 
než v roce 2020. Jedná se o finanční prostředky na pokrytí ztráty na příjmech od zdravotních pojiš oven 
v době uzavření entilky v souvislosti s pandemií (březen–květen 2020). Vratka bude vyúčtována v I. 
pololetí roku 2021. 

Ratolest – příspěvek na provoz – rehabilitace            Kč 150,0 tis. 
Vzhledem k pandemii a sníženým výkonům hrazených pojiš ovnami nebylo možné vytvořit rezervu na 
nákup dosluhujících elektroléčebných přístrojů, přístroje pro magnetoterapii a prohřívacích přístrojů. 

ez těchto přístrojů by byl omezen provoz fyzikální terapie a došlo by k dalšímu snížení výkonu 
rehabilitace.  

Ratolest – příspěvek na provoz                Kč 5 100,0 tis. 
Zastupitelstvo města schválilo transformaci dvou oddělení jeslí příspěvkové organizace na dvě dětské 
skupiny Ratolest – dětská skupina berušky a Ratolest – dětská skupina zajíčci, aby bylo možné čerpat 
finanční prostředky v rámci Operačního programu Zaměstnanost z výzvy Podpora vybudování a provozu 
zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. město Prahu.  otace ve výši 
3 056 123,- č byla poskytnuta pro jednu dětskou skupinu na 2leté období od 1. . 2016 do 31. . 201  
a ve stejné výši byl provoz dětských skupin podpořen i pro následující 2leté období do 31. 8. 2020. V 
letech 2016-201  (tedy v období transformace dětských jeslí na dětské skupiny) byly organizací získány 
finanční prostředky na provoz dětských skupin v celkové výši 7 5  00,- č (v roce 2016 to bylo 
1 54  200,- č, v roce 2017 to bylo 3 012 400,- č a v roce 201  3 03  300,- č), přičemž došlo ke krácení 
60 000 č za nepřítomnost dětí (nemocnost). yto finanční prostředky tak byly ušetřeny v rozpočtu 
zřizovatele, který nemusel poskytnout příspěvek na provoz organizace. 
Vzhledem k ukončení projektu ke dni 31. .2020 a rozhodnutí, že PO nebude v novém projektu nadále 
pokračovat, došlo ke zvýšení požadavku. V roce 2015 (před zahájením projektu) činil příspěvek na provoz 
2 706 000,- tis. č. Od roku 2015 došlo v důsledku novely vládního nařízení k několikanásobnému 
navýšení tarifních platů, která se značně projeví i v požadavku na navýšení provozního příspěvku na rok 
2021 (v letech 2016-2020 toto navýšení hrazeno z dotace projektu). ále je navýšení způsobeno tím, že 
v I. pololetí roku 2021 dojde k vyúčtování a vyplacení vratky 425 000,- č zdravotním pojiš ovnám. 
Výkony jsou hrazeny zálohově a vzhledem k pandemii a uzavření organizace v roce 2020 jsou platby vůči 
pojiš ovnám o 425 000,- č vyšší, než je skutečná fakturace. ále požadujeme 116 60,- č na likvidaci 
nevyhovujícího a pořízení nového pískoviště. Na původním dochází k propadům, nerovnostem a není 
bezpečné pro děti do 3 let. Při kontrole bylo revizním technikem doporučeno vyřadit pískoviště 
z provozu. Na opravu tartanových herních povrchů požadujeme navýšení příspěvku o 35 357,- č. Povrch 
je ve velmi špatném stavu a opět je nevyhovující pro děti ve věku do 3 let.  

Program podpory bezbariérovosti                  Kč 1 200,0 tis. 
Z Programu podpory bezbariérovosti jsou poskytovány dotace na přípravu a realizaci staveb a 
občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, pozemních komunikací a veřejného 
prostranství na území města Pardubice tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace vč. zpracování projektové dokumentace, nákup a instalaci 
technických prostředků a další formy zpřístupnění sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu, 
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vzdělávání, volnočasových aktivit apod. pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Pro 
rok 2020 je počítáno s vytvořením dotačních podtitulů: 1) otace na konzultační a poradenské služby, 
2) otace na stavební úpravy a nákup hmotného a nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku, 3) otace na podporu bezbariérovosti v bytech ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 

O S  SPOR  

Program podpory sportu                   Kč 51 904,7 tis. 
Program podpory sportu je určen pro dotace spolkům – tělovýchovným jednotám a sportovním klubům, 
případně jiným subjektům (a.s., s.r.o., O, PO) k podpoře výkonnostního sportu, spolkové sportovní 
činnosti dětí a mládeže, významných sportovců, handicapovaných sportovců, pořádání tradičních a 
významných sportovních akcí v Pardubicích a provozu sportovních zařízení. Z Programu podpory sportu 
je podporován také provoz hřiš  pro veřejnost v době mimo vyučování, a to nejen na hřištích J a S , ale 
především na vybraných pardubických základních školách.  

elková výše finančních prostředků v rámci Programu podpory sportu představuje částku ve výši 
č 51 04,7 tis. Z této částky jsou na samostatné položky v rámci Programu podpory sportu vyčleněny 

finanční prostředky ve výši č 16 465,0 tis., k dalšímu rozdělení zůstávají finanční prostředky ve výši 
č 35 43 ,7 tis.  

Vyčlenění položek v rámci Programu podpory sportu na samostatné řádky rozpočtu: 

1. Fotbalový klub Pardubice a.s. – mládež – dotace Kč 1 200,0 tis. 
Fotbalový klub Pardubice a.s. – A tým – dotace Kč 1 200,0 tis. 
Fotbalový klub Pardubice a.s. – A tým – zápasy na olíčku Praha – dotace Kč 2 295,0 tis. 

inanční prostředky určené pro  Pardubice a.s., ve výši č 1 200,0 tis. jsou určené na podporu
mládežnických týmů, ve výši č 1 200,0 tis. jsou určené na podporu  týmu  a ve výši č 2 2 5,0
tis. jsou určené na zajištění 50  nájemného, které bude klub hradit za pronájem Vršovického
stadionu olíček , jelikož v Pardubicích není odpovídající zázemí, kde by klub mohl odehrát domácí
zápasy. Na všechny částky bude uzavřena samostatná smlouva o poskytnutí dotace s rozpočtem,
ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty. yto smlouvy
schvaluje zastupitelstvo samostatně.

2. FK P RD I  z.s. – dotace        Kč  700,0 tis.
inanční prostředky pro  P R I  z.s. slouží k zajištění fungování chlapeckého, dívčího a

ženského fotbalu v Pardubicích. Prostředky odpovídají dotaci v roce 201  a 2020. Z této částky je
na dívčí a ženský fotbal určeno 00 tis. č. Na obě částky je uzavřena samostatná smlouva o
poskytnutí dotace s rozpočtem, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou
dotací kryty. yto smlouvy schvaluje zastupitelstvo samostatně.

3. FK P RD I  z.s. – klubová akademie – dotace      Kč 1 300,0 tis.
lubová akademie navazuje na fungující Regionální fotbalovou akademii Pardubického kraje. Hráči,

kteří v rámci klubové akademie hrají nejvyšší fotbalové soutěže ve svých kategoriích, mají díky
akademii ty nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. kademii vedou profesionální trenéři a další
specialisté, kteří kladou důraz na všestranný rozvoj hráčů. Na provozu akademie se finančně podílí

otbalová asociace R a dotačně také Pardubický kraj. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje
rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu
schvaluje zastupitelstvo samostatně.

4. asketbalový klub Pardubice z.s. – dotace       Kč 2 850,0 tis.
Prostředky určené pro asketbalový klub Pardubice z.s., které slouží k zajištění fungování
mládežnického basketbalu v Pardubicích. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve
kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje
zastupitelstvo samostatně.
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5. asketbalový klub Pardubice z.s. – Mezinárodní soutěže mládeže – dotace     Kč 300,0 tis.
inanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s účastí mládežnického týmu 16

v mezinárodní soutěži  ( vropská basketbalová liga mládeže), která je spolufinancována
eskou basketbalovou federací a částečně i mezinárodní organizací I , i v dalších mezinárodních

turnajích kategorií 14 – 1 . Mezinárodní konfrontace má přináší basketbalovému klubu
konkurenceschopnost po sportovní stránce. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve
kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje
zastupitelstvo samostatně.

6. Dotace Nadačnímu fondu Fotbalové akademie Pardubického kraje – dotace  Kč 1 400,0 tis.
Regionální fotbalová akademie funguje od září 2016 v Z  Ohrazenice a přilehlém sportovním areálu
a je společným projektem města (poskytuje č 1 400,0 tis.), Pardubického kraje (poskytuje č
1 500,0 tis.) a otbalové asociace R (poskytuje č 5 500,0 tis.). Je určena talentovaným hráčům
z Pardubic a okolí v žákovských kategoriích -14 a -15, kterým zajiš uje veškeré potřebné zázemí
pro jejich rozvoj (sportovní, vzdělávací, výchovný, stravovací, regenerační apod.). Smlouva o
poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které
jsou kryty dotací a tu schvaluje zastupitelstvo města samostatně.

7. Sportovní park Pardubice – sportovní kluby – dotace          Kč 600,0 tis.
Prostředky určené na podporu subjektů – sportovních klubů a tělovýchovných jednot, případně
dalších subjektů, které se aktivně podílejí na zajištění programu a provozu stanoviš  v rámci 
Sportovního parku Pardubice.

8. niverzitní sportovní klub Pardubice, z.s. – podpora univerzitního sportu – dotace    Kč 240,0 tis.
Prostředky určené pro S  Pardubice určené k podpoře vysokoškolského sportu v Pardubicích a
zajištění sportoviš  pro tento subjekt (klub eviduje přes 750 členů). lub je podporován z Programu
podpory dlouhodobě a návrh výše prostředků výši dotace z roku 2020, která vycházela z průměru
výše dotací z let 2017-201 . Zárove  je klub pořadatelem několika významných sportovních akcí ve
městě, na které budou tyto prostředků také použity. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje
rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu
schvaluje zastupitelstvo samostatně.

9. Pardubická sportovní organizace, z.s. – Regionální olympiáda dětí a mládeže – dotace Kč 120,0 tis.
Prostředky určené na podporu pořádání jedné z nejvýznamnější a nejmasovějších akcí sportu pro
všechny pro děti a mládež základních a středních škol na Pardubicku – Regionální olympiádu dětí a
mládeže. kce probíhá celoročně a zapojuje se do ní 4–5 tisíc mladých sportovců ve více než 15
sportech. kce má dosah i mimo území statutárního města Pardubice, a to až do škol bývalého
okresu Pardubice, proto ji finančně podporuje i Pardubický kraj. kce byla od roku 2012
podporována ve výši 100 tis. č, v roce 2020 byla dotace navýšena na 120 tis. č a této úrovni
odpovídá i podpora pro rok 2021. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou
uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo
samostatně.

ále jsou samostatně v rámci PPS vyčleněny na samostatné položky akce v celkové výši č 260,0 tis.: 

1. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka  Kč 80,0 tis. 
spořádání vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2020 se koná pravidelně, 

sportovce na základě jejich výsledků v předcházejícím roce vybírá společná komise tvořená ze 
zástupců komise pro sport RmP a Pardubické sportovní organizace. kce se v posledních letech 
konala v  Hronovická a součástí bývá i bohatý kulturní program pro pozvané sportovce a další 
hosty. 
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2. Dětský maraton               Kč 0,0 tis.
inanční prostředky na uspořádání ětského maratonu 2021. Jedná o celosvětovou soutěž

dětských (věk 13 let) cca 30tičlenných týmů, které štafetovým způsobem běží vzdálenost klasické
maratonské trati (42 1 5 m), a to v 200metrových úsecích. První 1 5metrový úsek běží v čele každé
štafety vždy jedna významná osobnost města. spořádáním akce podporujeme nadaci Save the
children.

3. Pardubice na bruslích              Kč 70,0 tis.
Projekt Pardubice na bruslích je tradiční akce, při níž mají účastníci možnost, během 3 vyjížděk
projet se na kolečkových bruslích ulicemi Pardubic.

4. Sí  slávy pardubického sportu             Kč 50,0 tis.
inanční prostředky na aktualizaci Síně slávy pardubického sportu , kdy je třeba dopl ovat

dlaždice se jmény sportovců, kteří jsou každoročně uváděni do Síně slávy v rámci akce Vyhlašování
nejúspěšnějších sportovců Pardubicka. Současně dovnitř otočného válce budou lepeny folie s
novými jmény sportovců a bude doplněna prezentace na obrazovce nad vstupem do multifunkční
arény. inanční prostředky jsou určeny i na provádění údržby a čištění samotných dlaždic a
otočného válce a doplnění prezentace na obrazovce nad multifunkční arénou.

PODPOR  SPOR  – V Z  N  K IOV  POD  M S  V M S SK  SPO NOS  

Podpora sportu – vazba na akciové podíly města v městských společnostech               Kč 25 50,0 tis. 
V rámci rozpočtu města jsou samostatně vyčleněny položky s finančními prostředky určenými k zajištění 
stabilního financování společností s majetkovou účastí města v oblasti sortu a tělovýchovy. Hlavním 
smyslem a účelem této finanční podpory poskytnuté ve formě dotací je obecná potřeba zachování 
kontinuity, tradice a jedinečnosti významných pardubických sportů, akcí a projektů realizovaných 
prostřednictvím těchto společností. Podporována tak bude činnost organizací, které tvoří stěžejní pilíře 
pardubického sport, napomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i 
mezinárodním měřítku a mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity města 
Pardubic pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. innosti těchto organizací jsou pro město důležité pro 
jejich významnost, trvale vysokou úrove  a kvalitu a deklarují pro měst výrazný přínos stejně jako akce 
a projekty finančně podpořené z dotačního programu Pardubičtí tahouni . 

1.  D N MO P RD I  a.s. – dotace na mládež                            Kč 17 100,0 tis.
inanční prostředky slouží k zajištění fungování mládežnického hokeje v Pardubicích. Mezi lety

2017–2019 činila dotace hokejovému klubu na podporu mládeže č 15 100,0 tis. V roce 2020 došlo
ke vstupu nového akcionáře do společnosti HO   N MO P R I  a.s. a k uzavření
akcionářské dohody. V souladu s akcionářskou dohodou byla v roce 2020 navýšena podpora o

č 2 000,0 tis. na celkových č 17 100,0 tis. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve
kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou kryty dotací, která je schvalována
samostatně Zastupitelstvem města Pardubic.

2. PPS – K Pardubice a.s. –  tým – dotace                                          Kč 3 00,0 tis.
inanční prostředky určené na podporu  týmu  na úhradu provozních nákladů spojených

s činností  týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny
konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

3. K Pardubice a.s. – olden alents – dotace                    Kč 1 50,0 tis.
inanční prostředky určené pro  Pardubice a.s., které jsou určeny na podpora sportu mládeže –

projekt olden alents a začlenění těchto talentovaných hráčů do  týmu. Smlouva o poskytnutí
dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou
dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.
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4. Dostihový spolek Pardubice a.s. – dotace Kč 3 300,0 tis. 
inanční prostředky určené na podporu na úhradu provozních nákladů spojených s činností, 

provozem a údržbou dostihového areálu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve 
kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje 
zastupitelstvo samostatně. 

Program podpory Pardubičtí tahouni       Kč 5 630,0 tis. 
Dotační program Pardubičtí tahouni  vznikl z důvodu potřeby zachování kontinuity a tradice 
nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích. Projektový záměr pro 
vytvoření Programu podpory Pardubičtí tahouni byl schválen na jednání RmP dne 25. 5.2015 usnesením 
RM/ 2/2015 a jeho zřízení bylo schváleno RmP usnesením R/1 42/2015 dne 16. 11.2015 a ZmP 
usnesením Z/517/2015 dne 19. 11.2015. 

otace z Programu podpory Pardubičtí tahouni na projekty: 
V  – příspěvek na provoz – rand festival smíchu     č 750,0 tis. 
Mgr. . Mokren – Pernštýnská noc     č 400,0 tis. 

arocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro     č 550,0 tis. 
zech marketing – Pardubická vinařská noc     č 130,0 tis. 
ostihový spolek – oně v akci      č 150,0 tis. 

Sdružení aviatické pouti – viatická pou      č 500,0 tis. 
ostihový spolek – Velká pardubická steeplechase     č 300,0 tis. 
V - ON  – zech Open      č 700,0 tis. 

 Pardubice – Pardubická Juniorka      č 250,0 tis. 
O. ujnoch – Pardubický vinařský půlmaraton      č 250,0 tis. 

M  Zlatá přilba Pardubice – Zlatá přilba Pardubice     č 400,0 tis. 
P VISION – Sportovní park Pardubice  č 1 250,0 tis. 

Správce rozpočtových prostředků 181  – Odbor informačních technologií 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 181  – Odbor informačních technologií činí Kč 45 487,0 tis., což je 103,9  schváleného 
rozpočtu na rok 2020.  

Výpočetní technika                    Kč 41 686,0 tis. 
ěžné výdaje ve výši č 2  3 6,0 tis. a investiční výdaje ve výši č 13 300,0 tis.  
inanční prostředky na investice: H  nad 40 tis č ve výši č  200,0 tis., S  nad 60 tis. č ve výši č 1 

350,0 tis a do budov/staveb ve výši č 3 750,0 tis. 
inanční prostředky na neinvestiční výdaje: H  do 40 tis. č ve výši č 2 20,0 tis., S  do 60 tis. č ve 

výši č 2 420,0 tis., materiál ve výši č 3 375,0 tis., opravy ve výši č 510,0 tis., podpora instalovaných 
systémů, pronájem a ostatní služby ve výši č 1  261,0 tis.  

Správa MO                        Kč 3 801,0 tis. 
ěžné výdaje v celkové výši č 3 01,0 tis.  

Od roku 2020 je pod správou OI  všech  městských obvodů. Nově byly pod tuto správu zapojeny MO I 
a MO III. Finanční prostředky jsou určeny pro všechny MO. 

- Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího H  (P , malé 
tiskárny, notebooky, projektory), pořízení S  pro zabezpečení koncových stanic, na nákup 
běžného spotřebního materiálu (tonery, S  apod.), služby (vč. elektronických podpisů, 
internetu v knihovně MO V, podpory instalovaných systémů) a opravy. 
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Správce rozpočtových prostředků 131 – Odbor sociálních věcí 

elková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových 
prostředků 131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 163 985,6 tis., což je 112,6  schváleného rozpočtu na 
rok 2020. 

SSmP – příspěvek na provoz                   Kč 45 300,0 tis. 
Provozní příspěvek zřizovatele zásadním způsobem pomáhá příspěvkové organizaci Sociální služby 
města Pardubic ekonomicky e istovat a zajistit provoz organizace při nedostatečné míře financování 
z prostředků MPSV.  

Příspěvek navyšujeme o 2 mil. č z důvodu potřebných oprav, viz níže. 
PS  ostelíčka 

• Oprava požárních dveří     č 50,0 tis. 
• oplnění a komunikace systému PS Jablotron – 1.etapa  č 00,0 tis. 
• Oprava fasády – nátěr do ulice trossova   č 400,0 tis. 
• Výměna oken – budova  – nevyhovující    č 470,0 tis. 
• Oprava oken 4 – střešní věž    č 115,0 tis. 
• Zábradlí balk ny – výměna prorezlé (1 6)   č 5,0 tis. 
• Sítě proti hmyzu – ležící    č 200,0 tis. 
• Nátěr střechy    č 0,0 tis. 
• Oprava střecha – zatékání – terasa 6   č 105,0 tis. 

PS ubina 
• Oprava dlažeb – chodby  č 50,0 tis. 
• Výměna vodovodního řádu  č 440,0 tis. 
• Oprava chodníků před budovou  č 120,0 tis. 

SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV                 Kč 87 500,0 tis. 
Neinvestiční účelová dotace pro poskytovatele sociálních služeb Sociální služby města Pardubic na 
financování výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb 
poskytovaných podle zákona č. 10 /2006 Sb., v rozsahu stanoveném základními činnostmi u 
jednotlivých druhů služeb. Sociální služby města Pardubic poskytují služby domovů pro seniory, denního 
stacionáře, domova se zvláštním režimem a pečovatelské služby.  

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče                     Kč 624,0 tis. 
Státní příspěvek od řadu práce vázaný na uzavřené ohody na výkon pěstounské péče. Na každou 
dohodu získá MmP č 4 ,0 tis., nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího období a 
trvá-li nadále nárok, opět se navýší o stejnou částku. Z těchto finančních prostředků jsou v současné 
době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny. Mzdové náklady agendy výkonu 
pěstounské péče ve výši č 300,0 tis. jsou vyčleněny u správce 14 – ancelář tajemníka. 

Rok abulkový 
počet zam. 

Skutečný 
(přepočtený ev. 

prům. poč.) 

elkové mzdové 
náklady otace MPSV Příspěvek 

zřizovatel 

201  3  373,72 15  124 733 č 6  61 000 č 32 600 000 č 
201  391 377,56 172 66 700 č 6  001 000 č 40 63  00 č 

2020 397 3 3,46 193 341 000 č 

74 60  000 č 
 727 333 č 

1 32  5 0,64 č 
3 2 5 613 č 

43 300 000 č 



Rozpočet města Pardubic na rok 2021 

- 71 - 

SKP – odměna za provozování DM                                  Kč 1 300,0 tis. 
Příspěvek na financování provozních nákladů azylového domu pro muže stanovených smluvním 
vztahem mezi MmP a S P. Způsob financování provozu M se řídí aktuálními pravidly uvedenými ve 
smlouvě, která nabyla účinnosti dnem 1. 1.2017. Jedná se o provozní a mzdové náklady sociálních služeb 
– azylového domu pro muže a noclehárny pro muže bez přístřeší.

SKP – odměna za provozování D                       Kč 1 026,0 tis. 
Příspěvek na financování provozních nákladů azylového domu pro ženy s dětmi stanoveným smluvním 
vztahem mezi MmP a S P. Způsob financování provozu  se řídí aktuálními pravidly uvedenými ve 
smlouvě, která nabyla účinnosti dnem 1. 1.2017. Jedná se o provozní a mzdové náklady sociálních služeb 
– azylového domu pro ženy a matky s dětmi, noclehárny pro ženy bez přístřeší a krizovou pomoc pro
ženy a matky s dětmi. 

bytovna eškova – provoz a údržba         Kč 2 900,0 tis. 
inanční prostředky na provoz ubytovny v eškově ulici (energie, úklidové a bezpečnostní služby, svoz 

TKO apod.).  

Multikulturní centrum – provoz            Kč 150,0 tis. 
inanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj Multikulturního centra. V centru jsou realizovány 

volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních 
menšin.  

Komunitní centrum eškova                           Kč 100,0 tis. 
omunitní centrum eškova sídlí v prostorech městské ubytovny a zahájilo svou činnost 1. 1.2015, čímž 

navázalo na tradici klubovny, která byla zřízena už v roce 2012. aždý všední den zde probíhá několik 
druhů aktivit, které jsou otevřeny nejen ubytovaným, ale celé lokalitě. opoledne probíhá program pro 
děti od 3 do 5 let. Průměrná návštěvnost: 6 dětí denně. ílem je připravit děti na vstup do klasického 
předškolního vzdělávání a školní docházku. spěchem je, že všechny předškolní děti z ubytovny 
docházejí, díky práci , do mateřských škol. Odpoledne je  otevřeno pro děti 6 až 15 let. Program: 
doučování a volnočasové aktivity. enní návštěvnost cca 20 dětí.  

íle : 1) Snížení míry kriminality a rizikového chování v lokalitě 
2) Zvýšit pocit bezpečí obyvatel lokality
3)  dětí: snížení míry ohrožení kriminalitou a zvýšení pravděpodobnosti setrvání v běžném

základním školském zařízení
4) Předejít opakovanému páchání trestné činnosti

inanční prostředky budou použity na nákup materiálu, vybavení klubu, uspořádání různých akcí pro 
děti a ostatní běžné náklady.  

Komunitní plánování              Kč 100,0 tis. 
V březnu 2015 byl ukončen dotační projekt MPSV R. Jednalo se o sociální projekt, jehož udržitelnost 
byla do března roku 2020. erpání finančních prostředků bylo závislé na plnění indikátorů projektu.  

Sociální pohřby              Kč 200,0 tis. 
inanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na žeh a následný rozsyp osob, které zemřely na 

území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vypravili. ena jednoho pohřbu je 
přibližně č ,0 tis. 

Okamžitá pomoc                 Kč 20,0 tis. 
inanční rezerva pro oddělení sociální péče, vykonávající funkci veřejného opatrovníka za statutární 

město Pardubice je nutná z důvodu neočekávaných situací. K těmto situacím patří např. skutečnost, kdy 
nás Okresní soud v Pardubicích ustanoví opatrovníkem a opatrovanec (osoba omezená ve svéprávnosti) 
se ocitá bez finančních prostředků. Vyčleněné finanční prostředky by tam měly sloužit k pokrytí jeho 
základních životních potřeb do doby vyřízení např. sociálních dávek. yto finanční prostředky by tak měly 
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zajistit dikci § 2 zákona 10 /2006, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit 
osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci 
by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném 
rozsahu.    

Oce ování nejlepších sociálních pracovníků          Kč 100,0 tis. 
Odbor sociálních věcí má záměr ocenit nejlepší sociální pracovníky. kce se uskuteční v březnu 2021 na 
Světový den sociální práce. Oceněni budou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří 
pracují v sociálních službách nebo v jiných institucích, kde je vykonávána sociální práce v Pardubicích, a 
to v následujících kategoriích: Sociální pracovník, Sociální pracovník do 30 let, Pracovník v sociálních 
službách – terén, Pracovník v sociálních službách – sociální zařízení, ena náměstka. V kategorii 
mimořádná cena může být uděleno více ocenění, popřípadě nemusí být uděleno ocenění žádné. 

Občerstvení        Kč 10,0 tis. 
inanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na občerstvení na mimořádných akcích. 

K(roky) bez násilí                 Kč 0,0 tis. 
V. ročník akce pro seniory (roky) bez násilí , která se bude konat jako každoročně v červnu 2021. 

inanční prostředky jsou určeny na letáky, dárky pro seniory, pronájem stánků, doprovodný program 
apod. 

Senior taxi – veřejná zakázka         Kč 1 000,0 tis.  
Jedná se o zajištění cenově dostupné přepravy znevýhodněným občanům mající trvalý pobyt na 
katastrálním území Pardubic, a to při vyřizování úředních záležitostí a návštěvě kulturních zařízení. ato 
služba je poskytována občanům, nad 70 let věku a držitelům průkazu Z P nebo Z P/P bez věkového 
omezení. Ma imální výše odměny za poskytované služby je stanovena na jeden rok. 

PRO R M PODPOR  V SO I N   ZDR VO N  O S I 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti                 Kč 20 698,0 tis. 
inanční prostředky v celkové výši Kč 21 565,6 tis. na dotace poskytované prostřednictvím Programu 

podpory v sociální a zdravotní oblasti neziskovým organizacím působícím v sociálních službách.   
Na základě usnesení č. Z/1751/2017 se od 1. 1.201  došlo ke změně financování tohoto programu. 
Program v sociální oblasti a Programu ve zdravotní oblasti byly sloučeny pod jeden – Program v sociální 
a zdravotní oblasti a zárove  došlo k zahrnutí všech podporovaných aktivit v rámci sociálních a 
zdravotních služeb pod tento společný program. e sloučení obou programů v jeden došlo vzhledem 
k tomu, že sociální a zdravotní oblast se mnohdy prolíná a při hodnocení žádostí bylo občas obtížné určit 
hranici zařazení do jednoho nebo druhého dotačního titulu.  
Na základě průzkumu pokrytí sociálními službami napříč pracovními skupinami komunitního plánování 
ve městě Pardubice se ukázalo, že nejsou dostatečně pokryty zejména některé druhy sociálních služeb 
pro seniory a zdravotně postižené osoby, jako jsou pečovatelské služby, osobní asistence a raná péče. 
V souvislosti s navýšením kapacit poskytovatelů těchto sociálních služeb od roku 2020, došlo k navýšení 
finančních prostředků v Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti o č 1 450,0 tis.  

- Prozrak o.p.s. – Mít oči k vidění           Kč 8,  tis. 
Zraková prevence pro děti v mateřských školách pro ty, které nově do M  nastupují a ty, které jsou 
v posledním ročníku M . Jedná se o cca 2 050 dětí. Zraková prevence je možná i pro děti, které ještě 
mateřskou školu nenavštěvují a pediatr či rodiče navrhují provést vyšetření zraku. oto vyšetření bude 
zajištěno v rámci tzv. screeningových dnů organizace Prozrak v Pardubické nemocnici. 

- Prozrak o.p.s. entrum integrované péče          Kč 2 ,0 tis. 
entrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění poskytuje tupozrakým a šilhajícím 

dětem ambulantní služby ortoptistky a speciálního pedagoga (tyflopeda). Náplní práce ortoptistky je 
cvičení na ortoptických a pleoptických přístrojích, speciální pedagog dopl uje práci ortoptistky a formou 
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hravých činností provádí reedukaci zraku dětí. Jedinečnou výhodou IPu je, že děti cvičí tupozraké oko 
intenzivně celou hodinu. 

- amzova léčebna – screening chodidel          Kč 100,0 tis. 
Jedná se o projekt Zdravá dětská noha , který je zaměřen na včasnou diagnostiku funkčních vad 
dětských nohou. iagnostika probíhá ve školních zařízeních. Je založena na vyšetření chodidla dítěte 
pomocí podobarografického přístroje – tenzometrické desky, která snímá při vyšetření tlaky chodidel a 
pomocí senzorů převádí signál do digitální podoby.  hlavním cílům projektu je pomoci předcházet 
onemocněním pohybového aparátu dítěte, protože vady nohou mohou vést v dalším vývoji dítěte ke 
skoli ze, vadnému držení těla a dalším obtížím. Včasnou diagnostikou lze přitom většině problémů 
předejít.  

Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti Kč 1 500,0 tis. 
Program je rozdělen na 2 dotační tituly.  

a) Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
Z této položky jsou hrazeny městské dotace poskytované prostřednictvím Programu prevence
kriminality.

b) Prevence požární ochrany
čelem je spolufinancování spolků se sídlem v Pardubicích. Podpora prevence požární ochrany

vycházející z potřeby zachování připravenosti obyvatelstva na krizové situace a působící
preventivně a výchovně v oblasti PO obyvatelstva na území města Pardubic. otaci lze použít
na nákup materiálu, údržbu a provoz majetku a odborné vzdělávání členů.

Program podpory rodinných center                           Kč 550,0 tis. 
Nový dotační titul Podpora rodinných center – jedná se o vyčlenění této podpory z dosavadního 
dotačního titulu Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit (O S). Podnětem k vyčlenění pod 
samostatný dotační titul je finalizace oncepce rodinné politiky, která by měla být předložena ZmP a 
jejíž součástí je i téma podpory prorodinných aktivit. innost rodinných center může být v širším 
konte tu chápána i jako prevence vzniku sociálních problémů rodin, proto je dotační titul svěřen v 
návrhu OSV. Nejedná se o navýšení požadavku finančních prostředků z rozpočtu města, předpokládaný 
objem peněz bude uvolněn z dotačního programu Podpora volnočasových aktivit. 
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3. FIN N OV N  ROZPO  M S  P RD I  (bez MO)

inancování ve výši Kč 759 026,7 tis. zahrnuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z 
minulých let, využití úvěrových zdrojů a použití či tvorbu účelových fondů města (financování z 
vlastních zdrojů).  

3.1.  Krátkodobé financování – vlastní zdroje 
rátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši ( ) Kč 222 961,3 tis. 

představuje zapojení specifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2020 ve výši 
( ) č 121 111,3 tis. a nespecifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2020 ve 
výši ( ) č 112 000,0 tis., příděl do sociálního fondu Magistrátu města Pardubic ve výši (-) č 7 000,0 tis. 
a příděl do sociálního fondu Městské policie ve výši (-) č 3 150,0 tis. 

3.2.      Dlouhodobé financování – návratné zdroje – úvěry 
louhodobé financování z tuzemska zahrnuje příjem půjčených finančních prostředků z cizích zdrojů – 

bankovní úvěr ve výši ( ) č 536 065,4 tis. na projekty Z  . oš ála – úprava prostor pro Montessori ve 
výši č 20 000,0 tis., entrální polytechnické dílny a ampa ve výši č 40 000,0 tis. a ostatní 
nespecifikované v celkové výši č 476 065,4 tis. 

3.3.      Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů 
louhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých úvěrů. Splátky úvěru jsou 

odloženy do roku 2021. 

4. VOR   PO I  OV  FOND  1

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

a) čelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond, který se řídí olektivní smlouvou a Pravidly 
hospodaření sociálního fondu.  

čel a tvorba sociálního fondu 
Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům Magistrátu města 
Pardubic, uvolněným členům Zastupitelstva města Pardubic, starobním důchodcům, kteří jsou bývalými 
pracovníky Magistrátu města Pardubic a zaměstnancům zařazeným do útvaru interního auditu. 
 

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,0  ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn 
uvolněných členů zastupitelstva a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu. 

b) čelové fondy MP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond Městské policie, který se řídí olektivní smlouvou a 
Pravidly hospodaření sociálního fondu.  

čel a tvorba sociálního fondu  
Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům Městské policie města 
Pardubic.  
 

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,0  ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců Městské 
policie a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu. 

1 Podrobný přehled Sociálních fondů MmP a MP na str. 110  11   
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Rozpočet města Pardubic
na rok 2021 

abulková část 

Rozpočet města Pardubic na rok 2021 
(bez městských obvodů) 



 v tis. č

elkové zdroje rozpočtu 2 761 773,9

elkové výdaje rozpočtu 2 761 773,9

elkové saldo rozpočtu 0,0

ěžný rozpočet

ěžné příjmy celkem 1 690 907,2

ěžné výdaje 904 032,4
ěžné transfery 847 743,6

Rezerva rozpočtu obecná a krizová 45 152,3

ěžné výdaje celkem 1 796 928,3

Rozdíl běžných příjmů a výdajů -106 021,0

Splátky jistin úvěrů a zápůjček 0,0
Zálohový převod do Sociálního fondu MmP -7 000,0
Zálohový převod do Sociálního fondu MP -3 150,0

0,0
Saldo běžného rozpočtu -116 171,0

Kapitálový rozpočet

Zdroje
Saldo běžného rozpočtu -116 171,0

apitálové příjmy v roce 2021 včetně kapitálových dotací 311 840,0
věrové zdroje 536 065,4

Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z hospodaření roku 2020 233 111,3

Kapitálové příjmy celkem 964 845,7

Výdaje
apitálové výdaje včetně kapitálových dotací 889 384,9
apitálové transfery 17 725,0

Rezerva investiční, havarijní a obecná  kapitálová část 57 735,8

Kapitálové výdaje celkem 964 845,7

Saldo kapitálového rozpočtu 0,0

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2021
statutární město Pardubice bez MO
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1 321 500,0
elkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města tis. Kč

ransfer na náklady ransfer na náklady
počet obyvatel životní prostředí doprava

pro rok 2021 tis. č tis. č tis. č tis. č 

MO I  Střed 20 611 12 177,9 20 976,3 8 333,0 41 487,1
MO II Polabiny 16 589 11 493,9 16 631,8 4 942,1 33 067,7
MO III Studánka 14 238 14 228,3 10 017,9 4 292,7 28 538,9
MO IV Pardubičky 5 198 14 798,2 5 665,9 4 112,4 24 576,4
MO V Dukla 15 131 13 859,0 13 093,4 6 926,1 33 878,5
MO VI Svítkov 6 095 20 190,3 2 314,1 3 715,6 26 220,0
MO VII Rosice n/ 6 168 16 651,7 5 949,5 3 751,6 26 352,8
MO VIII ostovice 251 3 025,6 0,0 0,0 3 025,6

elkem 84 281 106 424,9 74 648,9 36 073,4 217 147,1

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem   (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)
Koeficient K:  MO I  0,000000 71, MO II  0,00000052 3, MO III  0,00000075 2,  MO IV  0,00000215 3, 
MO V  0,000000 31, MO VI  0,00000250 7, MO VII  0,0000020 2 , MO VIII  0,00000 121 )
Výpočet: ransfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)
Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)
Procento: MO I  1,587312, MO II  1,258552, MO III  0,7580 8, MO IV  0, 287 ,
MO V  0, 07 ,  MO VI  0,175113, MO VII  0, 5020 )

Výnosy daní násobené příslušným procentem  (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)
Procento: MO I  0, 305 8, MO II  0,373 73, MO III  0,32 838, MO IV  0,31118 ,
MO V  0,52 10 , MO VI  0,2811 2, MO VII  0,2838 2

Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za KO

Městský obvod počet poplatníků předpis (tis. č) 4  předpisu(tis. č) transfer (tis. č)

MO I  Střed 19 671 12 786,2 12 019,0 10 937,3 transfer ve výši 1 
MO II Polabiny 15 816 10 280,4 9 663,6 8 793,9 transfer ve výši 1 
MO III Studánka 13 574 8 823,1 8 293,7 7 547,3 transfer ve výši 1 
MO IV Pardubičky 4 934 3 207,1 3 014,7 2 261,0 transfer ve výši 75 
MO V Dukla 14 332 9 315,8 8 756,9 7 968,7 transfer ve výši 1 
MO VI Svítkov 5 733 3 726,5 3 502,9 2 627,1 transfer ve výši 75 
MO VII Rosice n/ 5 847 3 800,6 3 572,5 2 679,4 transfer ve výši 75 
MO VIII ostovice 245 159,3 149,7 112,3 transfer ve výši 75 

elkem 80 152 52 098,8 48 972,9 42 927,0

ransfer na náklady ransfer na náklady Ostatní transfery ransfer z rozpočtů MO
životní prostředí dopravu do rozpočtu města

tis. č tis. č tis. č tis. č tis. č tis. Kč 

MO I  Střed 12 177,9 20 976,3 8 333,0 -10 937,3 30 549,9
MO II Polabiny 11 493,9 16 631,8 4 942,1 -8 793,9 24 273,9
MO III Studánka 14 228,3 10 017,9 4 292,7 -7 547,3 20 991,6
MO IV Pardubičky 14 798,2 5 665,9 4 112,4 -2 261,0 22 315,4
MO V Dukla 13 859,0 13 093,4 6 926,1 -7 968,7 25 909,7
MO VI Svítkov 20 190,3 2 314,1 3 715,6 -2 627,1 23 592,8
MO VII Rosice n/ 16 651,7 5 949,5 3 751,6 -2 679,4 23 673,5
MO VIII ostovice 3 025,6 0,0 0,0 -112,3 2 913,3

elkem 106 424,9 74 648,9 36 073,4 0,0 -42 927,0 174 220,2

POZN MK
v rozpočtu MmP i rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím podílu na dani z přidané hodnoty

217 147,1

Podíl na daních

Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2021

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2021

elkem

Městský obvod
Podíl na daních elkem

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Výpočet: ransfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Městský obvod
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Skutečné plnění Schválený rozpočet Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. č za rok 201 na rok 2020 na rok 2021

1

2 1 525 523,7 1 480 978,2 1 225 679,8
3 746 368,2 775 050,0 507 500,0
4 da  z příjmů O placená plátci (závislá činnost) 352 037,5 382 270,0 237 120,0
5 da  z příjmů O placená plátci (1,5  dle zam.) 40 712,0 44 190,0 22 880,0
6 da  z příjmů O placená poplatníky 9 880,3 7 810,0 2 500,0
7 da  z příjmů O vybíraná srážkou 33 328,5 33 180,0 35 000,0
8 da  z příjmů právnických osob 310 410,0 307 600,0 210 000,0
9 46 078,0 0,0 0,0

10 698 721,7 693 118,0 670 000,0
11 480 128,0 472 628,2 495 779,8
12 transfer na MO dle Statutu  příloha č. 3 -263 581,9 -217 147,1
13 transfer z MO dle Statutu  příloha č. 3  podíl na O 43 069,1 42 927,0
14 transfery na a z MO 0,0 23,0 0,0
15 108 662,7 98 300,0 78 400,0
16 133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 456,6 50,0 150,0
17 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 256,8 25,0 100,0
18 poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa 199,7 25,0 50,0
19 135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 674,8 1 250,0 1 250,0
20 poplatek na podporu sběru, zpracování a odstranění odpadu (autovraky) 27,0 0,0 0,0
21 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 647,8 1 250,0 1 250,0
22 13 . Správní poplatky 26 077,4 27 000,0 27 000,0
23 za provozování živností 1 670,7 2 000,0 2 000,0
24 ostatní správní poplatky 24 406,6 25 000,0 25 000,0
25 138. Daně a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 80 453,9 70 000,0 50 000,0
26 1381 a  z hazardních her 8 312,7 70 000,0 5 000,0
27 1385 ílčí da  z technických her 72 099,4 0,0 45 000,0
28 1382 oplatky zrušeného odvodu z loterií a VHP 41,9 0,0 0,0
29 15. Majetkové daně 144 286,7 135 000,0 144 000,0
30 da  z nemovitostí 144 286,7 135 000,0 144 000,0

31 301 143,0 379 870,6 374 406,3
32 21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací 198 475,2 187 538,8 182 366,0
33 211. Příjmy z vlastní činnosti 41 998,5 41 050,0 38 600,0
34 OMI  příjmy z poskytování služeb  provoz hřbitovů 2 125,9 2 200,0 1 600,0
35 OMI  příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 1 225,9 2 800,0 2 600,0
36 OMI  příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města 1 142,0 1 200,0 1 000,0
37 OMI  úplaty z věcných břemen 1 994,1 1 200,0 1 200,0
38 OSV  příjmy z ubytovny eškova 2 327,3 2 500,0 2 000,0
39 O S  příjmy z ritského centra 702,7 900,0 700,0
40 O S  příjmy z reklamy  Městské slavnosti 779,1 700,0 400,0
41 O   příjmy z parkovacích automatů 25 091,3 25 000,0 25 000,0
42 O   příjmy z parkovacích automatů  cyklověž 161,0 100,0 100,0
43 O   příjmy z parkovného elektronickou formou 2 852,7 2 000,0 2 000,0
44 O P  příjmy z těžby dřeva 1 442,2 1 500,0 1 000,0
45 O P  příjmy z pronájmu kompostérů ( R O) 1 055,1 950,0 1 000,0
46 Příjmy z vlastní činnosti  ostatní 1 099,3 0,0 0,0
47 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 60,0 0,0 0,0
48 odvody PO 60,0 0,0 0,0
49 213. Příjmy z pronájmu majetku 152 064,9 145 488,8 142 766,0
50 O P  příjmy z pronájmu kompostárny 133,1 120,0 120,0
51 O P  příjmy z pronájmu Va 0,0 0,0 0,0
52 P  příjmy z pronájmu hudebního sálu 50,8 50,0 40,0
53 OMI  příjmy z pronájmu pozemků 10 563,5 5 300,0 5 300,0
54 OMI  příjmy z pronájmu hrobových míst 945,3 500,0 500,0
55 OMI  příjmy z pronájmu budov škol včetně školních bytů 5 363,1 5 500,0 4 900,0
56 OMI  správa sportoviš - - -
57 příjmy z pronájmu areálu ostihového závodiště 1 476,6 1 900,0 1 500,0

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2021
Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů

P JM
1.Da ové příjmy

2.Neda ové příjmy

-218 593,6

12. Da  z přidané hodnoty  s vazbou na transfery mezi MmP a MO
12. a  z přidané hodnoty  celkem
11. Daně z příjmů právnických osob za obce

13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

11. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:
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58 příjmy z pronájmu areálu Skateparku 931,0 913,0 959,0
59 příjmy z pronájmu areálu uacentrum Pardubice 19 042,8 18 780,0 19 000,0
60 příjmy z pronájmu areálu etního koupaliště ihelna 125,7 100,0 50,0
61 příjmy z pronájmu areálu M S ukla 1 689,3 500,0 500,0
62 příjmy z pronájmu areálu Ohrazenice 371,0 300,0 300,0
63 příjmy z pronájmu areálu  olíčku 244,9 200,0 200,0
64 příjmy z pronájmu areálu Zimní sportovní park 29,0 0,0 30,0
65 příjmy z pronájmu areálu etního stadionu 398,0 200,0 200,0
66 OMI  správa nebytových prostor - - -
67 příjmy z pronájmu nebytových prostor  areál Hůrka 1 128,7 1 000,0 1 000,0
68 příjmy z pronájmu nebytových prostor  areál Jana Palacha 4 074,2 4 000,0 4 000,0
69 příjmy z pronájmu nebytových prostor  areál esla 0,0 150,8 150,0
70 příjmy z pronájmu nebytových prostor  ostatní 13 658,0 13 900,0 13 900,0
71 příjmy z pronájmu movitých věcí ( uacenturm) 2 263,6 2 225,0 2 000,0
72 OMI  správa bytů a nebytových prostor - - -
73 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí  byty 85 815,0 86 150,0 85 117,0
74 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí  nebytové prostory 3 761,2 3 700,0 3 000,0
75 21 . Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 4 351,8 1 000,0 1 000,0
76 příjmy z úroků 4 359,1 1 000,0 1 000,0
77 realizované kurzové rozdíly -7,3 0,0 0,0
78 22. Přijaté sankční platby, pokuty 20 115,5 15 000,0 15 000,0
79 221. Přijaté sankční platby 18 482,1 15 000,0 15 000,0
80 222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let 1 633,4 0,0 0,0
81 V minulých let  přijaté vratky transferů  ostatní 1 564,4 0,0 0,0
82 V minulých let  doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi 69,0 0,0 0,0
83 23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní neda ové příjmy 80 232,3 169 584,5 177 040,3
84 přijaté pojistné náhrady 2 760,1 1 500,0 2 000,0
85 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 061,3 0,0 0,0
86 ORS  předpokládané příjmy ze vstupného Zimní ledový park 0,0 300,0 200,0
87 O P  využívání a zneškod ování odpadů  O OM 11 147,1 9 000,0 9 000,0
88 O P  využívání a zneškod ování odpadů  ostatní ( kolamp, sekol, lektro in) 432,7 400,0 400,0
89 OMI  náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů 3 372,6 2 700,0 2 700,0
90 OMI  náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách 7 286,8 10 000,0 10 000,0
91 OMI  náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách 44 192,1 40 800,0 40 525,0
92 O S  předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky 0,0 2 000,0 2 000,0
93 předpoklad dotace  státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,0 0,0 924,0
94 předpoklad dotace  provoz SSmP 0,0 0,0 87 500,0
95 předpoklad dotace  Sociálně právní ochrana dětí 0,0 0,0 5 600,0
96 předpoklad dotace  Výkon sociální práce 0,0 0,0 2 000,0
97 předpoklad dotace  R   ech Revolution 0,0 0,0 501,5
98 předpoklad dotace  I I  ízení Strategie Integrované územní investice 0,0 0,0 5 100,0
99 předpoklad dotace  I I  Zprostředkující subjekt Integrované územní investice 0,0 0,0 3 147,0

100 předpoklad dotace  Podpora integrace cizinců 0,0 0,0 1 864,8
101 předpoklad dotace  Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. 0,0 0,0 3 578,0
102 ostatní neda ové příjmy 5 979,6 102 884,5 0,0
103 2 . Přijaté splátky půjčených prostředků 2 320,0 7 747,3 0,0
104 eská abilympijská asociace 100,0 100,0 0,0
105 J Synthesia Pardubice 0,0 100,0 0,0
106 J Sokol Pardubice I. 220,0 220,0 0,0
107 splátky půjček ostatních 2 000,0 7 327,3 0,0

108 42 514,9 301 650,2 311 840,0
109 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 41 689,2 20 000,0 5 000,0
110 příjmy z prodeje pozemků 17 721,1 8 000,0 2 000,0
111 příjmy z prodeje bytů 23 754,1 7 000,0 3 000,0
112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 0,0 5 000,0 0,0
113 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 214,0 0,0 0,0
114 312. Ostatní kapitálové příjmy 560,0 281 650,2 306 840,0
115 předpoklad dotace  entrální polytechnické dílny a ampa 0,0 0,0 74 000,0
116 předpoklad dotace  erminál 0,0 100 000,0 0,0
117 předpoklad dotace  erminál niverzita 0,0 19 000,0 0,0
118 předpoklad dotace  Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček 0,0 21 357,8 15 840,0
119 předpoklad dotace  Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská 0,0 0,0 217 000,0

3. Příjmy kapitálové
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120 ostatní kapitálové příjmy 560,0 141 292,4 0,0
121 320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 265,7 0,0 0,0

122 337 124,8 85 647,1 90 821,1
123 1.Přijaté neinvestiční transfery 295 449,1 85 647,1 90 821,1
124 11. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 215 078,2 85 647,1 90 821,1
125 souhrnný dotační vztah 81 356,8 85 647,1 90 821,1
126 ostatní přijaté neinvestiční transfery 133 721,4 0,0 0,0
127 12. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní útovně 80 118,0 0,0 0,0
128 převody mezi rozpočty obcí  veřejnoprávní smlouvy 910,9 0,0 0,0
129 ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí 79 207,1 0,0 0,0
130 15. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 252,9 0,0 0,0
131 2.Přijaté investiční transfery 41 675,7 0,0 0,0
132 21. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 41 675,7 0,0 0,0
133 22. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0 0,0
134 2 122 115,8 1 946 495,9 1 690 907,2
135

136 2 076 037,8 1 946 495,9 1 690 907,2
137

138 84 190,6 301 650,2 311 840,0
139 2 206 306,3 2 248 146,1 2 002 747,2

.Přijaté transfery

ěžné příjmy (da ové a neda ové příjmy  běžné transfery)

ěžné příjmy očištěné o da  z příjmu právnických osob za obce

Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy  kapitálové transfery)
K M P JM
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140 86 813,3 734 851,0 759 026,7
141 81.Financování z tuzemska 32 639,5 734 851,0 759 026,7
142 811. Krátkodobé financování 2 639,5 412 201,0 222 961,3
143 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 14 347,4 412 201,0 222 961,3
144 v tom zapojené  N V RP N  PROS  (2020)  specifikované 0,0 312 351,0 121 111,3
145  N V RP N  PROS  (2020)  nespecifikované 0,0 110 000,0 112 000,0
146                              P  O SO I N HO ON  MmP -9 015,4 -7 000,0 -7 000,0
147                              P  O SO I N HO ON  MP -2 974,2 -3 150,0 -3 150,0
148  V S  S N M ROZPO M 1 778,2 0,0 0,0
149                              V S M S S MI O VO -1 496,4 0,0 0,0
150 8123 Dlouhodobé financování  úvěry 30 000,0 322 650,0 536 065,4
151 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní  specifikované 30 000,0 322 650,0 60 000,0
152 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní  nespecifikované 0,0 0,0 476 065,4
153 8124 Dlouhodobé financování  splátky 0,0 0,0 0,0
154 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,0 0,0 0,0
155 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP 0,0 0,0 0,0
156 8 .Opravné položky k peněžním operacím 54 173,7 0,0 0,0
157 8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.) 54 248,5 0,0 0,0
158 8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech -74,7 0,0 0,0

159 2 293 119,6 2 982 997,1 2 761 773,9
Poznámka:

v tis. č 1 439 645,8
v tis. č 1 321 500,0

Legenda: financování z úvěrových zdrojů
financování z dotačních zdrojů
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých období

Obecná rezerva rozpočtu 3,00% 43 189,4 tis. č

avarijní rezerva rozpočtu 1,50% 21 594,7 tis. č

1734 51 904,7 tis. č

1734 Podpora sportu  vazba na akciové podíly města v městských společnostech 25 450,0 tis. č

173 1 200,0 tis. č

1734 Program podpory kultury 6 083,6 tis. č

1734 Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 2 092,4 tis. č

6131 Program podpory rodinných center 550,0 tis. č

1734 Program podpory cestovního ruchu 1 098,3 tis. č

6131 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 21 565,6 tis. č

1015 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 768,1 tis. č

6131 Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti 1 500,0 tis. č

1734 Program Pardubičtí tahouni 5 930,0 tis. č

celkem 118 142,7

Program podpory bezbariérovosti 

Programy podpory:

Program podpory sportu

ZDROJ   K M

FIN N OV N

ákladna pro výpočet rezerv  vlastní příjmy bez očekávaných dotací a splátek
ákladna pro výpočet transferu na  dle statutu příloha č. 3 daně z příjmů  DPH  da  z nemovitostí

Rezervy v rozpočtu města Pardubic:
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Schválený rozpočet 2020 Návrh rozpočtu 2021
běžné výdaje a transfery běžné výdaje a transfery 20/21

1 214 Městská policie 90 881,0 95 340,0 104,9
2 Provoz 90 521,0 94 880,0 104,8
3 ransfery běžné 360,0 460,0 127,8
4 414 Kancelář primátora 31 503,5 20 399,5 64,8
5 Provoz 29 287,5 19 835,5 67,7
6 ransfery běžné 2 216,0 564,0 25,5
7 598 Odbor ekonomický 61 717,0 78 617,0 127,4
8 Provoz 11 600,0 8 500,0 73,3
9 ransfery běžné 50 117,0 70 117,0 139,9

10 711 Odbor majetku a investic 238 325,5 220 292,5 92,4
11 Provoz 206 724,5 188 732,5 91,3
12 ransfery běžné 31 601,0 31 560,0 99,9
13 811 Odbor hlavního architekta 4 950,0 4 352,0 87,9
14 Provoz 4 950,0 4 352,0 87,9
15 ransfery běžné 0,0 0,0 0,0
16 914 Kancelář tajemníka 312 295,0 317 193,0 101,6
17 Provoz 309 445,0 315 548,0 102,0
18 ransfery běžné 2 850,0 1 645,0 57,7
19 1015 Odbor životního prostředí 90 458,1 95 248,1 105,3
20 Provoz 89 690,0 94 480,0 105,3
21 ransfery běžné 768,1 768,1 100,0
22 1211 Stavební úřad 1 000,0 1 000,0 100,0
23 Provoz 1 000,0 1 000,0 100,0
24 ransfery běžné 0,0 0,0 0,0
25 1327 Odbor dopravy 331 407,9 311 964,9 94,1
26 Provoz 123 992,6 104 767,0 84,5
27 ransfery běžné 207 415,3 207 197,9 99,9
28 1411 Odbor rozvoje a strategie 35 309,0 44 604,4 126,3
29 Provoz 33 809,0 11 616,4 34,4
30 ransfery běžné 1 500,0 32 988,0 0,0
31 1734 Odbor školství, kultury a sportu 380 124,5 366 092,0 96,3
32 Provoz 20 354,0 23 390,0 114,9
33 ransfery běžné 359 770,5 342 702,0 95,3
34 1814 Odbor informačních technologií 28 113,5 32 187,0 114,5
35 Provoz 28 113,5 32 187,0 114,5
36 ransfery běžné 0,0 0,0 0,0
37 6131 Odbor sociálních věcí 145 674,6 163 985,6 112,6
38 Provoz 7 983,0 4 244,0 53,2
39 ransfery běžné 137 691,6 159 741,6 116,0

40 598 Rezerva rady města 1 000,0 500,0 50,0
41

42 598 Rezerva rozpočtu obecná a krizová 36 420,5 45 152,3 124,0

1 789 180,1 1 796 928,3 100,4

BV 994 890,6 949 184,7

794 289,5 847 743,6
V bez obecné a krizové rezervy 958 470,1 904 032,4

V a  bez obecné a krizové rezervy 1 752 759,6 1 751 776,0

ěžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021
 N  V D J  a R NSF R

V D J   K M

Město Pardubice bez MO
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K PI OV  V D J Schválený

město bez obvodů rozpočet apitálové apitálové apitálové apitálové
údaje jsou v tis. č 2020 výdaje transfery výdaje transfery

1 214 2 800,0 2 800,0 0,0 1 800,0 0,0
2 Strojní investice 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
3 Stavební investice 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
4 Městský kamerový systém  rozšíření 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
5 414 2 260,0 2 700,0 3 400,0 2 700,0 3 400,0
6 Výstavba, provoz a údržba JSVV 0,0 2 700,0 0,0 2 700,0 0,0
7 HZS Pardubického kraje  dotace 0,0 0,0 3 400,0 0,0 3 400,0
8 598 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 711 899 498,1 943 344,4 0,0 754 881,4 0,0
11 Informační systém veřejných zakázek 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0
12 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené  majetkoprávní vypořádání 0,0 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
13 Nájemné pozemků  ávka pro pěší a cyklisty přes abe (Povodí abe) 0,0 23,0 0,0 23,0 0,0
14 Masarykovo nám.  realizace  majetkoprávní vypořádání pozemků 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0
15 O vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. . Neumanna  výkupy pozemků 0,0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0
16 ávka pro pěší v prostoru nádraží   výkupy pozemků  nteria 0,0 3 600,0 0,0 1 300,0 0,0
17 S I/36 rnová  áblovka  ubina (SV obchvat)  výkupy pozemků a nájemné 0,0 4 100,0 0,0 3 000,0 0,0
18 reál ostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice) 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
19 reál koupaliště ihelna  rekonstrukce obkladů bazénu  P 0,0 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0
20 Velká údržba a investice školských zařízení 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
21 M  Hostovice  rekonstrukce elektroinstalace  P 0,0 200,0 0,0 137,0 0,0
22 M  Rosická  rekonstrukce sociálního zařízení  P 0,0 350,0 0,0 350,0 0,0
23 M  . oš ála  zřízení třídy  P 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0
24 Z  Prodloužená  celková rekonstrukce hřiště  P 0,0 450,0 0,0 450,0 0,0
25 Z  Závodu míru  rekonstrukce kuchyně a gastro  P 0,0 840,0 0,0 840,0 0,0
26 M  . oš ála  vegetační střechy  P 0,0 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
27  Hronovická  oprava fasády a odvodnění budovy  P 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0
28 S Pardubice  hrudim  III. etapa  P 0,0 490,0 0,0 490,0 0,0
29 S I/36 rnová  áblovka  ubina (SV obchvat)  P 0,0 932,0 0,0 932,0 0,0
30 S propojení S u letiště  Starý Máteřov  P 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0
31 S lutý pes  severovýchodní obchvat  P 0,0 395,0 0,0 395,0 0,0
32 S lutý pes  severovýchodní obchvat  přeložky 0,0 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0
33 S Svítkov  P 0,0 640,0 0,0 640,0 0,0
34 yklostojany  centrální část města 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0
35 erminál JIH  P 0,0 3 370,0 0,0 3 370,0 0,0
36 Zkapacitnění komunikace Semtín  průmyslová z na  P 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0
37 Rekonstrukce ul. ostelní a přilehlého okolí  P 0,0 550,0 0,0 550,0 0,0
38 opravní napojení nadjezdu yjevská do areálu esla a nemocnice  P 0,0 1 540,0 0,0 1 540,0 0,0
39 ávka pro pěší v prostoru nádraží   P 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0
40 Parkovací dům u multifunkční arény  P 0,0 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
41 opravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. .Neumanna  ostatní náklady 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0
42 opravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. .Neumanna  realizace 0,0 53 000,0 0,0 53 000,0 0,0
43 Městský útulek pro opuštěná zvířata  P 0,0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0
44 Náhrdelník na hrudimce  ostatní náklady 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
45 Stanoviště kontejnerů  III. etapa  P 0,0 180,0 0,0 180,0 0,0
46 Z  . oš ála  Z  . oš ála  úprava prostor pro Z  Montessori (úvěr) 0,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
47 Z  . oš ála  Z  . oš ála  úprava prostor pro Z  Montessori 0,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
48 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  dotace 0,0 15 840,0 0,0 15 840,0 0,0
49 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  vlastní zdroje 0,0 11 160,0 0,0 11 160,0 0,0
50 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  ostatní náklady 0,0 1 850,0 0,0 1 850,0 0,0
51 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  restaurátorské práce 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0
52 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  parkoviště  dar o conn 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0
53 Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská  dotace 0,0 217 000,0 0,0 217 000,0 0,0
54 Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská  vlastní zdroje 0,0 28 000,0 0,0 28 000,0 0,0
55 Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská  P   ostatní náklady 0,0 6 400,0 0,0 6 400,0 0,0
56 Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská  P   ostatní náklady  navýšení 0,0 8 600,0 0,0 0,0 0,0
57 erminál   P 0,0 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0
58 erminál   dotace 0,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0
59 erminál   vlastní zdroje (úvěr) 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
60 erminál   vlastní zdroje 0,0 54 000,0 0,0 0,0 0,0
61 erminál   ostatní náklady 0,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0
62 erminál   přeložky sítí 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
63 erminál   likvidace autobazaru 0,0 650,0 0,0 650,0 0,0
64 Rekonstrukce etního stadionu  P  a ostatní služby 0,0 5 661,4 0,0 5 661,4 0,0
65 Rekonstrukce etního stadionu  P  a ostatní služby 0,0 8 100,0 0,0 8 100,0 0,0
66 Rekonstrukce etního stadionu  P  a ostatní služby 0,0 96 000,0 0,0 96 000,0 0,0
67 entrální polytechnické dílny a ampa  realizace  úvěr 0,0 38 000,0 0,0 38 000,0 0,0
68 entrální polytechnické dílny a ampa  ostatní náklady  úvěr 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
69 entrální polytechnické dílny a ampa  ostatní náklady  dotace 0,0 74 000,0 0,0 74 000,0 0,0
70 entrální polytechnické dílny a ampa  realizace  vlastní zdroje 0,0 96 000,0 0,0 96 000,0 0,0
71 entrální polytechnické dílny a ampa  ostatní náklady vlastní zdroje  vlastní zdroje 0,0 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
72 Rekonstrukce zastávky MH   Okrajová (směr město) 0,0 2 880,0 0,0 2 880,0 0,0

Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021
Požadavky Návrh rozpočtu
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73 Rekonstrukce zastávky MH   trossova (směr město)  ostelíček 0,0 1 750,0 0,0 1 750,0 0,0
74 ávka od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin  ostatní náklady 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
75 M   rekonstrukce střechy nad přízemní částí 0,0 6 900,0 0,0 6 900,0 0,0
76 M  Hostovice  rekonstrukce elektroinstalace 0,0 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0
77 zylový dům Na Spravedlnosti 03  sanace střechy  P 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0
78 811 12 293,0 6 322,0 0,0 6 322,0 0,0
79 PPP  rezerva 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0
80 S (vyplývající z VIIb změny P) 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0
81 Studie erve ák 0,0 379,0 0,0 379,0 0,0
82 S ihelna obytná  revize 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0
83 S Hůrka  aktualizace 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0
84 zemní plán 0,0 950,0 0,0 950,0 0,0
85 ávka přes abe  park Na pici  koupaliště ihelna  P 0,0 560,0 0,0 560,0 0,0
86 S rajinná a sídlení zele  ORP Pardubice  ostatní náklady (pozastávka) 0,0 163,0 0,0 163,0 0,0
87 zemní studie sídelní zeleně 0,0 1 770,0 0,0 1 770,0 0,0
88 S nároží u pošty 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0
89 914 1 850,0 2 950,0 0,0 2 650,0 0,0
90 Stavební investice na budovách MmP 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0
91 Stavební investice na cizích budovách 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
92 Strojní investice 0,0 600,0 0,0 300,0 0,0
93 Stavební investice  udova orkého 4   stavební úpravy pokladny 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
94 Stavební investice  udova erná za ory  stavební úpravy pokladny 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
95 Stavební investice na cizích budovách  Náměstí Republiky 12  rotační kartotéky 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
96 Stavební investice na cizích budovách  Náměstí Republiky 12  rotační kartotéky  podlahy 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0
97 1015 165,0 20,0 0,0 20,0 0,0
98 Odkup infrastruktury 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0
99 1327 45 180,0 32 923,0 0,0 17 923,0 0,0

100 Program podpory dopravy 0,0 18 000,0 0,0 5 000,0 0,0
101 Služby, projekty znalecké posudky 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0
102 pravy SSZ nad rámec údržby 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0
103 Rekonstrukce zálivů MH 0,0 4 000,0 0,0 2 000,0 0,0
104 Odkup infrastruktury 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0
105 Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky 0,0 9 113,0 0,0 9 113,0 0,0
106 Zabezpečovací zařízení podchod 17. listopadu 0,0 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
107 1411 153 871,0 98 288,5 7 000,0 89 788,5 7 000,0
108 P PIN   revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372  dotace 0,0 0,0 7 000,0 0,0 7 000,0
109 Příprava a administrace projektů 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0
110 nalytické a metodické práce 0,0 350,0 0,0 350,0 0,0
111 Publicita projektů  dotační tituly 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0
112 Městský kamerový systém 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0
113 Inteligentní dopravní systém  parkovací systém  vlastní zdroje 0,0 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0
114 Inteligentní dopravní systém  parkovací systém  předfinancování dotace 0,0 29 662,0 0,0 29 662,0 0,0
115 Inteligentní dopravní systém  radiová sí  města  vlastní zdroje 0,0 8 200,0 0,0 8 200,0 0,0
116 entrální polytechnické dílny  ampa  P 0,0 1 760,0 0,0 1 760,0 0,0
117 M S  ukla sportovní  tletická hala  P 0,0 7 135,0 0,0 7 135,0 0,0
118 M S  ukla sportovní  Multifunkční hala  P 0,0 8 000,0 0,0 2 000,0 0,0
119 M S  ukla sportovní  Z  přeložky sítí 0,0 3 912,0 0,0 3 912,0 0,0
120 M S  ukla sportovní  ostatní náklady 0,0 3 000,0 0,0 1 000,0 0,0
121 nergeticky úsporné projekty  regulace technických zařízení Z  a M 0,0 1 500,0 0,0 1 000,0 0,0
122 erminál niverzita  P 0,0 650,0 0,0 650,0 0,0
123 Památník Zámeček  e pozice 0,0 2 732,5 0,0 2 732,5 0,0
124 Zvýšení základního kapitálu akciových společností 0,0 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0
125 1734 5 500,0 0,0 7 325,0 0,0 7 325,0
126 Strojní investice (všechna školní zařízení) 0,0 0,0 1 625,0 0,0 1 625,0
127 rajská knihovna  dotace Pardubickému kraji 0,0 0,0 700,0 0,0 700,0
128 sO  z.s.  Zámeček  arishova vila  dotace 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0
129 1814 15 660,0 16 800,0 0,0 13 300,0 0,0
130 Výpočetní technika 0,0 16 800,0 0,0 13 300,0 0,0
131 Rezerva havarijní 21 660,8 21 594,7 0,0 21 594,7 0,0
132 Rezerva krizová 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 Rezerva obecná 15 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
134 Rezerva investiční 0,0 16 141,1 0,0 16 141,1 0,0

135 1 183 837,9 1 163 883,7 17 725,0 947 120,7 17 725,0

964 845,7
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214
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

21   Městská policie 87 817,3 93 681,0 99 580,0 3 300,0 460,0 0,0 94 880,0 1 800,0 460,0 0,0
1 Provoz MP vč. H 9 635,8 11 940,0 11 940,0 60,0 11 940,0 60,0
2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON ( H) 52 756,4 57 700,0 59 400,0 59 400,0
3 Sociální a zdravotní pojištění MP ( H) 17 825,0 20 195,0 20 790,0 20 790,0
4 Náhrada mzdy za PN vyplácená zaměstnavatelem 308,2 300,0 400,0 400,0
5 Stavební investice 265,5 100,0 100,0 100,0
6 Strojní investice 547,2 1 000,0 1 000,0 0,0
7 Prevence kriminality 99,7 200,0 200,0 200,0
8 igitalizace městského kamerového systému  rozšiřování 5 696,9 1 700,0 1 700,0 1 700,0
9 igitalizace městského kamerového systému  rozšiřování  navýšení 0,0 0,0 500,0 0,0

10 Městský kamerový systém  provoz 50,7 400,0 500,0 500,0
11 Náklady na právní zastoupení 0,0 50,0 50,0 50,0
12 Odchodné dle zákona o MP 0,0 0,0 6 700,0 2 000,0
13 Ostatní 631,8 96,0 - - - - - - - -

99 580,0 3 300,0 460,0 0,0 94 880,0 1 800,0 460,0 0,0
V D J    K M 87 817,3 93 681,0

V D J
103 340,0 97 140,0

 Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Městská policie

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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414
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

1   Kancelář primátora 29 532,6 33 763,5 22 915,5 2 700,0 564,0 3 400,0 19 835,5 2 700,0 564,0 3 400,0
1 Provoz a údržba zařízení staveb O 161,2 300,0 330,0 250,0
2 Výstavba, provoz a údržba JSVV 1 002,1 1 896,5 1 236,5 2 700,0 1 236,5 2 700,0
3 Požární ochrana 74,9 150,0 150,0 100,0
4 HZS Pardubického kraje  dotace 3 776,0 3 776,0 376,0 3 400,0 376,0 3 400,0
5 innost orgánů krizového řízení 0,0 150,0 20,0 20,0
6 Pohoštění 1 197,7 1 300,0 1 300,0 1 000,0
7 ary 607,3 600,0 600,0 300,0
8 Zahraniční služební cesty 456,7 550,0 550,0 300,0
9 omunikace s veřejností 1 286,6 1 630,0 1 630,0 1 300,0

10 Monitoring tisku 140,1 150,0 150,0 150,0
11 Image časopis o jsou Pardubice 278,9 470,0 470,0 0,0
12 Smlouva o reklamě V1 1 210,0 1 250,0 1 250,0 800,0
13 Spolupráce se zahraničím 413,3 1 300,0 750,0 450,0
14 Prezentace města 2 218,7 2 450,0 2 450,0 2 000,0
15 Slavnostní akce města 249,0 400,0 300,0 300,0
16 Odborné posudky a analýzy 50,8 250,0 250,0 150,0
17 estné hroby 25,6 300,0 60,0 60,0
18 reál ostihového závodiště  poskytování služeb 2 420,0 2 420,0 2 420,0 2 420,0
19 ostihový spolek  reklamní služby 2 722,5 3 025,0 3 025,0 3 025,0
20 Náklady související s Velkou pardubickou 532,3 560,0 560,0 560,0
21 M  Zlatá přilba  reklamní služby 1 815,0 1 815,0 1 815,0 1 815,0
22  Pardubice  reklamní služby 2 311,1 2 315,0 2 315,0 2 315,0
23 Příspěvek Svazu měst a obcí R 281,0 290,0 290,0 290,0
24 Příspěvek Svazu historických sídel ech, Moravy a Slezska 108,4 120,0 120,0 120,0
25 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací 30,0 30,0 30,0 30,0
26 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 650,0 742,0 650,0 650,0
27 Příspěvek Svazku obcí Hradubická  abská 80,0 80,0 80,0 80,0
28 Příspěvek Svazku obcí Pardubická  abská 75,0 75,0 78,0 78,0
29 Příspěvek eskému institutu interních auditorů 10,0 10,0 10,0 10,0
30 Příspěvek sociaci měst pro cyklisty 15,0 15,0 15,0 15,0
31 Příspěvek sociaci pro urbanismus a územní plánování 0,0 2,0 2,0 2,0
32 Příspěvek Sdružení MmP 148,5 148,5 132,0 132,0
33 Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu 3,0 4,0 4,0 4,0
34 Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje 30,0 30,0 30,0 30,0
35 Příspěvek Nadační fond Jana Pernera 0,0 0,0 30,0 30,0
36 Příspěvek Společnosti pro stavební právo 0,0 1,0 1,0 1,0
37 Ostatní 5 152,0 5 158,5 - - - - - - - -

V D J   22 915,5 2 700,0 564,0 3 400,0 19 835,5 2 700,0 564,0 3 400,0
V D J    K M  29 532,6 33 763,5 26 499,529 579,5

 Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Kancelář primátora

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery

Rozpočet města Pardubic na rok 2021 ancelář primátora 86



598
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

5 8  konomický odbor 124 431,8 152 820,4 57 752,3 57 735,8 70 117,0 0,0 54 152,3 57 735,8 70 117,0 0,0
1 a  z nabytí nemovitých věcí 0,0 20,0 20,0 20,0
2 a  z nemovitostí mimo katastr města 34,4 40,0 40,0 40,0
3 a  z příjmů PO za obce 46 078,0 0,0 0,0 0,0
4 a  z přidané hodnoty ( PH) 56 008,6 50 000,0 70 000,0 70 000,0
5 Silniční da 4,2 7,0 7,0 7,0
6 roky stávajících úvěrů  6 755,5 10 000,0 10 000,0 7 000,0
7 inanční operace  služby peněžních ústavů a pošt 542,0 600,0 600,0 600,0
8 Sankční platby, platební výměry, náklady řízení 1 403,9 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0
9 udit, ekonomické poradenství 494,2 900,0 900,0 800,0

10 Vratky minulých období 36,5 50,0 50,0 50,0
11 Rezervy
12 Rezerva Rady města Pardubic 595,9 700,0 700,0 350,0
13 Rezerva primátora harváta 25,0 100,0 100,0 50,0
14 Rezerva náměstka vaše 5,0 50,0 50,0 25,0
15 Rezerva náměstka Nadrchala 0,0 50,0 50,0 25,0
16 Rezerva náměstka Rychteckého 15,0 50,0 50,0 25,0
17 Rezerva náměstka Mazucha 20,0 50,0 50,0 25,0
18 Rezerva rozpočtu  obecná 0,0 51 320,5 23 189,4 20 000,0 23 189,4 20 000,0
19 Rezerva rozpočtu  krizová 0,0 100,0 1 962,9 1 962,9
20 Rezerva rozpočtu  krizová II. ( ovid1 ) 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0
21 Rezerva rozpočtu  havarijní 0,0 25 710,3 21 594,7 21 594,7
22 Rezerva rozpočtu  investiční 0,0 4 972,6 16 141,1 16 141,1
23 Nové požadavky
24 Ostatní 12 413,6 8 000,0 - - - - - - - -

57 752,3 57 735,8 70 117,0 0,0 54 152,3 57 735,8 70 117,0 0,0
V D J    K M 124 431,8 152 820,4 185 605,0 182 005,0
V D J

   Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  konomický odbor

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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711
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

711  Odbor majetku a investic 628 984,1 1 267 173,6 202 582,5 951 254,4 31 710,0 0,0 188 732,5 754 881,4 31 560,0 0,0
1 Znalecké posudky, odd. P, spr. popl., revize 133,6 500,0 500,0 250,0
2 Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcného břemene 157,4 150,0 150,0 150,0
3 Nákup cenin vč. kolků 65,5 300,0 300,0 150,0
4 Pojištění veškerého majetku města 4 923,0 6 200,0 6 600,0 6 600,0
5 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace 22,4 500,0 500,0 50,0
6 echnická pomoc 147,6 500,0 500,0 200,0
7 Informační systém veřejných zakázek 0,0 5,0 2,0 3,0 2,0 3,0
8 Zádržné 0,0 118,4 150,4 150,4
9 Pozemky - - - - - - - - - -

10 držba neudržovaných neveřejných pozemků 168,4 500,0 500,0 200,0
11 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené  majetkoprávní vypořádání 11 033,8 5 000,0 5 000,0 2 500,0
12 Výkupy pozemků  O vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0
13 Výkupy pozemků  ávka pro pěší v areálu   nteria 0,0 0,0 1 300,0 1 300,0
14 Výkupy pozemků  S I/37 rnová, áblovka, ubina  SV obchvat 6 571,0 6 000,0 1,0 3 000,0 1,0 3 000,0
15 Nájemné pozemků  ávka pro pěší a cyklisty přes abe (Povodí abe) 0,0 0,0 23,0 23,0
16 Nájemné pozemků  S Pražská  ranecká 67,4 80,0 5,0 5,0
17 Nájemné pozemků  S Svítkov 0,0 0,0 10,0 10,0
18 Nájemné pozemků  Nadjezd yjevská  most M117 0,0 0,0 50,0 50,0
19 Nájemné pozemků  erminál 0,0 0,0 310,0 310,0
20 Masarykovo nám.  majetkoprávní vypořádání záboru veřejného prostranství 0,0 0,0 200,0 200,0
21 řbitovy - - - - - - - - - -
22 držba hřbitovů vč. vypůjčených 2 055,0 2 160,0 2 200,0 2 200,0
23 Provoz hřbitovů 3 071,2 2 000,0 3 025,0 3 025,0
24 Památky na území města  údržba a investice - - - - - - - - - -
25 Opravy a provoz památek 178,9 500,0 500,0 200,0
26 Zelená brána  provoz 222,4 200,0 200,0 200,0
27 reály sportoviš   údržba a investice - - - - - - - - - -
28 reál ostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice) 3 014,5 3 000,0 2 000,0 1 000,0 2 000,0 1 000,0
29 reál ostihového závodiště  údržba zeleně 0,0 2 500,0 2 550,0 2 550,0
30 reál Skateparku (opravy, údržba, revize) 124,0 500,0 500,0 200,0
31 reál Skateparku  platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 3 044,8 3 200,0 3 250,0 3 250,0
32 reál Skateparku  koncesní řízení 0,0 0,0 180,0 180,0
33 reál koupaliště ihelna  (provoz, revize) 100,0 100,0 100,0 100,0
34 reál koupaliště ihelna  platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 2 879,8 2 900,0 2 900,0 2 900,0
35 reál koupaliště ihelna  koncesní řízení 0,0 0,0 260,0 260,0
36 reál koupaliště ihelna  rekonstrukce obkladů bazénu  P 0,0 0,0 2 800,0 2 800,0
37 uacentrum  vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)  dotace PaP 27 877,0 31 301,0 31 410,0 31 410,0
38 uacentrum (opravy nad 50,0 tis.) 336,3 3 000,0 5 000,0 4 000,0
39 asketbalová hala  (opravy, údržba, služby) 278,9 700,0 700,0 700,0

   Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Odbor majetku a investic

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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40 reál M S ukla (opravy, údržba, služby) 515,3 500,0 500,0 500,0
41 S  Ohrazenice (opravy, údržba, služby) 489,9 500,0 500,0 500,0
42 reál  olíčku (opravy, údržba, služby) 369,5 500,0 500,0 500,0
43 reál etního stadionu (opravy, údržba, služby) 81,3 200,0 150,0 150,0
44 rtkova aréna  elektrická energie 7,9 30,0 30,0 30,0
45 udovy v majetku města  údržba a investice - - - - - - - - - -
46 Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení 471,4 700,0 700,0 600,0
47 držba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti 371,0 800,0 800,0 700,0
48 držba azylového domu pro muže Milheimova 32,9 400,0 400,0 300,0
49 držba ubytovny eškova č.p. 1240 581,6 800,0 600,0 300,0
50  Hronovická  opravy, údržba, služby 462,9 200,0 200,0 200,0
51 V  Pardubice  opravy, údržba, služby 37,1 200,0 200,0 200,0
52 udova Radnice, Pernštýnské nám. 1  klimatizace společenského sálu 0,0 40,0 40,0 40,0
53 zylový dům Na Spravedlnosti 03  sanace střechy  P 0,0 0,0 4 000,0 200,0
54 udovy v majetku města  školská zařízení  údržba a investice - - - - - - - - - -
55 Velká údržba a investice školských zařízení 11 392,2 10 000,0 11 000,0 2 000,0 11 000,0 2 000,0
56 Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení 3 208,7 3 500,0 3 600,0 3 600,0
57 Měření a regulace radonu  objekty M 0,0 500,0 500,0 500,0
58 M  . oš ála  zřízení třídy  P 0,0 0,0 300,0 300,0
59 M  Hostovice  rekonstrukce elektroinstalace  P 0,0 0,0 200,0 137,0
60 M  Hostovice  rekonstrukce elektroinstalace 0,0 0,0 2 300,0 2 300,0
61 M  Rosická  rekonstrukce sociálních zařízení 0,0 0,0 350,0 350,0
62 M  Svítkov  stávající budova  provoz 0,0 0,0 300,0 300,0
63 Z  . oš ála  vegetační střechy  P  0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
64 Z  Prodloužená  celková rekonstrukce hřiště  P 0,0 650,0 450,0 450,0
65 Z  Závodu míru  rekonstrukce kuchyně a gastro  P 0,0 800,0 840,0 840,0
66 M   výměna oken 0,0 0,0 7 500,0 7 500,0
67 M   rekonstrukce střechy nad přízemní částí 0,0 0,0 6 900,0 6 900,0
68  Hronovická  oprava fasády a odvodnění budovy  P 0,0 150,0 150,0 150,0
69 ytové hospodářství - - - - - - - - - -
70 ytové domy  opravy a udržování 30 484,4 35 000,0 40 000,0 5 000,0 30 000,0 0,0
71 ytové domy  revize a ostatní služby 5 916,5 8 500,0 8 500,0 8 500,0
72 ytové domy  platby za energie J a NP 33 291,5 36 700,0 37 800,0 37 800,0
73 ytové domy  služby pošt a peněžních ústavů 32,9 50,0 50,0 50,0
74 ytové domy  SVJ  fond oprav a platby za energie ( ) 2 820,6 3 000,0 3 200,0 3 200,0
75 ytové domy  přeplatky z vyúčování energií 5 360,7 6 100,0 6 100,0 6 100,0
76 ytové domy  zabezpečení požární ochrany bytových objektů 73,4 100,0 100,0 100,0
77 ytové domy  opravy volných J  P 398,3 1 000,0 500,0 500,0
78 ytové domy  opravy volných J  realizace 8 261,2 20 000,0 16 660,0 16 660,0
79 Soudní poplatky za J, NP, pozemky 47,0 200,0 200,0 200,0
80 Náklady na veřejné dražby J a NP 20,6 200,0 200,0 200,0
81  Sedláčkova 446  výměna vodovodní a kanalizační přípojky 0,0 0,0 500,0 500,0
82  e ova,Sokolovská, . rause 233 2345  výměna vodovodních přípo 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0
83 Nebytové prostory a areály - - - - - - - - - -
84 NP  areál Hůrka (opravy, údržba, služby) 175,3 400,0 400,0 400,0
85 NP  areál J. Palacha (opravy, údržba, služby) 1 999,8 2 000,0 2 000,0 2 000,0
86 NP  areál letiště (opravy, údržba, služby) 0,0 200,0 150,0 150,0
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87 NP  areál kasárna M (opravy, údržba, služby) 1 511,0 1 500,0 1 600,0 1 600,0
88 NP  areál erve ák (opravy, údržba, služby) 0,0 500,0 500,0 250,0
89 NP  ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby) 2 963,6 4 000,0 4 000,0 4 000,0
90 NP a sportoviště  platby za energie 7 389,4 11 500,0 11 500,0 11 500,0
91 NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba) 2 492,6 3 180,0 3 180,0 3 180,0
92 NP  vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků 1 266,2 1 650,0 1 650,0 1 650,0
93 NP  evotyho 2450  SVJ  splátky úvěru na rekonstrukci NP 2 492,6 106,0 100,0 100,0
94 yklistické stezky - - - - - - - - - -
95 S Pardubice  hrudim  III. etapa  P 0,0 500,0 500,0 490,0
96 S I/36 rnová  áblovka  ubina (SV obchvat)  P 0,0 1 240,0 932,0 932,0
97 S propojení S u letiště na S Starý Máteřov  P 0,0 600,0 200,0 200,0
98 S lutý pes  severovýchodní obchvat  P 0,0 400,0 395,0 395,0
99 S lutý pes  severovýchodní obchvat  přeložky 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

100 S Svítkov  P 0,0 650,0 640,0 640,0
101 yklostojany  centrální část města 0,0 0,0 250,0 250,0
102 Veřejná prostranství a zele - - - - - - - - - -
103 yršovy sady (opravy, údržba) 0,0 500,0 500,0 400,0
104 Náhrdelník na hrudimce  ostatní náklady 0,0 1 000,0 200,0 100,0 200,0 100,0
105 Revitalizace zahrad u škol na MO III (OP P)  následná péče 0,0 229,1 229,1 229,1
106 Stanoviště kontejnerů  III. etapa  P 0,0 750,0 180,0 180,0
107 Dopravní stavby a místní komunikace - - - - - - - - - -
108 Multimodální uzel veřejné dopravy  ostatní náklady 0,0 100,0 100,0 100,0
109 erminál JIH  P 0,0 4 860,0 3 370,0 3 370,0
110 Zkapacitnění komunikace Semtín  průmyslová z na  P 0,0 220,0 50,0 50,0
111 Rekonstrukce ulice ostelní a přilehlého okolí  P 0,0 1 500,0 550,0 550,0
112 opravní napojení nadjezdu yjevská do areálu esla a nemocnice  P 0,0 4 000,0 1 540,0 1 540,0
113 ávka pro pěší v prostoru nádraží   P 0,0 150,0 90,0 90,0
114 ávka od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin  ostatní náklady 0,0 0,0 100,0 100,0
115 Parkovací dům u multifunkční arény  P 0,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
116 opravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. .Ne 0,0 1 750,0 3 000,0 3 000,0
117 opravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. .Ne 0,0 10 000,0 53 000,0 53 000,0
118 Rekonstrukce zastávky MH   Okrajová (směr město) 0,0 0,0 2 880,0 2 880,0
119 Rekonstrukce zastávky MH   trossova (směr město)  ostelíček 0,0 0,0 1 750,0 1 750,0
120 Investiční akce financované z vlastních zdrojů - - - - - - - - - -
121 Revitalizace etního stadionu  P   ostatní náklady 0,0 5 947,0 5 661,4 5 661,4
122 Revitalizace etního stadionu  P   ostatní náklady 0,0 8 100,0 8 100,0 8 100,0
123 Revitalizace etního stadionu  stavební práce 0,0 96 000,0 96 000,0 96 000,0
124 Městský útulek pro opuštěná zvířata  P 0,0 1 000,0 1 200,0 1 200,0
125 Investiční akce financované z úvěrových zdrojů - - - - - - - - - -
126 Z  . oš ála  úprava prostor pro potřeby Z  Montessori (úvěr) 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
127 Z  . oš ála  úprava prostor pro potřeby Z  Montessori 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0
128 kce spolufinancované z dotačních zdrojů - - - - - - - - - -
129 entrální polytechnické dílny a ampa  dotace 0,0 0,0 74 000,0 74 000,0
130 entrální polytechnické dílny a ampa  realizace (úvěr) 0,0 0,0 38 000,0 38 000,0
131 entrální polytechnické dílny a ampa  ostatní náklady (úvěr) 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0
132 entrální polytechnické dílny a ampa  realizace  vlastní zdroje 0,0 0,0 96 000,0 96 000,0
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133 entrální polytechnické dílny a ampa  ostatní náklady  vlastní zdroje 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0
134 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  dotace 0,0 21 357,8 15 840,0 15 840,0
135 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  vlastní zdroje 0,0 11 675,9 11 160,0 11 160,0
136 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  ostatní náklady 0,0 2 400,0 1 850,0 1 850,0
137 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  restaurátorské práce 0,0 0,0 200,0 200,0
138 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  parkoviště  dar o c 0,0 0,0 500,0 500,0
139 Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská  dotace 0,0 0,0 217 000,0 217 000,0
140 Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská  vlastní zdroje 0,0 0,0 28 000,0 28 000,0
141 Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská  P  a ostatní náklady 0,0 6 550,0 6 400,0 6 400,0
142 Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská  P  a ostatní navýšení 0,0 0,0 8 600,0 0,0
143 erminál   dotace 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0
144 erminál   vlastní zdroje 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0
145 erminál   vlastní zdroje  navýšení 0,0 0,0 54 000,0 0,0
146 erminál   P 0,0 3 700,0 1 550,0 1 550,0
147 erminál   ostatní náklady 0,0 0,0 2 400,0 0,0
148 erminál   přeložky sítí 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
149 erminál   likvidace autobazaru 0,0 650,0 650,0 650,0
150 Ostatní výdaje 436 291,9 700 273,4 - - - - - - - -

V D J                                                       202 582,5 951 254,4 31 710,0 0,0 188 732,5 754 881,4 31 560,0 0,0
V D J    K M                                                   628 984,1 1 267 173,6 1 185 546,9 975 173,9
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811
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

811  Odbor hlavního architekta 1 858,9 17 243,0 4 355,0 6 322,0 0,0 0,0 4 352,0 6 322,0 0,0 0,0
1 Průzkumné a projektové práce 917,7 5 950,0 1 725,0 400,0 1 722,0 400,0

Změny P ( I , ) 0,0 0,0 300,0 300,0
yklosčítače  sběr a vyhodnocení dat 0,0 0,0 110,0 110,0
ezpečně do škol  drobné stavební úpravy předprostorů škol 0,0 0,0 150,0 150,0

oncepce úpravy veřejných prostranství 0,0 0,0 230,0 230,0
opravní studie 0,0 0,0 142,0 142,0

Motorová a nemotorová doprava  aktualizace 0,0 0,0 150,0 150,0
Hospodaření s deš ovou vodou 0,0 0,0 150,0 150,0
Spolupráce s V  0,0 0,0 43,0 40,0
Rezerva 0,0 0,0 450,0 400,0 450,0 400,0

2 S vyplývající ze VIIb změny P 0,0 300,0 300,0 300,0
3 Studie erve ák 0,0 500,0 379,0 379,0
4 S ihelna obytná  revize 0,0 600,0 600,0 600,0
5 S Hůrka  aktualizace 0,0 600,0 600,0 600,0
6 zemní plán 0,0 1 250,0 300,0 950,0 300,0 950,0
7 ávka přes abe, park Na pici  koupaliště ihelna  P 0,0 560,0 560,0 560,0
8 S krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice  pozastávka 737,4 163,0 163,0 163,0
9 M  lubíčko  stavební úpravy  návrh stavby 0,0 0,0 150,0 150,0

10 okalita S. .Neumanna vč. souvisejících komunikací  dopravní stud 0,0 0,0 900,0 900,0
11 Parkovací dům Mezi Mosty 0,0 0,0 750,0 750,0
12 zemní studie sídelní zeleně 0,0 2 300,0 530,0 1 770,0 530,0 1 770,0
13 S nároží u pošty 0,0 0,0 600,0 600,0
14 Ostatní 203,7 5 020,0 - - - - - - - -

V D J 4 355,0 6 322,0 0,0 0,0 4 352,0 6 322,0 0,0 0,0
V D J    K M 1 858,9 17 243,0 10 674,010 677,0

   Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Odbor hlavního architekta

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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914
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

1   Kancelář tajemníka 302 968,0 314 145,0 315 748,0 2 950,0 1 645,0 0,0 315 548,0 2 650,0 1 645,0 0,0
1 Platy zaměstnanců MmP včetně OON 156 715,2 169 508,0 179 100,0 179 100,0
2 Mzdy  Projektové týmy  PP 178,2 350,0 200,0 200,0
3 Mzdy  M S  ukla sportovní  PP 10,0 110,0 110,0 110,0
4 Náhrady za PN  placené zaměstnavatelem 841,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0
5 lenové zastupitelstva  odměny 6 457,1 9 800,0 9 800,0 9 800,0
6 Odměny a dary za práci v komisích a výborech 1 030,5 1 300,0 1 300,0 1 300,0
7 Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů 54 997,8 61 050,0 64 300,0 64 300,0
8 Dotace a dotační projekty  mzdové náklady - - - - - - - - - -
9 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 316,6 600,0 295,0 5,0 295,0 5,0

10 Sociálně právní ochrana dětí 13 336,9 5 600,0 5 540,0 60,0 5 540,0 60,0
11 Výkon sociální práce 3 690,2 2 000,0 1 970,0 30,0 1 970,0 30,0
12 Podpora integrace cizinců  dotace 19,8 32,4 64,8 64,8
13 Podpora integrace cizinců  vlastní zdroje 2,2 3,6 7,2 7,2
14 R   ech Revolution  dotace 50,0 187,0 161,5 161,5
15 R   ech Revolution  vlastní zdroje 139,9 33,0 28,5 28,5
16 I I  ízení Strategie integrované územní investice  dotace 2 900,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0
17 I I  Zprostředkující subjekt integrované územní investice  dotace 3 172,1 3 537,0 3 147,0 3 147,0
18 I I  Zprostředkující subjekt integrované územní investice  vlastní zdroje 182,9 0,0 100,0 100,0
19 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.  dotace 2 152,5 2 556,0 2 556,0 2 556,0
20 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.  vlastní zdroje 113,3 135,0 135,0 135,0
21 Implementace systémů řízení kvality 66,5 300,0 100,0 100,0
22 Náklady soudních řízení, právní konzultace 903,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0
23 kolení a vzdělávání 1 982,4 2 700,0 2 700,0 2 500,0
24 Stavební investice na budovách MmP 0,0 150,0 150,0 150,0
25 Stavební investice  udova  ivadla 2   výměna výtahu 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0
26 Stavební investice  udova orkého 4   stavební úpravy pokladny 0,0 0,0 100,0 100,0
27 Stavební investice  udova erná za ory  stavební úpravy pokladny 0,0 0,0 100,0 100,0
28 Stavební investice  udova 17. listopadu 303  výměna oken 0,0 0,0 688,0 688,0
29 Stavební investice na cizích budovách 0,0 100,0 100,0 100,0
30 Stavební investice na   náměstí Republiky 12  rotační kartotéky 0,0 0,0 1 700,0 1 700,0
31 Stavební investice na   náměstí Republiky 12  podlahy (kartotéky) 0,0 0,0 200,0 200,0
32 Strojní investice 2 789,2 600,0 600,0 300,0
33 Provoz MmP 30 919,4 32 345,0 32 345,0 32 345,0
34 Nákup cenin  kolků 27,6 50,0 50,0 50,0
35 Provozní náklady budovy na nám. Republiky 3 080,7 3 300,0 3 600,0 3 600,0
32 Ostatní 16 891,6 10 198,0 - - - - - - - -

315 748,0 2 950,0 1 645,0 0,0 315 548,0 2 650,0 1 645,0 0,0
V D J    K M 302 968,0 314 145,0 320 343,0 319 843,0
V D J

 Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Kancelář tajemníka

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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1015
Skutečné Schválený
čerpání rozpočet

údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
1015  Odbor životního prostředí 85 031,5 90 623,1 96 690,0 20,0 768,1 0,0 94 480,0 20,0 768,1 0,0

1 držba veřejné zeleně 90,9 200,0 200,0 200,0
2 Pasportizace veřejné zeleně 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0
3 Městské lesy Pardubice 2 771,6 3 500,0 3 500,0 3 000,0
4 esopark ukla  následná údržba 150,1 400,0 500,0 400,0
5 Mobilní zele  tř. Míru a Masarykovo nám. 338,8 500,0 500,0 500,0
6 Opravy a udržování majetku ve správě O P 80,9 100,0 100,0 100,0
7 kologická výchova a osvěta 90,0 150,0 150,0 100,0
8 eratizace veřejného prostranství 47,9 150,0 150,0 150,0
9 Omezení populace holubů 120,5 150,0 150,0 150,0

10 Veterinární činnost 1 063,1 1 700,0 1 500,0  1 500,0
11 Odkup infrastruktury 2,4 15,0 20,0 20,0
12 Provoz dokončených vodohospodářských děl 361,0 600,0 500,0 400,0
13 Mobilní protipovod ové hrazení  provoz 36,0 60,0 60,0 60,0
14 Měření ukazatelů znečištění životního prostředí 61,5 80,0 80,0 80,0
15 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší 169,4 300,0 200,0 200,0
16 Odpadové hospodářství - - - - - - - - - -
17 Svoz komunálních odpadů 41 449,7 42 600,0 44 000,0 42 540,0
18 klid a čištění stavoviš  kontejnerů O 1 761,6 1 900,0 2 000,0 2 000,0
19 Separovaný sběr 16 792,0 17 300,0 18 300,0 18 300,0
20 Náklady na druhotné suroviny 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0
21 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů 1 625,2 1 800,0 1 800,0 1 800,0
22 Provoz separačních dvorů 13 120,7 12 800,0 14 500,0 14 500,0
23 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek 76,3 180,0 180,0 180,0
24 Sběr R O od občanů 4 011,2 4 500,0 5 100,0 5 100,0
25 držba rekultivované skládky O u ražkovic 124,1 220,0 220,0 220,0
26 Program podpory
27 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 347,8 384,1 384,1 384,1
28 PP VO  Okresní myslivecký spolek 49,0 49,0 49,0 49,0
29 PP VO  Záchranná stanice živočichů Pasíčka 50,0 35,0 35,0 35,0
30 PP VO  kocentrum Paleta 300,0 300,0 300,0 300,0
31 Ostatní výdaje -60,3 150,0 - - - - - - - -

V D J                                                       96 690,0 20,0 768,1 0,0 94 480,0 20,0 768,1 0,0
V D J    K M                                                   85 031,5 90 623,1 95 268,197 478,1

   Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Odbor životního prostředí

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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1211
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

1211  Stavební úřad 85,6 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
1 innost stavebního úřadu 85,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
V D J    K M 85,6 1 000,0

údaje jsou v tis. č

V D J
1 000,0 1 000,0

 Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Stavební úřad

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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1327
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

1327  Odbor dopravy 333 433,3 376 587,9 125 069,8 33 623,0 224 472,0 0,0 104 767,0 17 923,0 207 197,9 0,0
1 inanční kompenzace PmP, a.s.  dopravní obslužnost 180 278,9 198 050,0 215 274,1 198 745,8
2 inanční kompenzace PmP, a.s.  senioři ( 70) 3 404,3 8 365,3 8 197,9 7 669,7
3 inanční kompenzace PmP, a.s.  služba SPI  handicap 600,0 600,0 600,0 600,0
4 inanční kompenzace PmP, a.s.  provoz OM  rnošt 400,0 400,0 400,0 182,4
5 PmP, a.s.  odměna za provoz placeného stání 6 599,9 6 200,0 6 400,0 6 400,0
6 SmP, a.s.  odměna za výkon vlastnických práv 500,0 535,0 500,0 500,0
7 Informační systém  oprava a údržba 0,0 50,0 50,0 50,0
8 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty 13,8 600,0 730,0 730,0
9 Odborná způsobilost pro moto 53,8 100,0 100,0 100,0

10 Komunikace - - - - - - - - - -
11 Služby, projekty, znalecké posudky 423,9 1 600,0 600,0 1 000,0 300,0 300,0
12 ištění komunikací včetně zimní údržby 30 305,0 33 970,0 33 970,0 30 000,0
13 Správa a údržba komunikací 31 861,4 34 000,0 34 000,0 30 000,0
14 Světelná a signalizační zařízení 2 349,5 2 230,0 2 230,0 2 230,0
15 pravy SSZ nad rámec údržby 288,4 1 860,0 1 214,0 400,0 400,0 400,0
16 I S  řižovatky (SSZ)  servis 0,0 0,0 407,0 407,0
17 Provoz a údržba veřejného osvětlení 37 420,0 38 720,0 39 218,8 30 000,0
18 ktualizace pasportů komunikací a dopravního značení 188,8 207,6 190,0 190,0
19 Odstra ování bariér na komunikacích 0,0 500,0 500,0 500,0
20 Odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení 0,0 500,0 500,0 500,0
21 Osvětlení přechodů pro chodce 0,0 250,0 250,0 250,0
22 Odtahy motorových vozidel 8,5 120,0 300,0 300,0
23 Odkup infrastruktury 0,0 0,0 10,0 10,0
24 Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky 116,4 5 500,0 9 113,0 9 113,0
25 Zabezpečovací zařízení podjezdu 17. listopadu 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0
26 yklostezky - - - - - - - - - -
27 yklostezky  opravy a údržba 446,6 3 000,0 3 000,0 1 000,0
28 yklověž  provoz a opravy 409,0 800,0 800,0 800,0
29 Zálivy M D - - - - - - - - - -
30 Rekonstrukce zálivů MH 0,0 4 000,0 4 000,0 2 000,0
31 Programy podpory
32 Program podpory dopravy 0,0 17 600,0 18 000,0 5 000,0
33 Program SIP 110,0 110,0 110,0 110,0
34 Ostatní výdaje 37 655,1 16 720,0 - - - - - - - -

125 069,8 33 623,0 224 472,0 0,0 104 767,0 17 923,0 207 197,9 0,0
V D J    K M 333 433,3 376 587,9
V D J

383 164,8 329 887,9

   Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Odbor dopravy

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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1411
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

1 11  Odbor rozvoje a strategie 123 517,7 189 180,0 16 286,4 185 291,5 36 988,0 7 000,0 11 616,4 89 788,5 32 988,0 7 000,0
1 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 1 559,7 500,0 500,0 500,0
2 Příprava a administrace projektů 0,0 1 800,0 300,0 1 200,0 300,0 300,0
3 nalytické a metodické práce 0,0 2 000,0 500,0 890,0 300,0 350,0
4 Publicita projektů  dotační tituly 0,0 60,0 60,0 60,0
5 Participativní plánování  e terní služby 0,0 400,0 400,0 100,0
6 Znalecké posudky 0,0 400,0 400,0 150,0
7 Městský kamerový systém 0,0 50,0 27,0 27,0
8 P PIN   dotace 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
9 P PIN   revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372  dotace 1 000,0 10 000,0 7 000,0 7 000,0

10 Zimní ledový park  mobilní kluziště  provoz a investice 4 157,2 1 950,0 3 900,0 1 840,0
11 kciové společnosti města - - - - - - - - - -
12 H  ynamo Pardubice a.s.  akcionářská dohoda 0,0 0,0 15 488,0 15 488,0
13 R P a.s.  služby obecného hospodářského zájmu  provoz M 14 086,0 13 000,0 20 000,0 0,0 16 000,0 0,0
14 Správa akciových podílů  e terní poradenství 0,0 850,0 650,0 300,0
15 Zvýšení základního kapitálu akciových společností 0,0 0,0 56 000,0 25 000,0
16 Dotační projekty a I I - - - - - - - - - -
17 I I  ízení Strategie integrované územní investice  dotace 851,4 945,0 700,0 700,0
18 I I  ízení Strategie integrované územní investice  vlastní zdroje 18,8 500,0 500,0 300,0
19 entrální polytechnické dílny a ampa  administrace projektu 0,0 600,0 59,0 59,0
20 entrální polytechnické dílny a ampa  P 16 300,3 5 700,0 1 400,0 1 760,0
21 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.  dotace 69,8 1 022,0 1 022,0 1 022,0
22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.  vlastní zdroje 3,7 54,0 54,0 54,0
23 R   ech Revolution  dotace 159,9 340,0 340,0 340,0
24 R   ech Revolution  vlastní zdroje 57,5 60,0 60,0 60,0
25 R   ech Revolution  předfinancování dotace 175,7 400,0 400,0 340,0
26 erminál niverzita  P 0,0 1 500,0 650,0 650,0
27 Stategické dokumenty - - - - - - - - - -
28 Strategie a koncepce 94,4 300,0 300,0 150,0
29 Plán udržitelnosti městské mobility 224,4 4 000,0 2 000,0 2 000,0
30 nergetika - - - - - - - - - -
31 nergetické audity a průkazy energetické náročnosti budov města 0,0 500,0 300,0 200,0
32 terní energetické služby 195,5 500,0 400,0 400,0
33 Provoz energetického dispečinku 169,9 350,0 180,0 180,0
34 nergeticky úsporné projekty v budovách v majetku města 289,3 500,0 400,0 200,0
35 nergeticky úsporné projekty  regulace technických zařízení Z  a M 368,5 2 000,0 1 500,0 1 000,0
36 Smart ity  předprojektová a projektová příprava - - - - - - - - - -
37 Inteligentní dopravní systém  křižovatky  dotace 0,0 25 713,0 23 173,0 0,0

    Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Odbor rozvoje a strategie

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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38 Inteligentní dopravní systém  křižovatky  vlastní zdroje 0,0 10 587,0 1 435,0 0,0
39 Inteligentní dopravní systém  parkovací systém  dotace 0,0 34 000,0 29 662,0 0,0
40 Inteligentní dopravní systém  parkovací systém  vlastní zdroje 0,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0
41 Inteligentní dopravní systém  parkovací systém  předfinancování 0,0 0,0 29 662,0 29 662,0
42 Inteligentní dopravní systém  radiová sí  města  vlastní zdroje 0,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0
43 Projektové řízení, projekty a projektová příprava - - - - - - - -
44 M S  ukla sportovní  tletická hala  P 5 055,1 7 212,0 7 788,0 7 135,0
45 M S  ukla sportovní  Multifunkční hala  P 0,0 0,0 8 000,0 2 000,0
46 M S  ukla sportovní  Z  přeložky sítí 0,0 0,0 3 912,0 3 912,0
47 M S  ukla sportovní  ostatní náklady 0,0 0,0 3 000,0 1 000,0
48 Památník Zámeček  e pozice 0,0 0,0 2 732,5 2 732,5
49 Projektové řízení  e terní projektový manažer 0,0 0,0 1 200,0 600,0
50 Projektové řízení  terminál JIH  lávka S   vazba na terminál 190,1 1 200,0 820,0 820,0
51 Projektové řízení  S MP 193,2 920,0 501,4 501,4
52 Projektové řízení  kontrolní a revizní posudky 0,0 400,0 400,0 200,0
53 Ostatní 76 797,5 43 167,0 - - - - - - - -

V D J 16 286,4 185 291,5 36 988,0 7 000,0 11 616,4 89 788,5 32 988,0 7 000,0
V D J    K M 123 517,7 189 180,0 141 392,9245 565,9
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1734
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kalitálové běžné kapitálové

173   Odbor školství, kultury a sportu 400 553,7 386 681,5 24 144,0 0,0 353 953,0 7 325,0 23 390,0 0,0 342 702,0 7 325,0
1 Oblast kultury - - - - - -
2 V   příspěvek na provoz 51 406,0 55 000,0 58 082,0 51 406,0
3   příspěvek na provoz 24 429,0 28 292,0 28 070,0 24 429,0
4 O   příspěvek na provoz ( alerie ampa a ivadlo 2 ) 6 415,0 6 909,0 7 134,0 6 600,0
5 O   příspěvek na provoz (kulturní akce) 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0
6 rajská knihovna  dotace Pardubickému kraji 8 500,0 8 500,0 7 800,0 700,0 7 800,0 700,0
7 vropský spolkový dům  provoz 114,7 120,0 120,0 120,0
8 ritské centrum  provoz 752,3 900,0 900,0 900,0
9 Městské slavnosti 1 062,6 1 400,0 1 400,0 1 200,0

10 Pardubičtí tahouni  propagace a marketing 361,0 400,0 300,0 200,0
11 Ostatní kultura 255,5 272,0 212,0 212,0
12 Pasportizace prostor pro kulturu 99,8 150,0 100,0 100,0
13 Pardubické adventní trhy 421,1 422,0 422,0 422,0
14 Senioři Pardubice 546,7 800,0 800,0 800,0
15 oncepce odstra ování bariér v přístupu ke kultuře 0,0 0,0 450,0 250,0
16 Projekt VI M 500 0,0 0,0 200,0 200,0
17 entrální polytechnické dílny z.s.  příspěvek na provoz 0,0 0,0 800,0 700,0
18 Památník Zámeček  příspěvek na provoz 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0
19 sO  z.s.  Zámeček  arishova vila  dotace 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
20 Program podpory kultury 5 783,6 5 783,6 5 783,6 5 783,6
21 PP   otace  inema ime  Pardubické letní kino Pernštejn 600,0 600,0 600,0 300,0
22 Oblast cestovního ruchu - - - - - -
23 I   příspěvek na provoz 3 400,0 3 541,0 4 701,0 4 701,0
24 I   příspěvek na provoz  pronájem prostor náměstí Republi 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0
25 I   příspěvek na provoz ( urope irect) 1 350,0 1 423,0 1 423,0 1 423,0
26 I   příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus) 545,0 570,0 638,0 638,0
27 I   příspěvek na provoz (Zelená brána) 130,0 137,0 183,0 183,0
28 Pardubicko  Perníkové srdce ech, z.s.  příspěvek na provoz 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0
29 Strategie rozvoje cestovního ruchu Pardubicka 0,0 0,0 50,0 50,0
30 Veřejné  v Macho ově pasáži 321,0 321,0 321,0 321,0
31 abská stezka  smlouva o spolupráci 24,5 25,0 25,0 25,0
32 Program podpory cestovního ruchu 1 084,5 1 098,3 1 098,3 1 098,3
33 Oblast školství a zájmového vzdělávání - - - - - -
34 Mateřské školy  příspěvek na provoz - - - - - - - - - -
35 M   rožíkova 1 772,0 1 448,0 1 420,0 1 420,0
36 M   tyřlístek (Národních hrdinů) vč. M  Nemošice 854,0 865,0 864,0 864,0

111 322,6

   Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Odbor školství, kultury a sportu

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery

149 601,4

12 079,3
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37 M   oubek (Svítkov a ány na ůlku) 808,0 745,0 1 047,0 1 047,0
38 M   ražkovice 501,0 457,0 528,0 528,0
39 M   ubina, . oš ála 1 613,5 1 326,0 1 343,0 1 343,0
40 M   uha (Popkovice a Staré ívice) 1 250,0 1 163,0 1 152,0 1 152,0
41 M   Hostovice 352,0 327,0 344,0 344,0
42 M   Jesničánky (Raisova) 651,0 638,0 637,0 637,0
43 M    Polabinám 1 436,2 1 243,0 1 303,0 1 303,0
44 M   amarád ( eplého) 922,0 792,0 811,0 811,0
45 M   amínek ( e amenci) 579,0 474,0 493,0 493,0
46 M   lubíčko ( rusova) 1 435,0 1 143,0 1 144,0 1 144,0
47 M   oníček ( ulharská) 602,0 596,0 589,0 589,0
48 M   orálek (Rumunská) 1 514,0 1 174,0 1 154,0 1 154,0
49 M   ytička ( ebauerova) 1 631,0 1 279,0 1 259,0 1 259,0
50 M   Mladých 1 082,0 979,0 972,0 972,0
51 M   Motýlek (J. Ressla) 905,0 751,0 741,0 741,0
52 M   Na řísle 936,0 786,0 781,0 781,0
53 M   Odborářů 1 832,0 1 707,0 1 698,0 1 698,0
54 M   Ohrazenice 801,0 740,0 710,0 710,0
55 M   Pastelka ( ružstevní) 1 188,5 883,0 910,0 910,0
56 M   Pospíšilovo náměstí 1 427,0 1 179,0 1 142,0 1 142,0
57 M   Rosice nad abem 593,0 514,0 541,0 541,0
58 M   Sluníčko ( orkého) 909,0 801,0 800,0 800,0
59 M   Srdíčko ( u ka Matury) 1 114,0 891,0 903,0 903,0
60 M   Viš ovka ( enešovo náměstí) vč. M  eškova 1 375,0 1 184,0 1 187,0 1 187,0
61 M   introva 609,0 513,0 534,0 534,0
62 M   Závodu míru 1 183,0 1 000,0 1 014,0 1 014,0
63 M   Zvoneček (Sluneční) 1 504,0 1 302,0 1 190,0 1 190,0
64 Základní školy  příspěvek na provoz - - - - - - - - - -
65 Z   rtura rause 1 719,3 1 168,0 1 184,0 1 184,0
66 Z   enešovo náměstí 4 755,3 3 787,0 3 959,0 3 959,0
67 Z   ratranců Veverkových 6 264,9 4 926,0 5 126,0 5 126,0
68 Z   ružstevní 6 237,3 4 627,0 5 496,0 5 496,0
69 Z   ubina, rno oš ála 5 175,3 4 079,0 4 312,0 4 312,0
70 Z   J. Ressla 3 720,0 3 060,0 3 300,0 3 300,0
71 Z   Montessori 0,0 0,0 1 720,0 1 720,0
72 Z   Npor. liáše 9 610,9 4 950,0 5 384,0 5 384,0
73 Z   Ohrazenice 3 793,5 2 615,0 2 852,0 2 852,0
74 Z   Pardubičky včetně M  erná za ory 1 658,2 1 298,0 1 295,0 1 295,0
75 Z   Prodloužená 4 970,3 4 156,0 4 477,0 4 477,0
76 Z   Spořilov 4 189,5 3 115,0 3 062,0 3 062,0
77 Z   Sta kova 5 504,3 4 204,0 4 339,0 4 339,0
78 Z   Studánka 6 411,0 5 308,0 5 661,0 5 661,0
79 Z   Svítkov 7 181,5 3 111,0 3 771,0 3 771,0
80 Z   tefánikova 5 173,0 4 142,0 4 448,0 4 448,0
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81 Z   aldorfská 2 724,6 2 390,0 2 159,0 2 159,0
82 Z   Závodu míru 4 989,0 3 755,0 4 102,0 4 102,0
83 kolství  zájmové vzdělávání - - - - - - - - - -
84 M lfa  M elta  příspěvek na provoz 2 370,5 2 370,0 2 370,0 2 370,0
85 M lfa   Hronovická  příspěvek na provoz 1 624,1 1 020,0 1 320,0 1 320,0
86 M lfa  M elta   Hronovická  volnočasové aktivity 664,0 327,0 327,0 327,0
87 M eta  příspěvek na provoz 524,5 464,0 464,0 464,0
88 M eta   ubina  příspěvek na provoz 2 705,2 3 536,0 3 536,0 3 536,0
89 M eta   ubina  volnočasové aktivity 218,2 204,0 101,0 101,0
90 Z  Havlíčkova  příspěvek na provoz 1 406,3 1 455,0 1 750,0 1 750,0
91 Z  onkova  příspěvek na provoz 2 194,3 2 317,0 2 345,0 2 345,0
92 Z   . oš ála  vybavení prostor pro Z  Montessori 0,0 200,0 12 000,0 12 000,0
93 Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 2 318,2 2 592,4 370,0 1 722,4 370,0 1 722,4
94 kolství  Ostatní příspěvky a projekty - - - - - - - - - -
95 Z   činnost školního psychologa 0,0 3 463,0 4 355,0 4 355,0
96 Z   Odborné učebny  udržitelná podpora I 0,0 3 850,0 4 200,0 4 200,0
97 Z   Odborné učebny  náklady související s rekonstrukcí 0,0 1 898,0 298,0 298,0
98 Z  a M  příspěvek na provoz  dofinancování tepla 0,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0
99 Záležitosti předškolní a školní výchovy 1 088,3 6 624,0 5 984,0 5 780,0

100 Strojní investice školských zařízení 0,0 1 057,0 1 625,0 1 625,0
101 ízení příspěvkových organizací 14,7 30,0 30,0 30,0
102 Strategie školství  napl ování cílů 254,1 330,0 200,0 150,0
103 Z   Podpora integrace cizinců  dotace 0,0 835,2 1 800,0 1 800,0
104 Z   Podpora integrace cizinců  vlastní zdroje 0,0 92,8 200,0 200,0
105 Oblast zdravotnictví - - - - - -
106 entilka  příspěvek na provoz 8 096,1 9 999,0 10 679,0 10 679,0
107 Ratolest  příspěvek na provoz  rehabilitace 0,0 300,0 150,0 150,0
108 Ratolest  příspěvek na provoz 150,0 2 400,0 5 100,0 5 100,0
109 Program podpory bezbariérovosti 857,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0
111 Oblast sportu - - - - - -
112 Program podpory sportu (PPS) 35 893,4 35 439,7 35 439,7 35 439,7
113 PPS  FK Pardubice a.s.  mládež  dotace 2 400,0 2 400,0 1 200,0 1 200,0
114 PPS  FK Pardubice a.s.   tým  dotace 0,0 0,0 1 200,0 1 200,0
115 PPS  FK Pardubice a.s.   tým  zápasy na olíčku Praha  do 0,0 0,0 2 295,0 2 295,0
116 PPS  FK Pardubice z.s.  dotace 3 800,0 4 700,0 4 700,0 4 700,0
117 PPS  FK Pardubice z.s.  Klubová akademie  dotace 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
118 PPS  asketbalový klub Pardubice z.s.  dotace 2 850,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0
119 PPS  asketbalový klub Pardubice z.s.  mezinárodní soutěže 0,0 300,0 300,0 300,0
120 PPS  Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
121 PPS  Sportovní park Pardubice  sportovní kluby  dotace 430,8 500,0 600,0 600,0
122 PPS  niverzitní sportovní klub z.s.  podpora univerzitního 0,0 240,0 240,0 240,0
123 PPS  Pardubická sportovní organizace z.s.  Regionální olym 0,0 120,0 120,0 120,0
124 PPS  Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka 46,6 80,0 80,0 80,0

80 254,7

17 129,0
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125 PPS  Dětský maraton 0,0 60,0 60,0 60,0
126 PPS  Pardubice na bruslích 78,9 70,0 70,0 70,0
127 PPS  Sí  slávy pardubického sportu 45,2 50,0 50,0 50,0
128 PPS  Rezerva 0,0 40,0 0,0 0,0
129 Podpora sportu  vazba na akciové podíly města v městských - - - - - - - - -
130 PPS   Dynamo Pardubice a.s.  mládež  dotace 15 100,0 15 100,0 17 100,0 17 100,0
131 PPS  K Pardubice a.s.  olden alents  dotace 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0
132 PPS  K Pardubice a.s.   tým  dotace 1 600,0 1 600,0 3 600,0 3 600,0
133 PPS  Dostihový spolek Pardubice a.s. 0,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0

135 Program podpory Pardubičtí tahouni - - 5 630,0 5 630,0
136 V   příspěvek na provoz  rand festival smíchu 700,0 700,0 750,0 750,0
137 otace  . Mokren  Pernštýnská noc 350,0 350,0 400,0 400,0
138 otace  aroco sempre giovanne  Pardubické hudební jaro 550,0 550,0 550,0 550,0
139 otace  zech marketing s.r.o.  Pardubická vinařská noc 130,0 130,0 130,0 130,0
140 otace  ostihový spolek a.s.  oně v akci 150,0 150,0 150,0 150,0
141 otace  S P  viatická pou  450,0 450,0 500,0 500,0
142 otace  ostihový spolek a.s.  Velká pardubická steeplechas 200,0 200,0 300,0 300,0
143 otace  V   ON  s.r.o.  Z H OP N 700,0 700,0 700,0 700,0
144 otace   Pardubice  Pardubická juniorka 250,0 250,0 250,0 250,0
145 otace  Oldřich ujnoch  Pardubický vinařský půlmaraton (P 250,0 250,0 250,0 250,0
146 otace  eep Vision s.r.o.  Sportovní park Pardubice 400,0 1 200,0 1 250,0 1 250,0
147 otace  M  Zlatá přilba Pardubice  Zlatá přilba Pardubice 200,0 400,0 400,0 400,0
148 Ostatní 78 943,6 38 892,5 - - - - - - , -

24 144,0 0,0 353 953,0 7 325,0 23 390,0 0,0 342 702,0 7 325,0
V D J    K M 400 553,7 386 681,5 373 417,0
V D J

385 422,0
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1814
Skutečné Schválený
čerpání rozpočet

údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
181   Odbor informačních technologií 32 260,6 43 773,5 32 687,0 18 800,0 0,0 0,0 32 187,0 13 300,0 0,0 0,0

1 Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) 29 267,6 39 966,0 28 386,0 16 800,0 28 386,0 13 300,0
2 Správa MO - - - - - - - - - -
3 Správa MO I 331,4 704,0 715,0 715,0
4 Správa MO II 530,0 419,0 495,0 495,0
5 Správa MO III 191,2 565,0 585,0 585,0
6 Správa MO IV 264,4 314,0 390,0 390,0
7 Správa MO V 541,0 554,0 610,0 610,0
8 Správa MO VI 487,6 417,0 445,0 445,0
9 Správa MO VII 425,0 432,0 500,0 500,0

10 Správa MO VIII 42,5 52,5 61,0 61,0
11 Nové požadavky
12 I M 0,0 0,0 2 000,0 0,0
13 P 0,0 0,0 500,0 0,0
14 Ostatní výdaje 180,0 350,0 - - - - - - - -

32 687,0 18 800,0 0,0 0,0 32 187,0 13 300,0 0,0 0,0
V D J    K M 32 260,6 43 773,5 45 487,0
V D J

51 487,0

   Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Odbor informačních technologií

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu 

výdaje transfery výdaje transfery
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6131
Skutečné Schválený

čerpání rozpočet
údaje jsou v tis. č 2019 2020 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové

131  Odbor sociálních věcí 142 644,6 145 674,6 4 594,0 0,0 169 741,6 0,0 4 244,0 0,0 159 741,6 0,0
1 SSmP  příspěvek na provoz 40 638,8 43 300,0 45 300,0 45 300,0
2 SSmP  příspěvek na provoz  dotace MPSV 68 001,0 68 000,0 87 500,0 87 500,0
3 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 209,6 864,0 624,0 624,0
4 S P  odměna za provozování M 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
5 S P  odměna za provozování 1 026,0 1 026,0 1 026,0 1 026,0
6 bytovna eškova  provoz a údržba 2 597,7 3 200,0 3 200,0 2 900,0
7 Multikulturní centrum  provoz 85,5 200,0 150,0 150,0
8 omunitní centrum eškova 202,6 150,0 150,0 100,0
9 omunitní plánování 146,3 100,0 100,0 100,0

10 Sociální pohřby 187,2 200,0 200,0 200,0
11 Okamžitá pomoc 3,3 20,0 20,0 20,0
12 Ocenění nejlepších sociálních pracovníků 31,4 100,0 100,0 100,0
13 Pohoštění a dary 4,1 10,0 10,0 10,0
14 ( )roky bez násilí 39,8 40,0 40,0 40,0
15 Senior ta i  veřejná zakázka 569,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0
16 Programy podpory
17 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 18 956,5 19 048,0 20 698,0 20 698,0
18 PPvSZO ékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 207,2 200,0 0,0 0,0
19 PPvSZO Prozrak  Mít oči k vidění 498,6 498,6 498,6 498,6
20 PPvSZO Prozrak  entrum integrované péče 269,0 269,0 269,0 269,0
21 amzova léčebna  screening chodidel  dotace 100,0 100,0 100,0 100,0

22 Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 1 251,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0

23 Program podpory rodinných center 0,0 0,0 550,0 550,0
24 Nové požadavky
25 SSmP  příspěvek na provoz (rezerva) 0,0 0,0 10 000,0 0,0
24 Ostatní 6 319,1 4 549,0 - - - - - - - -

4 594,0 0,0 169 741,6 0,0 4 244,0 0,0 159 741,6 0,0
V D J    K M 142 644,6 145 674,6 163 985,6
V D J

174 335,6

   Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021  Odbor sociálních věcí

V D J
Požadavky Návrh rozpočtu

výdaje transfery výdaje transfery
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Rozpočet města Pardubic 
na rok 2021 

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 



K Z Návrh rozpočtu Rozpočet pravy rozpočtu
na rok 2021 po změnách na rok 2021

1 214 Městská policie 80 590,0 0,0 0,0
2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON ( H) 59 400,0
3 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP ( H) 20 790,0
4 Náhrady mzdy za PN 400,0
5 414 Kancelář primátora 12 403,0 0,0 0,0
6 otace HZS Pardubického kraje na provoz 376,0
7 otace HZS Pardubického kraje na investice 3 400,0
8 ostihový spolek  reklamní služby 3 025,0
9 M  Zlatá přilba  reklamní služby 1 815,0

10  Pardubice  reklamní služby 2 315,0
11 Příspěvek Svazu měst a obcí R 290,0
12 Příspěvek Svazu historických sídel ech a Moravy 120,0
13 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací 30,0
14 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 650,0
15 Příspěvek Svazku obcí Hradubická  abská 80,0
16 Příspěvek Svazku obcí Pardubická  abská 78,0
17 Příspěvek eskému institutu interních auditorů 10,0
18 Příspěvek sociaci měst pro cyklisty 15,0
19 Příspěvek sociaci pro urbanismus a územní plánování 2,0
20 Příspěvek Společnosti pro stavební právo 1,0
21 Příspěvek Sdružení MmP 132,0
22 Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje 30,0
23 Příspěvek Nadační fond J. Pernera 30,0
24 Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu 4,0
25 598 Odbor ekonomický 0,0 0,0 0,0
26 0,0
27 711 Odbor majetku a investic 37 560,0 0,0 0,0
28 uacentrum  vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) 31 410,0
29 reál Skateparku  platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 3 250,0
30 reál koupaliště ihelna  platba za dostupnost dle koncesní smlo 2 900,0
31 914 Odbor kanceláře tajemníka 256 310,0 0,0 0,0
32 Platy zaměstnanců MmP vč. OON 179 100,0
33 Platy  Projektové týmy  PP 200,0
34 Platy  M S  ukla sportovní  PP 110,0
35 Náhrady za PN 1 500,0
36 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů 64 300,0
37 lenové zastupitelstva odměny 9 800,0
38 Odměny a dary za práci v komisích a výborech 1 300,0
39 1015 Odbor životního prostředí 768,1 0,0 0,0
40 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 384,1
41 PP VO  Okresní myslivecký spolek 49,0
42 PP VO  Záchranná stanice živočichů Pasíčka 35,0
43 PP VO  kocentrum Paleta 300,0
44 1327 Odbor dopravy 212 197,9 0,0 0,0
45 inanční kompenzace PmP  dopravní obslužnost 198 745,8
46 inanční kompenzace PmP  senioři 7 669,7
47 inanční kompenzace PmP  služba SPI  handicap 600,0
48 inanční kompenzace PmP  provoz OM  rnošt 182,4
49 Program podpory dopravy 5 000,0
50 1411 Odbor rozvoje a strategie 65 488,0 0,0 0,0
51 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 500,0
52 P PIN   dotace 1 500,0
53 P PIN   revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372  dotace 7 000,0
54 H  ynamo Pardubice a.s.  akcionářská dohoda 15 488,0
55 R P a.s.  služby obecného hospodářského zájmu M 16 000,0
56 Zvýšení základního kapitálu akciových společností 25 000,0
57 1734 Odbor školství, kultury a sportu 350 657,0 0,0 0,0
58

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021

Kultura
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59 V   příspěvek na provoz 51 406,0
60   příspěvek na provoz 24 429,0
61 O   příspěvek na provoz ( alerie ampa a ivadlo 2 ) 6 600,0
62 O   příspěvek na provoz (kulturní akce) 500,0
63 otace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu 8 500,0
64 Program podpory kultury 5 783,6
65 PP   inema ime  Pardubické letní kino Pernštejn  dotace 300,0
66 sO  z.s.  Zámeček  arischova vila  dotace 5 000,0

Památník Zámeček  příspěvek na provoz 4 000,0
entrální polytechnické dílny z.s.  příspěvek na provoz 700,0

6

70 I   příspěvek na provoz 4 701,0
71 I   příspěvek na provoz  pronájem prostor nám. Republiky 2 400,0
72 I   příspěvek na provoz ( urope irect) 1 423,0
73 I   příspěvek na provoz (Mázhaus) 638,0
74 I   příspěvek na provoz (Zelená brána) 183,0
75 Pardubicko  Perníkové srdce ech, z.s.  příspěvek na provoz 1 240,0
76 Program podpory cestovního ruchu 1 098,3
77

7 - - -
7 M  rožíkova 1 420,0

0 M  tyřlístek (Národních hrdinů vč. M  Nemošice) 864,0
1 M  oubek (Svítkov a ány na ůlku) 1 047,0

82 M  ražkovice 528,0
83 M  ubina, . oš ála 1 343,0
84 M  uha (Popkovice a Staré ívice) 1 152,0
85 M  Hostovice 344,0
86 M  Jesničánky (Raisova) 637,0
87 M   Polabinám 1 303,0
8 M  amarád ( eplého) 811,0
8 M  amínek ( e amenci) 493,0

0 M  lubíčko ( rusova) 1 144,0
1 M  oníček ( ulharská) 589,0

92 M  orálek (Rumunská) 1 154,0
93 M  ytička ( ebauerova) 1 259,0
94 M  Mladých 972,0
95 M  Motýlek (J. Ressla) 741,0
96 M  Na řísle 781,0
97 M  Odborářů 1 698,0
9 M  Ohrazenice 710,0
9 M  Pastelka ( ružstevní) 910,0
100 M  Pospíšilovo nám. 1 142,0
101 M  Rosice nad abem 541,0

102 M  Sluníčko ( orkého) 800,0
103 M  Srdíčko ( . Matury) 903,0
104 M  Viš ovka ( enešovo nám. vč. M  eškova) 1 187,0
105 M  introva 534,0
106 M  Závodu míru 1 014,0
107 M  Zvoneček (Sluneční) 1 190,0
10 - - -
10 Z  rtura rause 1 184,0
110 Z  enešovo náměstí 3 959,0
111 Z  ratranců Veverkových 5 126,0
112 Z  ružstevní 5 496,0
113 Z  ubina, . oš ála 4 312,0
114 Z  J. Ressla 3 300,0
115 Z  Montessori 1 720,0
116 Z  Npor. liáše 5 384,0
117 Z  Ohrazenice 2 852,0
11 Z  Pardubičky vč. M  erná za ory 1 295,0
11 Z  Prodloužená 4 477,0
120 Z  Spořilov 3 062,0
121 Z  Sta kova 4 339,0
122 Z  Studánka 5 661,0
123 Z  Svítkov 3 771,0
124 Z  tefánikova 4 448,0

kolství 

estovní ruch

Mateřské školy  příspěvky na provoz

Základní školy  příspěvky na provoz
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125 Z  aldorfská 2 159,0
126 Z  Závodu míru 4 102,0
127 - - -
12 Z   činnost školního psychologa 4 355,0
12 Z   odborné učebny  udržitelná podpora  I I 4 200,0
130 Z   odborné učebny  náklady související s rekonstrukcí 298,0
131 Z  a M  příspěvek na provoz  dofinancování tepla 11 000,0
132 Strojní investice (všechna školní zařízení) 1 625,0
133 Z   Podpora integrace cizinců  dotace 1 800,0
134 Z   Podpora integrace cizinců  vlastní zdroje 200,0
135 - - -
136 M lfa  M elta  příspěvek na provoz 2 370,0
137 M lfa   Hronovická  příspěvek na provoz 1 320,0
13 M lfa  M elta   Hronovická  volnočasové aktivity 327,0
13 M eta  příspěvek na provoz 464,0
140 M eta   ubina  příspěvek na provoz 3 536,0
141 M eta   ubina  volnočasové aktivity 101,0
142 Z  Havlíčkova  příspěvek na provoz 1 750,0
143 Z  onkova  příspěvek na provoz 2 345,0
144 Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 2 092,4
145 - - -
146 entilka  ětské rehabilitační centrum  příspěvek na provoz 10 679,0
147 Ratolest  příspěvek na provoz 5 100,0
14 Ratolest  příspěvek na provoz  rehabilitace 150,0
14 Program podpory bezbariérovosti 1 200,0
150 - - -
151 Program podpory sportu 35 439,7
152 PPS   Pardubice a.s. mládež  dotace 1 200,0
153 PPS   Pardubice a.s.  ým  dotace 1 200,0
154 PPS   Pardubice a.s.  ým  zápasy na olíčku  dotace 2 295,0
155 PPS   Pardubice z.s.  dotace 4 700,0
156 PPS   Pardubice z.s.  lubová akademie  dotace 1 300,0
157 PPS  asketbalový klub Pardubice z.s.  dotace 2 850,0
15 PPS  asketbalový klub Pardubice z.s.  mezinárodní soutěže mlá 300,0
15 PPS  Nadační fond otbalové akademie P 1 400,0
160 PPS  Sportovní park Pardubice  dotace sportovním klubům 600,0
161 PPS  niverzitní sportovní klub z.s.  dotace 240,0
162 PPS  Pardubická sportovní organizace z.s.  Regionální olympiáda 120,0
163 PPS  Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 80,0
164 PPS  ětský maraton 60,0
165 PPS  Pardubice na bruslích 70,0
166 PPS  Sí  slávy pardubického sportu 50,0
167 Podpora sportu  vazba na akciové podíly města v městských sp - - -
16 PPS  H  ynamo Pardubice a.s.  mládež  dotace 17 100,0
16 PPS   Pardubice a.s.  olden alents  dotace 1 450,0
170 PPS   Pardubice a.s.   tým  dotace 3 600,0
171 ostihový spolek Pardubice a.s. 3 300,0
172 Progam Pardubičtí tahouni - - -
173 V   příspěvek na provoz  rand festival smíchu 750,0
174 . Mokren  Pernštýnská noc  dotace 400,0
175 aroco sempre giovanne  Pardubické hudební jaro  dotace 550,0
176 zech marketing s.r.o.  Pardubická vinařská noc  dotace 130,0
177 ostihový spolek a.s.  oně v akci  dotace 150,0
17 S P  viatická pou   dotace 500,0
17 ostihový spolek a.s.  Velká pardubická steeplechace  dotace 300,0
1 0 V   ON  s.r.o.  Z H OP N  dotace 700,0
1 1  Pardubice  Pardubická juniorka  dotace 250,0
1 2 O. ujnoch  Pardubický vinařský půlmaraton  dotace 250,0
183 eep Vision s.r.o.  Sportovní park Pardubice  dotace 1 250,0
184 M  Zlatá přilba  Zlatá přilba Pardubice  dotace 400,0
1 5 6131 Odbor sociálních věcí 159 741,6 0,0 0,0
186 SSmP  příspěvek na provoz 45 300,0
187 SSmP  příspěvek na provoz  dotace MPSV 87 500,0
18 S P  odměna za provozování M 1 300,0
18 S P  odměna za provozování 1 026,0

Sport

kolství  ostatní příspěvky a projekty

Zdravotnictví

kolství  zájmové vzdělávání
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1 0 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 20 698,0
1 1 PPvSO  Prozrak  Mít oči k vidění  dotace 498,6
1 2 PPvSO  Prozrak  entrum integrované péče  dotace 269,0
193 PPvSO  Hamzova léčebna  screening chodidel  dotace 100,0
194 Senior ta i  veřejná zakázka 1 000,0
195 Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti (PPK) 1 500,0
196 Program podpory rodinných center 550,0

197 V D J  K M 1 175 715,6 0,0 0,0
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Rozpočet města Pardubic 
na rok 2021 

Rozpočet Sociálního fondu MmP 
 na rok 2021 



návrh rozpočtu sociálního fondu
v č

1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2020 100 000,0

2 Zálohový příděl v roce 2021 7 000 000,0
3 roky 35 000,0

4 Zdroje celkem 7 135 000,0

5 Výdaje celkem 7 135 000,0

6 Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění 3 988 000,0
7 Příspěvek na reprezentaci 55 000,0
8 Příspěvek na stravování zaměstnanců 2 315 200,0
9 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám 10 000,0

10 Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců) 25 000,0
11 Příspěvek na chatu v rhové amenici 40 000,0
12 Poplatky z účtu 1 800,0
13 Odměna při odchodu do důchodu 200 000,0
14 omple ní ozdravný program 500 000,0

15 Zdroje - Výdaje 0,0

Rozpočet na rok 2021
Sociální fond MmP
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Rozpočet města Pardubic 
na rok 2021 

Pravidla hospodaření Sociálního fondu MmP 
 na rok 2021 
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PR VID  OSPOD N  SO I N O FOND  

l. 1 
čel sociálního fondu

Sociální fond (dále fond) slouží k financování výdajů na sociální potřeby: 
• zaměstnanců statutárního města Pardubice zařazených do Magistrátu města Pardubic a

do tvaru interního auditu (dále zaměstnanců)
• uvolněných členů Zastupitelstva města Pardubic
• starobních důchodců, jimž vznikl nárok na starobní důchod v průběhu zaměstnání u Magistrátu

města Pardubic.

l. 2 
Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6  ze skutečně vyplacených mzdových prostředků 
zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a 
odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu 
v předchozím kalendářním roce.  

l. 3 
Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro 
konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou na: 

a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1 000,-Kč/zaměstnanec
nebo uvolněný člen zastupitelstva/měsíc.

b) příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva ve výši
34,- č/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/pracovní den.
Nominální hodnota stravenky je 100,- č, z této hodnoty je 42,- č hrazeno zaměstnavatelem
z rozpočtových prostředků, 34,- č je hrazeno z prostředků sociálního fondu a 24,- č je
hrazeno zaměstnancem nebo uvolněným členem zastupitelstva.

c) příspěvek na komple ní ozdravný program zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva,
který je zajiš ován nepeněžním plněním prostřednictvím afeterie.
Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném
kalendářním roce. Příspěvek je poskytován 1  ročně a podmínky poskytnutí příspěvku jsou
upraveny v čl. 7 kolektivní smlouvy.

d) příspěvek na reprezentaci pro uvolněné členy zastupitelstva ve výši:
primátor  12 500,- č/kalendářní rok 
náměstci primátora 10 500,- č/osoba/kalendářní rok 

Příspěvek je vyplácen ve dvou splátkách, a to v červenci (společně s výplatou odměny 
za červen) a v prosinci (společně s výplatou odměny za listopad). Ve volebním roce se 
příspěvek na reprezentaci poměrně krátí v návaznosti na dobu výkonu funkce. 

e) příspěvek osobám se zdravotním postižením ve formě nepeněžních poukázek v celkové
hodnotě 2 000,- č/kalendářní rok.
Příspěvek je poskytován 1  ročně na základě předloženého platného rozhodnutí o uznání
zaměstnance osobou se zdravotním postižením nebo rozhodnutí o přiznání invalidního
důchodu pro invaliditu I., II. nebo III. stupně. oklady jsou předkládány a evidenci osob se
zdravotním postižením zajiš uje personální oddělení kanceláře tajemníka. Pro získání
nepeněžní poukázky je nezbytné předložit platné rozhodnutí nejdéle do 31. . příslušného
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kalendářního roku. Příspěvek ve formě poukázek je možné využít v lékárnách, 
ve zdravotnických zařízeních (fyzioterapie, rehabilitace), apod. Zakoupené služby a 
produkty musí být v souladu s ust. § 6 odst.  zákona č. 5 6/1 2 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění. 

f) odměnu při prvním skončení pracovního poměru po přiznání starobního důchodu nebo
invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně ve výši jednoho hrubého měsíčního platu
podle platového výměru platného ke dni skončení pracovního poměru zaměstnance.
Podmínky výplaty:
1) zaměstnanec odpracoval na magistrátu města nejméně 10 let, do odpracované doby se

nezapočítává doba odpracovaná před delimitací nebo před dohodou o přechodu
zaměstnance na magistrát města,

2) zaměstnanec požádá o skončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu
do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,

3) zaměstnanec předloží doklad eské správy sociálního zabezpečení o přiznání
starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,

 Odměna se vyplatí společně s výplatou mzdy za měsíc, ve kterém bude pracovní poměr 
ukončen. 

g) ostatní: podle rozpočtu sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva
(např. provoz chaty v rhové amenici, příspěvek důchodcům – bývalým zaměstnancům,
sociální výpomoc zaměstnancům a jejich rodinám).

l.  
ospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává tajemník magistrátu ve spolupráci s odborovou organizací.
Výdaje ze sociálního fondu lze uskuteč ovat jen do výše volných finančních prostředků, plnění
ze sociálního fondu není nárokové.

2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník magistrátu v souladu se
stanoviskem odborové organizace.

3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. videnci v účetnictví a finanční operace
provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je vedoucí kanceláře
tajemníka.

4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva
města.

ato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021. 

V Pardubicích dne 

_______________________      ___________________  _____________________ 
Ing. Martin harvát           Mgr. Michal Zitko, MP               Zde ka avlíčková 

  primátor města     tajemník magistrátu          předsedkyně odborové organizace 
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návrh rozpočtu sociálního fondu
město bez obvodů v č

1 600 000,0

2 Zálohový příděl v roce 2021 3 462 000,0
3 roky 10 000,0

4 Zdroje celkem 4 072 000,0

5 Výdaje celkem 4 072 000,0

6 1 550 000,0
7 1 120 000,0
8 1 150 000,0
9 Příspěvek na údržbu pracovního oblečení 250 000,0

10 2 000,0

10 Zdroje - Výdaje 0,0

Poplatky

Příspěvek na stravování zaměstnanců MP
omple ní ozdravný program

Rozpočet na rok 2021
Sociální fond Městské policie

Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2020

Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění

Rozpočet města Pardubic na rok 2021 116



Rozpočet města Pardubic na rok 2021 

- 117 - 

Rozpočet města Pardubic 
na rok 2021 

Pravidla hospodaření Sociálního fondu MP 
 na rok 2021 
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PR VID  OSPOD N  SO I N O FOND  

Městské policie Pardubice 

l. 1 

čel sociálního fondu 

Sociální fond (dále fond) slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců 
statutárního města Pardubice zařazených do Městské policie Pardubice. 

l. 2 

Zdroje fondu 

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,0 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců 
a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu. 

l. 3 

Použití fondu 

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního 
fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou pro: 
a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1000,- č měsíčně na

  zaměstnance 
b) příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 34,- č na zaměstnance a pracovní den
c) příspěvek na komple ní ozdravný program zaměstnanců v nepeněžní formě

prostřednictvím elektronické karty afeterie. Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních
prostředků sociálního fondu v daném roce. Příspěvek je poskytován 1  ročně a podmínky
poskytnutí příspěvku jsou upraveny kolektivní smlouvou čl. 7.2

d) Příspěvek na údržbu pracovních oděvů v nepeněžní formě ve výši č 2000/kalendářní
rok. Příspěvek je poskytován 2  ročně a podmínky poskytování tohoto příspěvku jsou
upraveny kolektivní smlouvou čl. 
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l.  

ospodaření s fondem 

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává ředitel městské policie ve spolupráci s odborovou
organizací. 
2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje ředitel městské policie v souladu
se stanoviskem odborové organizace. 
3. vidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. videnci v účetnictví a finanční
operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je ředitel 
městské policie. 
4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem
zastupitelstva města. 

ato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 01. 01. 2021. 

V Pardubicích dne 

-------------------------------------    -------------------------------------   ----------------------------------- 

 Ing. Martin harvát           Bc. Rostislav H bl             Jiří Marek 

 Primátor města Pardubic     editel MP Pardubice    Předseda odborové 
   zaměstnavatel     organizace         
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Rozpočet města Pardubic 
na rok 2021 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2020 



ORJ položka částka
711 Nájemné pozemků  S Pražská  ranecká 5,0
711 Nájemné pozemků  S Svítkov 10,0
711 Nájemné pozemků  Nadjezd yjevská  most M117 50,0
711 Nájemné pozemků  erminál 310,0
711 Masarykovo nám.  realizace  majetkoprávní vypořádání pozemků 200,0
711 S I/36 rnová  áblovka  ubina (SV obchvat)  výkupy pozemků a nájemné 3 000,0
711 O vč. kanalizace v ul. Na Spravedlonosti, Pichlova, S. .Neumanna  výkupy pozemků 1 200,0
711 ávka pro pěší v prostoru nádraží   výkupy pozemků  nteria 1 300,0
711 M  Hostovice  rekonstrukce elektroinstalace  P 137,0
711 M  Rosická  rekonstrukce sociálního zařízení  P 350,0
711 Z  . oš ála  vegetační střechy  P 1 100,0
711 Z  Prodloužená  celková rekonstrukce hřiště  P 450,0
711 Z  Závodu míru  rekonstrukce kuchyně a gastro  P 840,0
711 M  . oš ála  zřízení třídy  P 300,0
711  Hronovická  oprava fasády a odvodnění budovy  P 150,0
711 Psí útulek  P 1 040,0
711 Náhrdelník na hrudimce  ostatní náklady 300,0
711 Stanoviště kontejnerů  III. etapa  P 180,0
711 Rekonstrukce mostu M117  nadjezd yjevská  P  a ostatní náklady 6 400,0
711 yklistická stezka Svítkov  P 640,0
711 S propojení S u letiště na S Starý Máteřov  P 200,0
711 S ul. Průmyslová  úsek od ul. yjevská po o conn  P  a realizace 0,0
711 S propojení S u letiště na S Starý Máteřov  P 200,0
711 S lutý pes  severovýchodní obchvat  P 395,0
711 S lutý pes  severovýchodní obchvat  přeložky 1 300,0
711 S I/36 rnová  áblovka  ubina (SV obchvat)  P 932,0
711 S Pardubice  hrudim  III. etapa  P 490,0
711 Multimodální uzel veřejné dopravy  ostatní náklady 100,0
711 erminál JIH  P 3 370,0
711 erminál niverzita  P 5 000,0
711 ávka pro pěší v prostoru nádraží   P 90,0
711 Rekonstrukce mostu M104  z nádraží  do Polabin ul. pt. artoše  P 0,0
711 Zkapacitnění komunikace Semtín  průmyslová z na  P 50,0
711 opravní napojení nadjezdu yjevská do areálu esla a nemocnice  P 1 540,0
711 Parkovací dům u Multifunkční arény  P 4 200,0
711 Rekonstrukce ul. ostelní a přilehlého okolí  P 550,0
711 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  vlastní zdroje 11 160,0
711 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  ostatní náklady 1 850,0
711 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  restaurátorské práce 200,0
711 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček  parkoviště  dar o conn 500,0
711 yklostojany  centrální část města 250,0
711 erminál   přeložky sítí 5 000,0
711 erminál   P 1 550,0
711 erminál   likvidace autobazaru 650,0
711 M S ukla sportovní  odkup garáží 600,0
711 M S ukla sportovní  odkup budovy bývalé karantény 1 150,0
711 Revitalizace letního stadionu  P   ostatní služby 5 661,4
711 opravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. .Neumanna  ostatní ná 1 750,0 66 700,4

1734 Z  . oš ála  vybavení prostor pro Z  Montessori 12 000,0
1734 entrální polytechnické dílny z.s.  příspěvek na provoz (z platy projektové týmy) 50,0 12 050,0
414 Provoz a údržba zařízení staveb O 40,0
414 Požární ochrana 40,0
414 Zahraniční služební cesty 180,0
414 Spolupráce se zahraničím 200,0
414 Slavnostní akce města 200,0
414 Výstavba, provoz a údržba JSVV 720,0
414 Náklady související s Velkou Pardubickou 350,0 1 730,0
811 PPP  změny územního plánu ( I , ) 300,0
811 PPP  yklosčítače  sběr a vyhodnocení dat 110,0
811 PPP  robné stavební úpravy v předporostoru škol ezpečně do škol 150,0
811 PPP  oncepce úpravy veřejných prostranství 230,0
811 PPP  opravní studie 142,0
811 PPP  Motorová a nemotorová doprava 150,0
811 PPP  Hospodaření s deš ovou vodou 150,0
811 PPP  spolupráce s V 40,0
811 PPP  rezerva 850,0
811 S vyplývající ze VIIb změny P 300,0
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811 Studie erve ák 379,0
811 S ihlena obytná  revize 600,0
811 S Hůrka aktualizace 600,0
811 zemní studie sídelní zeleně 2 300,0
811 M  lubíčko  stavební úpravy  návrh stavby 150,0
811 zemní plán 1 250,0
811 ávka přes abe, park Na pici  koupaliště ihelna  P 560,0
811 S rajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice  ostatní náklady (pozastávka 2023 2024) 163,0
811 Parkovací dům Mezi mosty 750,0
811 S Nároží u Pošty (studie doubravický a staročernský les, V , S erná za ory) 600,0
811 okalita S. . Neumanna vč. souvisejících komunikací 900,0 10 674,0
914 Platy  projektové týmy PP (50,0 tis. přesun na O S) 200,0
914 Mzdy  M S ukla sportovní 110,0
914 udova  ivadla 2   výměna výtahu 1 400,0
914 udova orkého 4   stavební úpravy pokladny 100,0
914 udova erná za ory  stavební úpravy pokladny 100,0
914 Strojní investice (z provozu MmP) 300,0
914 udova 17. listopadu 303  výměna oken (z provozu MmP) 600,0 2 810,0

1327 Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky 3 069,0 3 069,0
1015 Pasportizace zeleně 500,0 500,0
1411 Příprava a administrace projektů 600,0
1411 nalytické a metodické práce 650,0
1411 Participativní plánování  e terní služby 100,0
1411 Publicita  dotační tituly 60,0
1411 Znalecké posudky 150,0
1411 Městský kamerový systém 27,0
1411 Správa obchodních podílů  e terní služby 300,0
1411 Projektové řízení  S MP 501,4
1411 Projektové řízení  kontrolní a revizní posudky 200,0
1411 Projektové řízení  termilnál JIH  lávka S   vazba na terminál 820,0
1411 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II 54,0
1411 entrální polytechnické dílny  ampa  administrace 59,0
1411 entrální polytechnické dílny  ampa 630,0
1411 R   ech revolution  vlastní zdroje  předfinancování 400,0
1411 M S ukla sportovní  tletická hala  P 7 135,0
1411 M S ukla sportovní  Z  přeložky sítí 3 912,0
1411 M S ukla sportovní  ostatní výdaje 1 000,0
1411 nergeticky úsporné projekty  regulace technických zařízení Z  a M  400,0
1411 nergetické audity a průkazy objektů města 200,0
1411 Plán udržitelnosti městské mobility 1 997,0
1411 Památník Zámeček  e pozice 632,5
1411 erminál niverzita  P 650,0
1411 Strategie a koncepce 150,0
1411 Inteligentní dopravní systém  radiová sí  8 200,0
1411 Inteligentní dopravní systém  parkovací systém 6 000,0 34 827,9
1814 Výpočetní technika 750,0 750,0
598 Rezerva rozpočtu  krizová ( ovid1 ) 20 000,0
598 Obecně do rozpočtu 80 000,0 100 000,0

elkem 233 111,3
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Rozpočet města Pardubic na rok 2021 Rozpočtové provizorium 

 Rozpočtové provizorium na rok 2021 

ůvodem pro schválení rozpočtového provizoria na rok 2021 je nutnost mít od počátku roku 
2021 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2020 nebude 
schválen rozpočet města Pardubic na rok 2021. stanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn stanoví, že je třeba, nebude-li 
schválen rozpočet města na příslušný rok před 1. lednem rozpočtového roku, schválit pravidla 
rozpočtového provizoria, kterými se bude řídit hospodaření města do schválení rozpočtu na rok 2021. 

Pravidla rozpočtového provizoria 

Zastupitelstvo města Pardubic vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu města 
Pardubic na rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření města 
Pardubic:  

1) Příjmy

Realizace příjmů probíhá v plném rozsahu v souladu s činností úřadu a v návaznosti na přijatá
usnesení.

2) Výdaje

- V době rozpočtového provizoria je třeba zajistit financování běžného provozu města,
plnění závazků z již uzavřených smluv, plnění závazků ze zákona (např. daně, zákonné 
pojištění, výkon přenesené působnosti). 

- V době rozpočtového provizoria lze pokračovat podle uzavřených smluv ve financování 
investičních akcí, které byly zahájeny před vyhlášením rozpočtového provizoria. ímto 
ustanovením není dotčeno ustanovení č. 17 odst. 2 Zadávacího řádu veřejných zakázek.  

- Nové investiční akce nebudou v období platnosti rozpočtového provizoria zahajovány. 

- ransfery finančních prostředků příspěvkovým organizacím města Pardubic budou 
uskuteč ovány zálohově a ma imálně do výše skutečnosti roku 2020. inanční prostředky 
do celkové výše příspěvku na provoz příspěvkových organizací budou převedeny do 
rozpočtu příspěvkových organizací po schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2021. 

- Neočekávané jednotlivé výdaje na řešení krizových situací v celkové výši do č 2 000,0 tis. 
schvaluje Rada města Pardubic. 

3) Společná ustanovení

- Vyjma výše případů nesmí zástupci města, respektive orgány města, činit kroky k vytváření
nových finančních závazků. 

- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy 
a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2021 po jeho schválení. 
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Městský obvod I. 
Pardubice – Střed 

Návrh rozpočtu na rok 2021 



1

2      
   

rok 2020
    
2020     

3    53 608 900,00 56 950 900,00 44 529 900,00
4        39 438 900,00 43 280 900,00 30 549 900,00
5    14 850 900,00 14 850 900,00 12 177 900,00
6    25 447 300,00 25 447 300,00 20 976 300,00
7   10 109 100,00 10 109 100,00 8 333 000,00
8 Transfer na opravu ul. Sezemická 0,00 3 500 000,00 0,00
9         0,00 342 000,00 0,00

10     -10 968 400,00 -10 968 400,00 -10 937 300,00
11      14 170 000,00 13 670 000,00 13 980 000,00
12 Správní poplatky 520 000,00 520 000,00 380 000,00
13       70 000,00 70 000,00 30 000,00
14 Ostatní správní poplatky 450 000,00 450 000,00 350 000,00
15 Místní poplatky 13 650 000,00 13 150 000,00 13 600 000,00
16   500 000,00 500 000,00 500 000,00
17     2 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
18 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 150 000,00 150 000,00 100 000,00
19 Poplatek za TKO 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00
20 Odvod z loterií a jiných podobných her 0,00 0,00 0,00
21

22    2 050 000,00 2 050 000,00 1 340 000,00
23     320 000,00 320 000,00 250 000,00
24       350 000,00 350 000,00 200 000,00
25     200 000,00 200 000,00 120 000,00
26    0,00 0,00 0,00
27     30 000,00 30 000,00 10 000,00
28     60 000,00 60 000,00 40 000,00
29    370 000,00 370 000,00 0,00
30  0,00 0,00
31   70 000,00 70 000,00 70 000,00
32       650 000,00 650 000,00 650 000,00
33

34  0,00 0,00 0,00
35         0,00 0,00 0,00
36

37  55 658 900,00 59 000 900,00 45 869 900,00
38

39 FINANCOVÁNÍ    

40       8 500 000,00 19 029 482,35 3 258 000,00
41       -845 000,00 -928 990,49 -622 000,00

42 CELKEM FINANCOVÁNÍ 7 655 000,00 18 100 491,86 2 636 000,00
43

44 CELKEM ZDROJE 63 313 900,00 77 101 391,86 48 505 900,00
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1 VÝDAJE         
2020

    
2020     

2  19 636 000,00 21 036 000,00 20 080 900,00
3        9 150 000,00 9 150 000,00 xxx
4       xxx xxx 11 243 000,00
5         1 650 000,00 1 650 000,00 xxx
6      xxx xxx 2 433 000,00
7      25 000,00 25 000,00 25 000,00
8 Ostatní osobní výdaje 500 000,00 500 000,00 500 000,00
9     2 661 000,00 2 661 000,00 xxx

10     1 022 000,00 1 022 000,00 xxx
11 Ostatní povinné pojistné 58 000,00 58 000,00 58 000,00
12 Cestovné 30 000,00 30 000,00 10 000,00
13 60 000,00 60 000,00 50 000,00
14 Provoz ÚMO I 2 800 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
15 Zpravodaj ÚMO I 380 000,00 380 000,00 300 000,00
16         550 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00
17 Provoz JSDH 100 000,00 100 000,00 61 900,00
18         650 000,00 650 000,00 650 000,00
19  26 714 000,00 28 414 000,00 22 168 000,00
20      26 014 000,00 27 714 000,00 21 468 000,00
21          2 450 000,00 2 450 000,00 xxx
22           xxx xxx 5 268 000,00
23      608 000,00 608 000,00 xxx
24      221 000,00 221 000,00 xxx
25          1 950 000,00 1 950 000,00 xxx
26     484 000,00 484 000,00 xxx
27     176 000,00 176 000,00 xxx
28 Operativní údržba a úklid obvodu  xxx xxx 2 500 000,00
29          1 300 000,00 1 600 000,00 xxx
30            1 550 000,00 2 201 000,00 xxx
31      4 450 000,00 4 750 000,00 3 700 000,00
32    2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00
33     xxx xxx 900 000,00
34               600 000,00 700 000,00 xxx

35         400 000,00 400 000,00 xxx

36        50 000,00 50 000,00 xxx

37     xxx xxx 700 000,00

38        650 000,00 650 000,00 xxx

39         0,00 0,00 xxx

40        0,00 0,00 xxx

41          650 000,00 850 000,00 xxx

42   670 000,00 670 000,00 xxx
43 Údržba parku Tyršovy sady 5 300 000,00 5 400 000,00 5 000 000,00
44 Údržba parku Na Špici 1 400 000,00 1 400 000,00 xxx
45   450 000,00 450 000,00 300 000,00
46   185 000,00 185 000,00 xxx
47 Odpady 3 450 000,00 3 450 000,00 3 400 000,00
48     750 000,00 750 000,00 500 000,00
49     500 000,00 700 000,00 xxx
50   120 000,00 120 000,00 xxx
51 Fontány a zavlažovací systémy xxx xxx 800 000,00
52      0,00 149 000,00 xxx
53      700 000,00 700 000,00 700 000,00
54       700 000,00 700 000,00 700 000,00

55 27. Doprava 18 885 000,00 19 385 000,00 5 100 000,00
56     5 000 000,00 5 500 000,00 4 500 000,00
57 Opravy a udržování komunikací 5 000 000,00 5 500 000,00 4 500 000,00

58     13 885 000,00 13 885 000,00 600 000,00
59 Projektové dokumentace 700 000,00 1 500 000,00 600 000,00
60          5 085 000,00 4 285 000,00 0,00
61 Oprava ul. Sezemická 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00
62 Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III.et. 4 600 000,00 4 600 000,00 0,00

63   100 000,00 108 000,00 50 000,00
64 Dotace a dary školám a na aktivity mládeže 100 000,00 108 000,00 50 000,00
65 34. Kultura 392 000,00 475 000,00 197 000,00
66    120 000,00 140 000,00 50 000,00
67    7 000,00 7 000,00 7 000,00
68 Životní jubilea 90 000,00 90 000,00 90 000,00
69 Dotace a dary na kulturní akce 80 000,00 93 000,00 50 000,00
70    40 000,00 40 000,00 xxx
71 Dotace Komorní filharmonii Pardubice 40 000,00 40 000,00 xxx
72  15 000,00 65 000,00 0,00

73 Rezervy 1 086 900,00 7 683 391,86 910 000,00
74 Rezerva rady 80 000,00 80 000,00 70 000,00
75 Rezerva starostky 80 000,00 64 000,00 70 000,00
76 Rezerva místostarosty 30 000,00 25 000,00 30 000,00
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1 VÝDAJE         
2020

    
2020     

77  846 900,00 7 464 391,86 690 000,00
78        50 000,00 50 000,00 50 000,00

79 CELKEM VÝDAJE 66 813 900,00 77 101 391,86 48 505 900,00
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Městský obvod II. 
Pardubice – Polabiny 

Návrh rozpočtu na rok 2021 



Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2021 – textová část Stránka 130 

Městský obvod Pardubice II  

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

Rozpočet MO Pardubice II 
na rok 2021 

Zdrojová část rozpočtu 

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2021 zahrnuje 
1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2020 11 700,0 tis. Kč 
2. předpokládané příjmy roku 2021 37 053,9 tis. Kč 
3. tvorba sociálního fondu ve výši  -545,0 tis. Kč 

Zdroje celkem         48 208,9 tis. Kč 
Tvorba sociálního fondu není snížením zdrojů, ale přechází do dílčího rozpočtu sociálního fondu, který je 
uveden v poslední části rozpočtu městského obvodu. 

Příjmy roku 2021 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu 
podílu je dán statutem a na rok 2021 je vypočítán ve výši 33 067,8 tis. Kč (oproti výši očekávané při 
schvalování rozpočtu na rok 2020 se jedná o pokles cca 17 %), z toho 
- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 11 493,9 tis. Kč 
- podíl na náklady životního prostředí činí 16 631,8 tis. Kč  
- podíl na náklady v dopravě činí 4 942,1 tis. Kč  
Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 8 793,9 tis. Kč. 
Ve výši očekávaného podílu na daňových příjmech není zahrnuto sněmovnou schválené snížení daně 
z příjmů fyzických osob a zvýšení slevy na dani na poplatníka, o kterém bude senát, a pravděpodobně 
znovu i sněmovna, ještě do konce roku rozhodovat. V případě definitivního schválení se bude jednat 
o další pokles daňových příjmů a otázkou pouze zůstává, nakolik výrazný tento pokles bude.

Do příjmů roku 2021 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy, které jsou vybírány přímo městským 
obvodem. Jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 12 020,0 tis. Kč 
(návrh počítá s novou výší místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem vyhrazení 
parkovacího místa, a to ve výši 10 000 Kč).  U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 760,0 tis. Kč, 
ale v této částce je zahrnuto 600,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných 
v příštím roce. Dále sem patří přijaté sankční platby, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy knihovny 
a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů, z prodeje dřeva apod. 
Zahrnuty jsou zde i příjmy z úroků, které vlivem pandemie opět výrazně poklesly. 

Zdrojová část rozpočtu tedy vychází 
- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 31. 12. 2020 
- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2021 z úrovně města 
- z odhadů příjmů vybíraných městským obvodem 

Výdajová část rozpočtu 

Výdaje roku 2021 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění 
1. vnitřní správa 15 066,0 tis. Kč 
2. životní prostředí 15 699,0 tis. Kč 
3. doprava 13 033,0 tis. Kč 
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4. dotace a dary      240,0 tis. Kč 
5. kultura   2 437,0 tis. Kč 
6. rezervy   1 733,9 tis. Kč 

Výdaje celkem 48 208,9 tis. Kč 

Vnitřní správa 
Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše prostředků 
nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními předpisy. 
Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn 
zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění apod.), se jedná o výdaje 
na zajištění výkonu státní správy, výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti 
úřadu. Znovu je zařazena položka na stavební úpravy pokladny, která byla součástí již letošního rozpočtu. 
Vzhledem ke vzniklým komplikacím se úpravy však nepodařilo uskutečnit (pandemie COVID-19, vzešlé 
požadavky na úpravy od hasičů apod.) a realizace je tak přesunuta do roku 2021. Zároveň došlo k navýšení 
této částky, a to na základě provedených poptávek. Stavební úpravy pokladny byly úřadu doporučeny na 
základě provedeného požárního a bezpečnostního auditu. 
V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb konaných v příštím roce. 

Životní prostředí 
Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2020 a vychází ze statutem svěřených kompetencí 
městskému obvodu. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na 
konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let.  
V investicích je navržena rekonstrukce kontejnerového stání v ul. Lidická (u čp. 365) a výměna herního 
prvku „slon“ na dětském hřišti v Lonkově ulici. V rámci drobných investic se kromě nákupu různého 
mobiliáře počítá s doplněním lampy na dětském hřišti Stavařov. Nepokryta zůstává sluneční pláž, na níž 
byla v roce 2020 zpracována projektová dokumentace. 
Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složky městského 
obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě. 

Doprava 
Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím, avšak vzhledem k současné situaci 
týkající se vývoje daňových příjmů je jejich výše výrazně zredukována. Předpokládané výdaje na údržbu 
a opravy komunikací jsou ponechány na úrovni konce roku 2020, což představuje zhruba 60 % výše 
obvyklé v předešlých letech. Finanční prostředky budou tedy věnovány převážně na lokální opravy, 
nebudou prováděny komplexnější opravy větších úseků komunikací.  
K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce: 

Investiční akce tis. Kč Popis 
RPS Polabiny – Karla Šípka 4 693,0 Hlavní investiční akce pro rok 2021 vycházející 

z Programu rozvoje bude předmětem žádosti o dotaci 
SFPI z programu Regenerace sídlišť pro rok 2021. 
Jedná se o rekonstrukci a dopravní zklidnění ulice, 
doplnění parkovacích míst, nový povrch vozovky 
a výstavbu nových přístřešků na kontejnery. Akci bude 
zajišťovat OMI MmP. Předpokládaná cena činí 8 642,0 
tis. Kč, přičemž prozatím se předpokládá 4 693,0 tis. Kč 
transfer z rozpočtu MO Pardubice II a zbývající část 
dotace. V minulosti vždy platilo, že akce byla 
realizována i v případě nezískání dotace, což ovšem 
nyní vzhledem k finanční situaci není pravděpodobné. 
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Sever - centrum - PD 850,0 Prostředky na zpracování projektové dokumentace 
vycházející z architektonické studie zpracované pro 
OHA MmP. Akce vychází z Programu rozvoje, 
předpoklad realizace 2022-2023. Smlouva o dílo na 
zpracování PD byla uzavřena v roce 2020, úhrada však 
proběhne až v roce 2021. 

J. Potůčka 2 500,0 V roce 2020 byla zpracována PD na stavební úpravy ul. 
J. Potůčka z důvodu koordinace a návaznosti na 
připravovanou stavbu napojení Polikliniky Trnová a 
bytového komplexu investora CZ Stavební holding. 
Akce zahrnuje rekonstrukci chodníku a stavební 
úpravy pro zvýšení bezpečnosti na přechodech pro 
chodce. Předpokládaná cena dle PD činí 4 300,0 tis. Kč, 
avšak celou tuto částku zatím nelze pokrýt. V položce 
je navrženo 2 500,0 tis. Kč, které by měly postačovat 
na 1. etapu akce nutnou pro koordinaci s výše 
uvedenou soukromou investicí.  

přechody Okrajová, Sluneční 1 300,0 Položka byla již v rozpočtu 2020, následně byla v rámci 
úsporných opatření vypuštěna. PD byla zpracována 
v roce 2018 ve vazbě na PD „oprava zastávky 
Okrajová“, kterou zadalo město. Obě akce jsou 
vzájemně koordinované a bylo by vhodné je realizovat 
současně (a pokud možno stejným zhotovitelem). 
Město již vypsalo výběrové řízení na zhotovitele s tím, 
že hodlá zastávku opravovat zkraje roku 2021, a proto 
je naše navazující akce opět zahrnuta do návrhu 
rozpočtu 2021. Cena dle PD. 

Mladých – jih - PD 430,0 Smlouva o dílo na zpracování PD na stavební úpravy ul. 
Mladých byla uzavřena v roce 2020, dokončení bude 
v roce 2021. Akce vychází z Programu rozvoje a 
zahrnuje úpravy zbývající nerekonstruované části ulice 
Mladých v úseku od Bělehradské po Ohrazenickou. 

Prodloužená, Sluneční - PD 450,0 Smlouva o dílo na zpracování PD na akci Prodloužená, 
Sluneční byla uzavřena v roce 2020, dokončení bude 
v roce 2021. Akce vychází z Programu rozvoje a 
zahrnuje několik úprav vnitrobloku Prodloužená – 
Okrajová – Sluneční, které je možno realizovat po 
ucelených menších etapách. 

investice ostatní vč. PD 200,0 Rezerva na případné další akce. 
Celkem 10 423,0 

Do návrhu rozpočtu naopak nebyla zařazena již letos plánovaná akce „Úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa“. 
Akce byla součástí rozpočtu na rok 2020 s částkou 2 200,0 tis. Kč, ale vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji 
podílu na sdílených daních byla její realizace pozastavena. Při tvorbě rozpočtu na následující rok byl 
k dispozici omezený rozsah finančních prostředků, které bylo možno využít na investice, a z výše 
uvedených důvodů byla dána přednost jiným akcím.  

Dotace a dary  
Rezerva na dotace je navržena ve stejné výši, na jakou byla snížena v letošním roce, dary obyvatelstvu 
a organizacím jsou ponechány v původně schválené výši. K rozpouštění těchto položek dochází postupně 



Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2021 – textová část Stránka 133 

v průběhu roku podle rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva, o schválení dotací a darů konkrétním 
subjektům.  

Kultura 
Největší část výdajů kapitoly tvoří prostředky na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky 
městského obvodu. 
Rozpočtovány jsou také výdaje na vlastní aktivity obvodu, podrobný přehled všech plánovaných aktivit, 
vč. částek předpokládaných na jejich zabezpečení, je uveden níže v tabulce. Součástí je i rezerva na 
případné další akce nebo pro případ potřeby drobného navýšení některé ze stávajících akcí. 

Aktivita tis. Kč 
Koncerty na Pergole 75,0 
Staročeská pouť 380,0 
Vánoční akce 400,0 
Masopust 25,0 
Volejbalový turnaj "O pohár starosty" 5,0 
Jarní koncert v Arše 7,0 
Polabinské čarodějnice 30,0 
Den dětí 50,0 
Drakiáda 10,0 
Pravobřežní zpravodaj 140,0 
Životní jubilea občanů – dárky 130,0 
Besedy s občany 5,0 
Rezerva na akce obvodu 30,0 
Celkem 1 287,0 

Rezervy 
Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty. Po 
rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky 
jednotlivých kapitol dle účelu určení.  
Celková rezerva rozpočtu je vytvářena s ohledem na plynulé zajištění financování činností městského 
obvodu. V rámci rezervy rozpočtu je počítáno také s povinně vytvářenou rezervou na krizová opatření, 
a to ve výši 100,0 tis. Kč. 

Součástí rozpočtu na rok 2021 je opět dílčí rozpočet sociálního fondu, skladba příjmové i výdajové části 
je stejná jako v roce 2020, nově jsou navrženy výše příspěvků poskytovaných zaměstnancům. Tyto úpravy 
jsou popsány v samostatné zprávě. 

Veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými zdroji. 



A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)
I. PŘÍJMY

Podíl na sdílených daních - DPH 24 273,9
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (33 067,8)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-8 793,9)
Správní poplatky 120,0
Místní poplatky 11 900,0
 - poplatky ze psů 500,0
 - poplatky za užívání veř. prostranství 1 500,0
 - poplatek za odpady 9 900,0

NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY

Přijaté sankční platby 70,0
Příjmy ostatní 40,0
Příjmy knihovna 50,0
Příjmy na zabezpečení voleb 600,0

PŘÍJMY CELKEM 37 053,9

II. FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 11 700,0

CELKEM 48 753,9

SOCIÁLNÍ FOND -545,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování 48 208,9

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2021

DAŇOVÉ  PŘÍJMY Rozpočet
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B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ  SPRÁVA 15 066,0

Platy zaměstnanců 7 250,0
Odměny – členové zastupitelstva 1 790,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů 50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) 2 961,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek 360,0
Energie a PHM 115,0
Služby pošt a elektronických komunikací 350,0
Školení, vzdělávání 140,0
Poradenství, konzultace, studie 90,0
Ostatní služby 675,0
 -  příspěvek na stravování (175,0)
 -  ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) (500,0)
Opravy a udržování ÚMO 100,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) 70,0
Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev 600,0
Stavební úpravy pokladny 500,0

15 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 15 699,0

Energie (voda, el. energie) 50,0
Poradenství, konzultace, studie       90,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí 10,0
Péče o zeleň 8 100,0
- zeleň (4 400,0)
- seč trávníků (3 700,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) 1 600,0
Investice - životní prostředí (včetně PD) 900,0
- kontejnerové stání Lidická 365 (200,0)
- dětské hřiště Lonkova - slon (300,0)
- drobné investice (400,0)
Středisko úklidových prací 3 149,0
  - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 2 822,0
  - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky 160,0
  - energie (voda, el. energie) 35,0
  - ostatní služby 112,0
    - příspěvek na stravování (82,0)
    - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) (30,0)
  - opravy a udržování 20,0
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27  DOPRAVA 13 033,0

Poradenství, konzultace, studie 80,0
Opravy a udržování komunikací 2 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím) 30,0
Investice - doprava 10 423,0
- RPS Polabiny - Karla Šípka (4 693,0)
- Sever - centrum - PD (850,0)
- J. Potůčka (2 500,0)
- přechody Okrajová, Sluneční (1 300,0)
- Mladých - jih - PD (430,0)
- Prodloužená, Sluneční - PD (450,0)
- investice ostatní vč. PD (200,0)

33 DOTACE A DARY 240,0

Rezerva na dotace 200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím 40,0

34 KULTURA 2 437,0

Knihovna 1 150,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. 814,0
- knihy 120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek 45,0
- ostatní služby 131,0
   - příspěvek na stravování (21,0)
   - ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací) (110,0)
- opravy a údržba 20,0
- akce knihovny 20,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) 1 287,0

REZERVY 1 733,9

Rezerva rady městského obvodu 40,0
Rezerva starosty 40,0
Rezerva místostarosty 20,0
Rezerva rozpočtu 1 633,9

VÝDAJE   CELKEM 48 208,9
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1. Příjmová část Rozpočet

Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny 545,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 175,0

PŘÍJMY CELKEM 720,0

2. Výdajová část

Příspěvek na stravování zaměstnanců 297,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 150,0
Příspěvek na volnočasové aktivity 85,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu 20,0
Poplatky za vedení účtu 2,0
Rezerva fondu 166,0

VÝDAJE CELKEM 720,0

na rok 2021
(v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
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Rozpočet města Pardubic na rok 2021 

- 138 - 

Městský obvod III. 
Pardubice – Studánka 

Návrh rozpočtu na rok 2021 
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Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III 

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 
 na rok 2021 

Důvodová zpráva 
Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové 
části, a to ve výši 44.263,3 tis. Kč. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.  
Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2020 se uvažuje ve výši 14.000 tis. Kč. Tato částka 
představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2020 a úsporu z běžného provozu 
tohoto roku, stanovena byla na základě provedené analýzy očekáváného hospodaření letošního roku. 
Návrh rozpočtu vychází ze současné ekonomické situace a dále pak z aktuálního rozpočtu letošního roku, který 
představuje očekávaný předpoklad skutečnosti roku 2020.  
Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především rozpočtovým určením daní. 
Vzhledem k této skutečnosti a k ekonomickému vývoji souvisejícímu s aktuální epidemickou situací je pak předpoklad 
meziročního propadu řádově o cca 6,2 mil. Kč, tj. 17,9 %. V oblasti poplatků je návrh připraven na základě konzultací 
s jednotlivými správci poplatků.   
Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků 
na základní provozní výdaje v jednotlivých oblastech. Jednotlivé investiční akce připravené k realizaci městským obvodem 
jsou předloženy v požadavcích. 
Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby saldo běžných příjmů a běžných výdajů bylo kladné. Finanční prostředky 
ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro další investice a pro případ nenadálé události v průběhu roku. 
Jednotlivé požadavky na rozpočet 2021 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, 
s vedoucími odborů a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu. 

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2021 
Třída 1 Příjmy daňové celkem 

Podíl na sdílených daních celkem 

Podíl na sdílených daních vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní v návaznosti na Statut města 
Pardubic, kterým je určen koeficient podílu daní na jednotlivé oblasti pro všechny městské obvody. Základním podkladem 
při určení těchto částek je celkový předpokládaný výnos sdílených daní, z kterého vychází návrh finančních toků 
do rozpočtu obvodů v roce 2021 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 
2021 ke schválení (uvedeno v příloze). 
Koeficienty z výnosu daní pro transfery na výdaje byly aktualizovány podle změn v pasportu veřejné zeleně k roku 2016, 
v oblasti dopravy je koeficient dlouhodobě stejný. 
Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2021 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního 
a z odborných diskusí (školení), které předpokládají propad daňových příjmů. 
Od roku 2010 není městem poskytován žádný transfer na provoz městské knihovny. 
Dle statutu města je výběr poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů svěřen jednotlivým městským obvodům, přičemž jeho část (91 % rozpočtovaných prostředků) se 
převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím. Tato částka je pro rok 
2021 stanovena ve výši -7.547,3 tis. Kč. 

Místní poplatky 

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle 
zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. Náleží sem místní poplatek ze psů, za užívání 
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veřejného prostranství a dále místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy dle vydaných obecně závazných vyhlášek a předmětu 
zpoplatnění. Jsou to poplatky vybrané z tržních míst, příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání 
a případně umístění reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tyto poplatky souvisí s aktivitami 
poplatníků.  
Poplatek ze psů a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je dána obecně závaznou vyhláškou města. 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. V návrhu rozpočtu pro rok 2021 se počítá s částkou 650,- Kč 
za poplatníka.  
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů je koncipován jako 94 % ročního předpisu tohoto poplatku stanoveného podle počtu obyvatel v daném obvodu, 
přičemž 91 % této částky se převádí městu Pardubice dle platného statutu.  

Správní poplatky 

Příjmy ze správních poplatků jsou závislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí). 
Jedná se o správní poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za povolení k umístění herního prostoru, 
za ověření dokladů, resp. podpisů a správní poplatky za Czech POINT /rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní 
rejstřík a katastr nemovitostí/.  

Třída 2 Příjmy nedaňové 
Jedním z nedaňových příjmů je podíl na platbách městu za reklamní zařízení nacházejících se na území městských obvodů, 
a to v poměru 70/30 ve prospěch městských obvodů, tento podíl nám byl přeposílán těsně před koncem roku ve výši cca 
300 tis. Kč. Od letošního roku bude vždy předmětem finančního vypořádání a pro rok 2021 tedy není rozpočtován. 

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy a poplatky z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní 
činnosti (za prodej kolků, případně uveřejnění reklamy ve zpravodaji, odprodej dřevní hmoty) a případné přijaté dary. 

Třída 4 Dotace 
Pro příští rok předpokládáme přijetí následujících dotací: 

� Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 550 tis. Kč 

Dotace je přísně zúčtovatelná a plně hrazena ze státního rozpočtu. K poskytnutí finančních prostředků dochází 
až na základě vyúčtování a na přesnou částku výdajů je upraven i rozpočet. 

Třída 8 Financování 
Financování zahrnuje zapojení zůstatků na bankovních účtech, příděly do finančních fondů, případně vypořádání s jinými 
subjekty. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnanosti při zanesení všech 
předpokládaných skutečností. 

Předpokládáme, že v roce 2020 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 14.000 tis. Kč, v této výši je 
navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2021 jako zapojení finančních prostředků minulých let.  

Příděl do sociálního fondu je ve výši 5,8 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců městského obvodu 
a odměnu uvolněného člena zastupitelstva v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření se sociálním fondem. 
Poskytnut bude ve výši 584 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí. 

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2021 
Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdajů jsou navrženy s ohledem 
na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok.  

14 Vnitřní správa 
V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 
20.149 tis. Kč, jsou tak pokryty pouze nezbytné provozní výdaje. 
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Platy zaměstnanců                                    6.550 tis. Kč 
Jedná se o výdaje na platy pro jednotlivé zaměstnance městského obvodu včetně náhrady platu v době nemoci. Je zde 
zohledněn nárust platů v souvislosti s platovými postupy dle právních předpisů. 

Odměny členů zastupitelstva                                   1.820 tis. Kč 
Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva dle příslušných předpisů, vč. legislativních změn a v návaznosti 
na schválení jejich výše zastupitelstvem. 

Ostatní osobní výdaje (dohody)                                       450 tis. Kč 
Jedná se o výdaje spojené s prováděním uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb 
úřadu. 

Odměny a dary za práci v komisích a výborech   40 tis. Kč 
Jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva, za uskutečněná jednání. 

Sociální, zdravotní a zákonné pojištění  2.710 tis. Kč 
Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu. 

Cestovné                                          50 tis. Kč 
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu poskytnuté dle zákona 
o cestovních náhradách.

Pohoštění  50 tis. Kč 
Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu a s tím spojené výdaje. 

Ostatní provozní výdaje                                                 1.649 tis. Kč 
Provozní výdaje zahrnují výdaje na nákupy potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské a úklidové prostředky), 
elektřinu, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovné, poradenské a ostatní služby, revize, příspěvek na stravné, 
ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, zákony, tisk a také poplatky za 
bankovní operace. 

Výpočetní technika                                       280 tis. Kč 
Výdaje na provoz výpočetní techniky, údržbu programových vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných  investic. 

Investiční výdaje – budova Jana Zajíce 983                                                 6.000 tis. Kč 
Výdaje spojené s vybudováním výtahu a odstraněním přístupové rampy, včetně technického dozoru investora, zajištění 
BOZP a autorského dozoru. 

Výdaje na volby                                                             550 tis. Kč 
Předpokládané výdaje související se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které jsou 
plně hrazeny dotací ze státního rozpočtu. 

15 Životní prostředí 
Tato kapitola je rozpočtována ve výši 13.238 tis. Kč, zahrnuje především provozní výdaje na zabezpečení činností, které 
zajišťuje městský obvod. 

Platy zaměstnanců drobné údržby vč. pojištění                                              2.465 tis. Kč 
Výdaje na platy, náhrady platů v době nemoci, vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na pracovní skupinu 
provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a odměna z dohody o provedení práce. 

Odpadové hospodářství                                               1.930 tis. Kč 
Zahrnuje základní výdaje na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, 
likvidaci psích exkrementů, svoz komunálních odpadů. 

Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství                                              8.638 tis. Kč 
Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci 
odpadu vzniklého při údržbě zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové 
výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště vč. nových investic, zahradní případně lesní 
mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE), jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a materiál 
na venkovní údržbu. 

Ostatní výdaje do životního prostředí celkem                                                   205 tis. Kč 
Jedná se o výdaje na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované 
opravy).  



Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 Strana    142 

Požadavky na investice: 

Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 6B – etapa U                      požadavek       6.500 tis. Kč 
Předpokládané výdaje na realizaci stavby jsou dle rozpočtu stavby vyčísleny na částku 15.452 tis. Kč. Její realizace bude 
provedena Statutárním městem Pardubice a městský obvod se bude na financování podílet částkou cca 6.500 tis. Kč. 

27 Doprava 
V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (běžné opravy, zimní údržba, 
čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí. Celkem jsou výdaje navrženy ve výši 
5.430,5 tis. Kč na provoz i investice. 

Oprava a údržba komunikací                                              4.420,5 tis. Kč 
Zahrnuje výdaje na opravy a údržbu komunikací svěřených nám statutem, jejich čištění a zimní údržbu, vč. řešení 
havarijních stavů. Součástí jsou i výdaje spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby 
poskytované věznicí a s tím spojený odvoz odpadu.  

Ostatní provozní výdaje do dopravy                                                    610 tis. Kč 
Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, 
poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic.  

Investice do dopravy – ostatní   400 tis. Kč 
Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace. 

Požadavky na investice: 

Oprava chodníků v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové 
po křižovatku s ul. Bezdíčkova  požadavek   1.500 tis. Kč 
Předpokládané výdaje na připravovanou akci. 

33 Školství, mládež, sport a kultura 
Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové výdaje se 
předpokládají pro tuto oblast ve výši 2.425 tis. Kč. 

Provoz městské knihovny                                                       570 tis. Kč 
Jedná se o výdaje na provoz knihovny, kde největší položkou je nájemné a energie. Další provozní výdaje zahrnují nákup 
knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení, 
případně věcné dárky pro vítěze různých soutěží. 

Knihovna – platy vč. pojištění                                                     995 tis. Kč 
Výdaje na platy a náhrady platů v době nemoci zaměstnanců městské knihovny a odměna z dohody o provedení práce. 
Částka zahrnuje i s tím spojené sociální a zdravotní pojištění. 

Věcné dary občanům (jubilea)  60 tis. Kč 
Výdaje na nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů. 

Dotace fyzickým a právnickým osobám                                                                 200 tis. Kč 
Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým 
subjektům, žadatelům. 

Dary senior klubům                                                      120 tis. Kč 
Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit. 

Kulturní akce MO Pardubice III                                                      300 tis. Kč 
Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem. V předchozích letech se jednalo 
o tyto akce: „Masopustní tancovačka“, „Dopravní soutěž“, „Koncert ke Dni matek“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Letní
kino na Dubině“ „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Odpoledne pro seniory“, „Drakiáda“, 
„Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“. V souvislosti s epidemickou situací není v dané chvíli možné 
odhadnout, zda se budou akce konat a v jakém rozsahu. 

Ostatní provozní výdaje v kultuře                                                      180 tis. Kč 
Jedná se o výdaje spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tisk novoročenek, kalendářů a dalších 
propagačních materiálů.  
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Rezervy 

Rezerva rady městského obvodu  10 tis. Kč 
Rezerva starosty   40 tis. Kč 
Rezerva rozpočtu   2.920,8 tis. Kč 
Rezerva na krizová opatření  50 tis. Kč 
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Návrh rozpočtu 2021 

Zdroje
údaje jsou v  tis. Kč

Z/98/2019  
ze dne 16.12.2019

Z/142/2020  
ze dne 21.9.2020

Z/XY/2020  
ze dne 14.12.2020

1  1 Příjmy daňové celkem 36 549,5 36 424,9 36 364,7 30 176,3
1.1 podíl na sdílených daních celkem 28 596,7 27 143,3 27 137,1 20 991,6

1.1.1 transfer z rozpočtu města na výnosu daní 17 339,6 17 394,3 17 394,3 14 228,3
1.1.2 transfer z rozpočtu města na životní prostředí 12 048,6 12 153,1 12 153,1 10 017,9
1.1.3 transfer z rozpočtu města na dopravu 5 162,9 5 207,7 5 207,7 4 292,7
1.1.4 transfer do rozpočtu města  (svoz a lik. TKO a pod.) -5 881,3 -7 611,8 -7 611,8 -7 547,3
1.1.5 transfer jednorázový - ostatní provozní (GDPR,  DDM …) -126,5 0,0 -6,2 0,0
1.1.6 transfer - jednorázový - služebna MP 53,5 0,0 0,0 0,0
1.1.7 transfer - jednorázový na investiční akce 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Místní poplatky celkem 7 852,6 9 182,6 9 128,6 9 093,7
1.2.1 ze psů 482,2 440,0 440,0 440,0
1.2.2 za užívání veř. prostranství 478,8 378,0 324,0 360,0
1.2.3 za svoz a likvidaci TKO 6 891,7 8 364,6 8 364,6 8 293,7

1.4 Správní poplatky celkem 100,1 99,0 99,0 91,0
1.4.1 správní poplatek za povolení provozu VHP 14,0 10,0 10,0 10,0
1.4.2 ostatní správní poplatky 86,1 89,0 89,0 81,0

2  2 Příjmy nedaňové celkem 498,2 920,1 920,1 671,0
2.1 příjmy z vlastní činnosti  (kolky, dřevní hmota) 26,5 30,1 30,1 30,0
2.2 přijaté neinvestiční dary 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 příjmy z pronájmu majetku 350,9 300,0 300,0 0,0
2.4 příjmy z úroků na bankovních účtech 4,4 5,0 5,0 6,0
2.5 přijaté sankční platby, pokuty 54,4 35,0 35,0 35,0
2.6 ostatní nedaňové příjmy 61,9 50,0 50,0 50,0
2.7 předpokládaná dotace na volby 0,0 500,0 500,0 550,0

3  4 Přijaté dotace celkem 437,4 0,0 0,0 0,0
3.1 dotace na volby do EP 415,1 0,0 0,0 0,0
3.2 dotace na volby do PS Parlamentu ČR 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3

dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika 
zaměstnanosti 22,2 0,0 0,0 0,0

Příjmy celkem 37 485,0 37 345,0 37 284,8 30 847,3

4.1 zapojení finančních prostředků z minulých let 12 149,9 10 000,0 16 733,6 14 000,0
4.2 převod do sociálního fondu -550,0 -590,0 -590,0 -584,0
4.3 finanční vyrovnání s MmP 124,5 0,0 220,6 0,0

zůstatek na bankovních účtech -16 733,6

4  8 Financování celkem -5 009,2 9 410,0 16 364,2 13 416,0

Zdroje celkem 32 475,8 46 755,0 53 649,0 44 263,3

Schválený 
rozpočet 2020Skutečnost 

2019

Aktualní  
rozpočet 2020

Rozpočet 2021
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Výdaje Schválený 
rozpočet 2020

Aktuální  
rozpočet 2020

údaje jsou v  tis. Kč
Z/98/2019  

ze dne 16.12.2019
Z/142/2020  

ze dne 21.9.2020

běžné kapitálové celkem

2  14 Vnitřní správa 11 720,1 15 222,0 15 322,0 14 104,0 6 045,0 20 149,0
2.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci 6 650 5 654,0 6 650,0 6 650,0 6 550,0 6 550,0
2.2 odměny členů zastupitelstva (+starosta) 2 000 1 638,1 2 050,0 2 050,0 1 820,0 1 820,0
2.3 ostatní osobní výdaje (dohody) 500 323,0 500,0 500,0 450,0 450,0
2.4 odměny a dary za práci v komisích a výborech 50 16,2 50,0 50,0 40,0 40,0
2.5 sociální, zdravotní a zákonné pojištění 2 800 2 199,6 2 840,0 2 840,0 2 710,0 2 710,0
2.6 cestovné 50 17,0 50,0 50,0 50,0 50,0
2.7 pohoštění 50 34,9 50,0 50,0 50,0 50,0
2.8 ostatní provozní výdaje MO 1 700 872,6 1 732,0 1 832,0 1 649,0 1 649,0
2.9 výpočetní technika (provoz a investice) 350 549,5 700,0 700,0 235,0 45,0 280,0

2.10 ostatní investiční výdaje MO 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0

2.11 investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 
(vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy)

6 000 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0

2.12 zajištění voleb 550 415,1 500,0 500,0 550,0 550,0

3  15 Životní prostředí 9 459,3 13 009,0 13 359,0 12 778,0 460,0 13 238,0
3.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. 

pojištění - drobná údržba
2 500 1 777,3 2 465,0 2 465,0 2 465,0 2 465,0

3.2 odpadové hospodářství celkem 2 030 1 347,7 2 030,0 2 030,0 1 930,0 0,0 1 930,0
3.3 péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství 

celkem
9 138 6 254,6 8 309,0 8 659,0 8 238,0 400,0 8 638,0

3.4 ostatní výdaje do životního prostředí celkem 205 79,8 205,0 205,0 145,0 60,0 205,0
3.5 Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 6B - 

etapa U
6 500

4  27 Doprava 9 127,4 10 752,0 10 752,0 4 710,5 720,0 5 430,5
4.1 oprava a údržba komunikací 5 421 4 258,1 4 115,0 4 115,0 4 420,5 4 420,5
4.2 ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 821 19,3 821,0 821,0 290,0 320,0 610,0
4.3 investice do dopravy - ostatní 400 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0

4.4
Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1502 - 1503 a Na 
Drážce 1499-1501

937,2 0,0 0,0 0,0

4.5 Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení 
chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách

1 997,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6
Stavební úpravy v ul.  Na Drážce 1558-1560 a 1561-
1563

0,0 4 850,0 4 850,0 0,0 0,0

4.7
oprava chodníků v části Slovany II. etapa  
(ul. Pod Lipami a Spojilská) - část D

1 915,0 566,0 566,0 0,0 0,0

4.8
Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky  
s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova 1 500 0,0 0,0

5 33 Školství, mládež, sport a kultura 2 169,0 2 567,0 2 572,0 2 425,0 0,0 2 425,0
5.1. provoz městské knihovny 620 478,0 602,0 602,0 570,0 570,0
5.2. knihovna - platy zaměstanců a náhrady v nemoci 

vč. pojištění 
1 020 804,1 1 005,0 1 005,0 995,0 995,0

5.3. věcné dary občanům - jubilea 60 58,5 60,0 60,0 60,0 60,0
5.4. dotace fyzickým a právnickým osobám 200 195,3 200,0 205,0 200,0 200,0
5.5. dary senior klubům 120 112,8 120,0 120,0 120,0 120,0
5.6. kulturní akce MO Pardubice III 400 383,6 400,0 400,0 300,0 300,0
5.7. ostatní provozní výdaje v kultuře 180 136,9 180,0 180,0 180,0 180,0

7 Rezervy 0,0 5 205,0 11 644,0 700,0 2 320,8 3 020,8
7.1. rezerva rady MO 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
7.2. rezerva starosty 0,0 40,0 35,0 40,0 40,0
7.3. rezerva rozpočtu 0,0 5 145,0 11 599,0 600,0 2 320,8 2 920,8
7.4. rezerva na krizová opatření 10,0 0,0 50,0 50,0

Výdaje celkem 32 475,8 46 755,0 53 649,0 34 717,5 9 545,8 44 263,3

Požadavky  
rok 2021

Skutečnost 
2019

Rozpočet 2021

Z/XY/2020 ze dne 14.12.2020
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1 321 500,0
Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města tis. Kč

Transfer na náklady Transfer na náklady

počet obyvatel životní prostředí doprava

pro rok 2021 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

MO I  Střed 20 611 12 177,9 20 976,3 8 333,0 41 487,1
MO II Polabiny 16 589 11 493,9 16 631,8 4 942,1 33 067,7
MO III Studánka 14 238 14 228,3 10 017,9 4 292,7 28 538,9
MO IV Pardubičky 5 198 14 798,2 5 665,9 4 112,4 24 576,4
MO V Dukla 15 131 13 859,0 13 093,4 6 926,1 33 878,5
MO VI Svítkov 6 095 20 190,3 2 314,1 3 715,6 26 220,0
MO VII Rosice n/L 6 168 16 651,7 5 949,5 3 751,6 26 352,8
MO VIII Hostovice 251 3 025,6 0,0 0,0 3 025,6
Celkem 84 281 106 424,9 74 648,9 36 073,4 217 147,1

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K  (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)
Koeficient K:  MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562,  MO IV = 0,0000021543, 
MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216)
Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)
Procento: MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744,
MO V = 0,990799,  MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výnosy daní násobené příslušným procentem  (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)
Procento: MO I = 0,630568, MO II = 0,373973, MO III = 0,324838, MO IV = 0,311189,
MO V = 0,524109, MO VI = 0,281162, MO VII = 0,283892

Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod počet poplatníků předpis (tis. Kč) 94% předpisu(tis. Kč) transfer (tis. Kč)

MO I  Střed 19 671 12 786,2 12 019,0 10 937,3 transfer ve výši 91 %

MO II Polabiny 15 816 10 280,4 9 663,6 8 793,9 transfer ve výši 91 %

MO III Studánka 13 574 8 823,1 8 293,7 7 547,3 transfer ve výši 91 %

MO IV Pardubičky 4 934 3 207,1 3 014,7 2 261,0 transfer ve výši 75 %

MO V Dukla 14 332 9 315,8 8 756,9 7 968,7 transfer ve výši 91 %

MO VI Svítkov 5 733 3 726,5 3 502,9 2 627,1 transfer ve výši 75 %

MO VII Rosice n/L 5 847 3 800,6 3 572,5 2 679,4 transfer ve výši 75 %

MO VIII Hostovice 245 159,3 149,7 112,3 transfer ve výši 75 %

Celkem 80 152 52 098,8 48 972,9 42 927,0

Transfer na náklady Transfer na náklady Ostatní transfery Transfer z rozpočtů MO

životní prostředí* dopravu* do rozpočtu města*

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

MO I  Střed 12 177,9 20 976,3 8 333,0 -10 937,3 30 549,9
MO II Polabiny 11 493,9 16 631,8 4 942,1 -8 793,9 24 273,9
MO III Studánka 14 228,3 10 017,9 4 292,7 -7 547,3 20 991,6
MO IV Pardubičky 14 798,2 5 665,9 4 112,4 -2 261,0 22 315,4
MO V Dukla 13 859,0 13 093,4 6 926,1 -7 968,7 25 909,7
MO VI Svítkov 20 190,3 2 314,1 3 715,6 -2 627,1 23 592,8
MO VII Rosice n/L 16 651,7 5 949,5 3 751,6 -2 679,4 23 673,5
MO VIII Hostovice 3 025,6 0,0 0,0 -112,3 2 913,3
Celkem 106 424,9 74 648,9 36 073,4 0,0 -42 927,0 174 220,2

POZNÁMKA
* v rozpočtu MmP i rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím podílu na dani z přidané hodnoty

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2021

Městský obvod
Podíl na daních Celkem

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2021

Městský obvod
Podíl  na daních* Celkem

217 147,1
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Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2021 

Sociální fond byl zřízen a schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003. Pravidla pro 
hospodaření se sociálním fondem Městského obvodu Pardubice III včetně veškerých dodatků jsou schválena 
Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III.  

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 984 tis. Kč ve své příjmové i výdajové části. 
Příjmy dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny příspěvkem z rozpočtu městského obvodu procentem 
z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2021 představuje 
celkovou částku 584 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 400 tis. Kč. 
Výdajová část rozpočtu sociálního fondu je tvořena jednotlivými příspěvky tak, jak stanoví pravidla hospodaření 
se sociálním fondem pro jeho čerpání. Jde o příspěvek na pojištění, příspěvek na stravování, ozdravný program, případně 
příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na reprezentaci zaměstnanců apod. 

Rozpočtové provizorium na rok 2021 

Důvodová zpráva: 

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 do konce roku 2020, je nezbytné 
k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění podle § 13 vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2021 do doby schválení 
rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021.  

Vyhlášení rozpočtového provizoria 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu městského obvodu 
Pardubice III na rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu: 

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení.

2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Úhrady výdajů v období rozpočtového provizoria lze provést v tomto rozsahu:

- výdaje spojené s provozem a povinnostmi úřadu městského obvodu a samotného městského obvodu, včetně
pravidelně se opakujících plateb 

- výdaje vyplývající z uzavřených smluv a vystavených objednávek
- výdaje vyplývající z pracovněprávních a jiných předpisů (platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, platby

sociálního a zdravotního pojištění, úhrady daní apod.) 

Příjmy 890 954,0 984,0

příspěvek do soc. fondu dle rozpočtu na platy 590 590,0 584,0

očekávaný zůstatek SF z před. roku 300 364,0 400,0

zůstatek na účtu 0 0,0 0,0

Výdaje 890 954,0 984,0

příspěvek na služby 478 542,0 530,0

pojistné 130 130,0 133,0

příspěvek na stravenky 242 242,0 266,0

ozdravný program 30 30,0 30,0

životní jubilea 10 10,0 25,0

 v tis. Kč
upravený 

rozpočet 2020 Rozpočet  2021Schválený rozpočet 
2020
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- výdaje spojené s nutnou údržbou a opravami majetku, včetně řešení výjimečných krizových 
a havarijních situací 

- zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se přijatých i poskytnutých 
dotací) 

Rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2024 

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Vychází ze souhrnných údajů o příjmech a výdajích, uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, a to na 
období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestaven roční rozpočet tak, aby zde byly zahrnuty dlouhodobé 
potřeby a záměry. 

Zpracovatel:     
Miriam Šotková 
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Úřad městského obvodu Pardubice III 

údaje jsou v tis. Kč aktualní rozpočet 
2020

rozpočet 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024

Příjmy daňové celkem 36 364,7 30 176,3 33 000 36 500 37 000
Příjmy nedaňové celkem 920,1 121,0 125 128 128
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.) 0,0 550,0 680 550 1 100
volby parlament EU parlament obcní+senát prezident
Příjmy celkem 37 284,8 30 847,3 33 805 37 178 38 228

Financování (čerpání a tvorba rezerv) 16 364,2 13 416,0 1 800 1 800 1 800

Zdroje celkem 53 649,0 44 263,3 35 605 38 978 40 028

Vnitřní správa 15 322,0 20 149,0 14 800 14 980 15 500
Životní prostředí  a skupina drobné údržby 13 359,0 13 238,0 11 605 12 530 12 780
Doprava 10 752,0 5 430,5 6 120 8 348 8 588
Školství, mládež, sport a kultura 2 572,0 2 425,0 2 580 2 620 2 660

Rezervy 11 644,0 3 020,8 500 500 500

Výdaje celkem 53 649,0 44 263,3 35 605 38 978 40 028
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Městský obvod IV. 
Pardubice – Pardubičky 

Návrh rozpočtu na rok 2021 



Návrh rozpo!tu M"stského obvodu  
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D!vodová zpráva k návrhu rozpo"tu MO Pardubice IV 
na rok 2021 

Zdroje financování rozpo!tu MO Pardubice IV m"#eme rozd$lit na finan!ní toky z m$sta Pardubice,
vlastní p%íjmy nap%. z místních a správních poplatk" a financování z nevy!erpan&ch finan!ních prost%edk" 
minulého roku.  
Co se t&!e finan!ních tok" z m$sta, vychází struktura financování m$stsk&ch obvod" ze Statutu statutárního 
m$sta Pardubice. M$stskému obvodu, podle této vyhlá'ky nále#í podíl na sdílen&ch da(ov&ch p%íjmech 
statutárního m$sta, kter& se skládá z podílu na v&nosu dan$ z nemovitostí, dan$ z p%idané hodnoty, dan$ 
z p%íjm" fyzick&ch osob a dan$ z p%íjm" právnick&ch osob s v&jimkou dan$ z p%íjm" právnick&ch osob, kdy 
poplatníkem je m$sto. Ka#d& m$stsk& obvod se na v&'e uveden&ch daních podílí procentem stanoven&m v&'e 
uveden&m Statutem.  Z rozpo!tu m$sta Pardubice by ná' obvod m$l v roce 2021 obdr#et na daních celkem 
24.576.500 K!. Je to o 5.203.700 K! mén$, ne# byl schválen& rozpo!et na rok 2020. D"vodem je propad 
da(ov&ch p%íjm" v souvislosti s epidemiologickou situací v )eské republice i ve sv$t$. Transfer z rozpo!tu MO 
Pardubice IV do rozpo!tu Statutárního m$sta Pardubice, kter& je rovn$# stanoven Statutem jako 75% podíl na 
p%edpisu místního poplatku za TKO, p%edstavuje pro MO Pardubice IV na rok 2021 !ástku 2.261.200 K!. )ástka 
u polo#ky Místní poplatek z TKO je navr#ena v souladu s pokyny Statutárního m$sta Pardubice v celkové v&'i 
3.014.700 K!, co# odpovídá v&'i poplatku 650 K! za osobu. Vzhledem k o!ekávan&m volbám do Poslanecké 
sn$movny Parlamentu )eské republiky navrhujeme za%adit do rozpo!tu na rok 2021 odhadovanou !ástku 
pot%ebnou na zaji't$ní t$chto voleb v celkové v&'i 200.000 K!, a to jak do v&dajové !ásti rozpo!tu, tak do 
p%íjmové !ásti jako p%edpokládanou dotaci ze státního rozpo!tu.
P%i stanovení v&'e neda(ov&ch p%íjm" jsme vycházeli ze zku'eností minul&ch let a o!ekávan&ch skute!ností 
roku 2021.  
Do zdroj" v oddílu financování je zapojena v$t'í !ást rezervy rozpo!tu ve v&'i 8.000.000 K!. Tuto rezervu 
jsme vytvo%ili úpravou jednotliv&ch v&dajov&ch polo#ek rozpo!tu podle o!ekávané skute!nosti roku 
v rozpo!tovém opat%ení !. 4. na rok 2020.   

Do v#dajové "ásti návrhu rozpo!tu jsou zahrnuty po#adavky správc" jednotliv&ch kapitol a polo#ek na
b$#né v&daje a kapitálové v&daje – investice.  

Kapitola 14 – Vnit$ní správa 

V této kapitole jsou uvedeny !ástky ur!ené na práci a chod ÚMO a údr#bu nemovitostí, které sv$%ilo M$sto 
Pardubice M$stskému obvodu Pardubice IV do u#ívání. Do polo#ky Údr#ba a opravy jsou zahrnuty ve'keré 
opravy a údr#ba obecních dom" v!etn$ pot%ebn&ch revizí a oprav po revizích, místních rozhlas", opravy 
r"zn&ch technick&ch za%ízení apod. Polo#ka Ostatní provozní v&daje zahrnuje r"zné slu#by (nap%. slu#by po't a 
telekomunikací, pen$#ních ústav", konzulta!ní, poradenské a právní slu#by, 'kolení a vzd$lávání a ostatní 
slu#by nap%. ti't$ní tiskopis", p%ísp$vek MO Pardubice IV na nákup stravenek pro zam$stnance a starostu, 
zaji't$ní bezpe!nosti práce na ÚMO, v&zdobu váno!ního stromu, tisk zpravodaje atd.), dále energie, pohonné 
hmoty a maziva a dal'í nutné v&daje. Polo#ka Sbor dobrovoln&ch hasi!" obsahuje náklady na provoz SDH 
Mn$tice. Pro rok 2021 je po!ítáno s v&daji na zaji't$ní voleb do Poslanecké sn$movny Parlamentu )R., které se 
budou konat v roce 2021. 

Kapitola 15 – %ivotní prost$edí 

V této kapitole je za%azená polo#ka Pé!e o vzhled MO Pardubice IV a ve%ejnou zele(. Tato polo#ka obsahuje 
náklady spojené s údr#bou ve%ejné zelen$, opravy drobné architektury umíst$né v zeleni. (lavi!ky, ko'e apod.), 
opravu a údr#bu cesti!ek v parku Vinice, likvidace psích exkrement" v!etn$ p%ípadného po%ízení nov&ch ko'" 
na psí exkrementy. Polo#ka Dlouhodob& hmotn& majetek, drobn& dlouhodob& hmotn& majetek obsahuje 
finan!ní prost%edky na obnovu vozového parku pracovní !ety (kapitálová v&daje – nejsou pro rok 2021 
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plánované) a nákup ná%adí men'ího charakteru (b$#né v&daje). Polo#ka Likvidace odpad" zahrnuje nap%. 
p%istavování velkoobjemov&ch kontejner", likvidaci !ern&ch skládek, v&syp odpadkov&ch ko'" apod.  
Do polo#ky Pracovní !eta – provozní v&daje jsou zahrnuty v&daje na provoz pracovní !ety, nap%. ochranné 
pom"cky, zdravotní prohlídky, pohonné hmoty, opravy zahradní techniky, náhradní díly a materiál pot%ebn& 
k !innosti pracovní !ety.  

Kapitola 27 – Doprava 

Do polo#ky Doprava – provozní v&daje navrhujeme za%adit nap%íklad náklady na dopravní zna!ení, odstra(ování 
vrak", silni!ní pohotovost a dokumentace na návrh místní úpravy provozu na místních komunikacích. Na 
polo#ku Opravy a údr#ba komunikací v!etn$ chodník" jsou mimo b$#nou nutnou údr#bu komunikací a chodník" 
zahrnuty také opravy a údr#ba vpustí, blokové !i't$ní komunikací a !i't$ní sorp!ních vpustí. Polo#ka 
rekonstrukce chodník" – investice zahrnuje rekonstrukci chodník" v Nemo'icích (Sportovní – P%í!ná) a také 
rekonstrukci chodník" v ul. Komenského (Národních hrdin" – Pr"myslová) v Pardubi!kách v!etn$ projektov&ch 
dokumentací. Dále je zde polo#ka rekonstrukce zpevn$né plochy u OD Mn$tice. Polo#ka Rekonstrukce 
komunikací – investice zahrnuje rekonstrukci místní komunikace – ul. Holandská.  

Kapitola 33 – &kolství, mláde' a t(lov#chova 

Do této kapitoly za%azujeme !ástku 40.000 K! na dotace z dota!ního programu Sport. Je zde za%azena 
polo#ka H%i't$ a sportovi't$, do které jsou za%azeny finan!ní prost%edky na revize a opravy za%ízení d$tsk&ch 
h%i'* a sportovi'*, na projektovou dokumentaci na nové d$tské a sportovní h%i't$ v ulici Drozdická 
v Pardubi!kách (kapitálov& v&daj) a na realizaci d$tského h%i't$ v ulici Drozdická. 

Kapitola 34 – Kultura 

Polo#ka Kulturní zále#itosti MO Pardubice IV v celkové v&'i 57.000 K! v sob$ zahrnuje náklady na kulturní a 
spole!enské akce po%ádané ÚMO Pardubice IV, dále dárkové balí!ky a kv$tiny pro jubilanty. Nejv$t'í !ástkou 
v této kapitole je polo#ka Knihovny. Celková !ástka 296.000 K! zahrnuje prost%edky na nákup knih a !asopis", 
plat" knihovník" a s tím souvisejících zákonn&ch odvod" a dal'í re#ijní náklady spojené s provozem dvou 
knihoven fungujících v na'em m$stském obvod$ (knihovna Pardubi!ky a knihovna Nemo'ice).    

Návrh rozpo!tu na rok 2021 je p%ipraven jako vyrovnan&, p%íjmová i v&dajová !ást !iní celkem 33.894.400 K! 
s tím, #e rezerva rozpo!tu je ve v&'i 898.400 K!. V této rezerv$ je zahrnuta také !ástka na krizové %ízení, mimo 
jiné také na v&daje v souvislosti s epidemiologickou situací.  

Zpracováno dne 27. 11. 2020
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MO Pardubice IV - Návrh rozpo!tu na rok 2021 - ZDROJE

Rozpo!et na rok 2020 po 
RO !. 4 Návrh 

 B"#né p$íjmy rozpo!tu na rok 2021

v K! v K! v K!

         P$ijaté dotace
Dotace na konání voleb 0 156 900 0
P"edpokládaná dotace na konání voleb 200 000 21 100 200 000

         Da%ové p$íjmy
Podíl na sdílen#ch da$ov#ch p"íjmech (podílem na DPH) 17 917 800 15 794 300 14 798 200
Transfer do rozpo!tu m%sta - odvod !ásti míst. popl. z TKO (75%) -2 259 200 -2 259 200 -2 261 000
Trasfer do rozpo!tu m%sta - na rekonstr. komun. v ul. Plemená"sk# podnik 0 -650 000 0
Transfer do rozpo!tu m%sta - na úhradu slu&eb pov%"ence pro GDPR 0 -58 100 0
Transfer na náklady na &ivotní prost"edí - formou podílu na DPH 6 873 500 6 058 900 5 665 900
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH 4 988 900 4 397 600 4 112 400
Poplatky:
Místní poplatky - z TKO 3 012 200 3 142 200 3 014 700

- ze ps' 135 000 135 000 135 000
- za u&ívání ve"ejného prostranství 50 000 50 000 50 000

Správní poplatky 132 000 122 000 132 000

         Neda%ové p$íjmy 
P"íjmy z úrok' 3 000 3 400 3 000
P"ijaté sank!ní platby 50 000 50 000 50 000
Ostatní neda$ové p"íjmy 23 000 23 000 23 000
P"íjmy z pronájmu nebytov#ch prostor 369 200 369 200 369 200
P"íjmy z prodeje DHM 0 27 000 0

 B"#né p$íjmy celkem 31 495 400 27 383 300 26 292 400

 Financování
Zm%na stavu finan!ních prost"edk' v!etn%  finan!ního vypo"ádání s m%stem pardubice 9 300 000 18 224 642 8 000 000
Finan!ní vypo"ádání s m%stem Pardubice 0 0 0
P"íd%l do sociálního fondu -398 000 -398 000 -398 000

 Financování celkem 8 902 000 17 826 642 7 602 000

Celkem zdroje 40 397 400 45 209 942 33 894 400

Schválen# rozpo!et na rok 
2020 (odhad skute!nosti roku 

2020)
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MO Pardubice IV - Návrh rozpo!tu na rok 2021 - V"DAJE
Schválen! Schválen! Schválen! Rozpo"et 2020 Rozpo"et 2020 Rozpo"et 2020 Návrh Návrh Návrh 

Polo#ka rozpo"et na rok rozpo"et na rok rozpo"et na rok po RO ". 4 v K" po RO ". 4 v K" po RO ". 4 v K" rozpo"tu na rok rozpo"tu na rok rozpo"tu na rok

2020 2020 2020 2021 2021 2021

B#$né v!daje Kapitálové v!daje V!daje celkem B#$né v!daje Kapitálové v!daje V!daje celkem B#$né v!daje Kapitálové v!daje V!daje celkem

14 Vnit$ní správa 13 023 000 0 13 023 000 11 479 000 0 11 479 000 11 428 000 0 11 428 000
%lenové ZMO - odm#ny ZMO + "len& a p'edsed& v!bor& komisí z 'ad ZMO 1 634 000 0 1 634 000 1 574 000 0 1 574 000 1 574 000 0 1 574 000
%lenové ZMO - refundace mezd v"etn# pojistného 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
Dary ob"an&m - p'edsed&m a "len&m komisí (mimo ZMO) 215 000 0 215 000 195 000 0 195 000 195 000 0 195 000
Platy zam#stnanc& 5 148 000 0 5 148 000 5 148 000 0 5 148 000 5 148 000 0 5 148 000
Ostatní osobní náklady - dohody 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
Zdravotní, sociální a zákonné poji(t#ní 2 186 000 0 2 186 000 2 161 000 0 2 161 000 2 161 000 0 2 161 000
Údr$ba a opravy 1 640 000 0 1 640 000 637 000 0 637 000 500 000 0 500 000
Ostatní provozní v!daje 1 736 000 0 1 736 000 1 448 000 0 1 448 000 1 477 000 0 1 477 000
Poho(t#ní a dary - ÚMO + starosta 66 000 0 66 000 24 000 0 24 000 23 000 0 23 000
Osadní v!bory 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0
Sbor dobrovoln!ch hasi"&   96 000 0 96 000 39 000 0 39 000 75 000 0 75 000
V!daje na volby z dotace 0 0 0 156 900 0 156 900 0 0 0
V!daje na volby z rozpo"tu MO Pardubicve IV 200 000 0 200 000 21 100 0 21 100 200 000 0 200 000
Rezerva rady 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0

15 %ivotní prost$edí 6 736 000 550 000 7 286 000 6 391 000 550 000 6 941 000 5 948 000 0 5 948 000
Pé"e o vzhled MO Pardubice IV a ve'ejnou zele) 2 953 000 0 2 953 000 2 608 000 0 2 608 000 2 150 000 0 2 150 000
Dlouhodob! hmotn! majetek, drobn! dlouhodob! hmotn! majetek 30 000 550 000 580 000 30 000 550 000 580 000 30 000 0 30 000
Likvidace odpad& 640 000 0 640 000 640 000 0 640 000 640 000 0 640 000
Mzdy pracovník& "ety 1 975 000 0 1 975 000 1 975 000 0 1 975 000 1 975 000 0 1 975 000
Ostatní osobní náklady - dohody 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
Zdravotní, sociální a zákonné poji(t#ní 677 000 0 677 000 677 000 0 677 000 677 000 0 677 000
Pracovní "eta - provozní v!daje 455 000 0 455 000 455 000 0 455 000 470 000 0 470 000

27 Doprava 8 650 000 10 070 000 18 720 000 6 920 000 9 173 000 16 093 000 3 980 000 10 575 000 14 555 000
Doprava - provozní v!daje 220 000 0 220 000 140 000 0 140 000 170 000 0 170 000
Opravy  a údr$ba komunikací v"etn# chodník& 8 410 000 0 8 410 000 6 760 000 0 6 760 000 3 790 000 0 3 790 000
Technická pomoc - konzultace k p'edkládan!m PD 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
Rekonstrukce chodník& - investice 0 9 515 000 9 515 000 0 8 623 000 8 623 000 0 5 675 000 5 675 000
Rekonstrukce komunikací - investice 0 555 000 555 000 0 550 000 550 000 0 4 900 000 4 900 000

(odhad 
skute"nosti roku 

2020)

(odhad 
skute"nosti roku 

2020)

(odhad 
skute"nosti roku 

2020)
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MO Pardubice IV - Návrh rozpo!tu na rok 2021 - V"DAJE
Schválen! Schválen! Schválen! Rozpo"et 2020 Rozpo"et 2020 Rozpo"et 2020 Návrh Návrh Návrh 

Polo#ka rozpo"et na rok rozpo"et na rok rozpo"et na rok po RO ". 4 v K" po RO ". 4 v K" po RO ". 4 v K" rozpo"tu na rok rozpo"tu na rok rozpo"tu na rok

2020 2020 2020 2021 2021 2021

B#$né v!daje Kapitálové v!daje V!daje celkem B#$né v!daje Kapitálové v!daje V!daje celkem B#$né v!daje Kapitálové v!daje V!daje celkem

33 &kolství, mláde# a t'lov(chova 326 000 200 000 526 000 270 000 200 000 470 000 262 000 450 000 712 000
Dotace z dota"ního programu Sport 91 000 0 91 000 40 000 0 40 000 40 000 40 000
P'ísp#vek Z* Pardubi"ky 18 000 0 18 000 15 000 0 15 000 0 0 0
P'ísp#vek Z* Pardubi"ky pro M* %erná za Bory 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
P'ísp#vek M* %ty'lístek 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
Mikulá(ská nadílka - dárkové balí"ky 10 000 0 10 000 8 000 0 8 000 10 000 0 10 000
H'i(t# a sportovi(t# 162 000 200 000 362 000 162 000 200 000 362 000 212 000 450 000 662 000

34 Kultura 559 000 0 559 000 254 000 0 254 000 353 000 0 353 000
Dotace z dota"ního programu Voln! "as a kulturní vy$ití 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0
Zájmová "innost a rekreace 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0
Kulturní zále$itosti MO Pardubice IV 129 000 0 129 000 42 000 0 42 000 57 000 0 57 000
Knihovny 382 000 0 382 000 212 000 0 212 000 296 000 0 296 000

98 V)eobecná pokladní správa 283 400 0 283 400 8 502 342 0 9 972 942 898 400 0 898 400
Rezerva rozpo"tu 283 400 0 283 400 8 502 342 0 8 502 342 898 400 0 898 400

Rezerva rozpo"tu na propad da)ov!ch p'íjm& - Covid-19 0 0 0 1 470 600 0 1 470 600 0 0 0

Celkem v(daje 29 577 400 10 820 000 40 397 400 33 816 342 9 923 000 45 209 942 22 869 400 11 025 000 33 894 400

Zpracováno dne 26. 11. 2020

(odhad 
skute"nosti roku 

2020)

(odhad 
skute"nosti roku 

2020)

(odhad 
skute"nosti roku 

2020)
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Návrh rozpočtu Sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2021

zdroje a v!daje

Zdroje v K! Schválen! rozpo"et SF 2020 Rozpo"et SF po RO ". 4 Návrh rozpo"tu SF na rok 2021
P"edpokládan# po!áte!ní stav 250 000 290 000 320 000
Zálohov# p"íd$l 398 000 398 000 398 000
P"íjmy z úrok% 100 300 300

Celkem 648 100 688 300 718 300

V!daje v K! Schválen! rozpo"et SF 2020 Rozpo"et SF po RO ". 4 Návrh rozpo"tu SF na rok 2021
P"ísp$vek na reprezentaci - starosta 15 000 15 000 15 000
P"ísp$vek na reprezentaci - zam$stnanci 70 000 70 000 70 000
P"ísp$vky ze sociálního fondu - stravenky (v!etn$ starosty) 72 000 72 000 72 000
Dary p"i v#zn. &ivotních situacích - do mzdy 16 000 16 000 18 000
P"ísp$vky na penzijní a &ivotní poji't$ní 108 000 108 000 108 000
Slu&by pen$&ních ústav% - bank.poplatky 1 000 500 1 000
Rezerva SF 366 100 406 800 434 300

Celkem 648 100 688 300 718 300

Zpracováno dne 27. 11. 2020
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Rozpo!tové provizorium na rok 2021 

D!vodová zpráva: 

V p"ípad#, $e by rozpo%et M#stského obvodu Pardubice IV nebyl z jak&chkoliv d!vod! schválen, bylo 
by nutné v zájmu zabezpe%ení plynulého chodu MO vyhlásit rozpo%tové provizorium na dobu od 1. 1. 
2021 do doby schválení rozpo%tu MO Pardubice IV na rok 2021 Tato povinnost plyne z § 13 zákona %. 
250/2000 Sb., o rozpo%tov&ch pravidlech územních rozpo%t!, ve zn#ní pozd#j'ích p"edpis!. Na toto 
období je t"eba stanovit pravidla hospoda"ení. Rozpo%tové p"íjmy a v&daje uskute%n#né v dob# 
rozpo%tového provizoria se stávají p"íjmy a v&daji rozpo%tu po jeho schválení.  

Vyhlá'ení rozpo%tového provizoria 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo M#stského obvodu Pardubice IV vyhla'uje na dobu od 1. 1. 2021 do schválení 
rozpo%tu M#stského obvodu Pardubice IV na rok 2021 rozpo%tové provizorium a stanovuje tyto 
podmínky pro hospoda"ení M#stského obvodu Pardubice IV: 

1. V&daje na b#$n& provoz v jednotliv&ch kapitolách rozpo%tu nesmí v jednotliv&ch m#sících
p"esáhnout adekvátní podíl ze schváleného rozpo%tu roku 2020.

2. V dob# rozpo%tového provizoria nelze zahajovat nové investi%ní akce. Lze pokra%ovat ve
financování investi%ních akcí (podle uzav"en&ch smluv), které byly zahájeny v roce 2020.

3. V&jimky schvaluje Rada M#stského obvodu Pardubice IV

Zpracováno dne 27. 11. 2020 
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Rozpočet města Pardubic na rok 2021 
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Městský obvod V. 
Pardubice – Dukla 

Návrh rozpočtu na rok 2021 
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NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V 
NA ROK 2021 

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 vč. návrhu usnesení, návrhu rozpočtu sociálního 
fondu MO Pardubice V na r. 2021 a vč. plánu společensk!ch akcí MO Pardubice V na r. 2021 
projednal dne 24. 11. 2020 Finanční v!bor ZMO Pardubice V. 

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

Návrh usnesení: 

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na
r. 2021 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2021 uvedené v tabulkové
části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům. 

2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V
pravomoc provádět v r. 2021 rozpočtová opatření: 

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy 
rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z polo!ky příspěvky a z polo!ky dary 
v kapitole 33 – "kolství, mláde!, tělov#chova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo 
místostarosty, z polo!ky příspěvky nebo z polo!ky dary v kapitole 33 – "kolství, mláde!, 
tělov#chova, kultura do příslu"né kapitoly na samostatné polo!ky); 

- spočívající v přesunu prostředků mezi v#dajov#mi polo!kami rozpočtu (stávajícími i nově 
vytvořen#mi) v rámci jednotliv#ch kapitol do v#"e 200 tis. Kč vč. na jedné polo!ce při jednom 
rozpočtovém opatření v odůvodněn#ch případech. O těchto rozpočtov#ch opatřeních budou 
předem informováni členové finančního v#boru a při nejbli!"í změně rozpočtu o nich bude 
informováno zastupitelstvo MO; 

- v nezbytn#ch případech u účelově přidělen#ch finančních transferů z veřejn#ch rozpočtů 
ústřední nebo územní úrovně (s v#jimkou dotace z ÚP, která je upravena dále samostatně), 
která spočívají ve vytvoření polo!ky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a 
v současném zv#"ení polo!ky pro dotovanou akci ve v#dajích, nebo rozpočtová opatření 
spočívající v přesunu z předpokládané dotace v nedaňov#ch příjmech na nově vytvořenou 
polo!ku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech. O těchto rozpočtov#ch opatřeních 
budou předem informováni členové finančního v#boru a při nejbli!"í změně rozpočtu o nich 
bude informováno zastupitelstvo MO;  
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- t#kající se rozpočtu na r. 2021 a spočívající ve zv#"ení nebo sní!ení polo!ky dotace z ÚP dle 
skutečně obdr!ené dotace a v současném odpovídajícím zv#"ení či sní!ení polo!ky SDÚ - platy 
zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a polo!ky SDÚ - soc. a zdrav. poji"tění, ostatní 
povinné pojistné v kapitole 15 – !ivotní prostředí nebo zv#"ení či sní!ení rezervy rozpočtu, a 
to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdr!ená celkem za r. 2021 bude li"it od 
rozpočtované částky na polo!ce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené 
zastupitelstvem v r. 2021. O těchto rozpočtov#ch opatřeních budou předem informováni 
členové finančního v#boru a při nejbli!"í změně rozpočtu o nich bude informováno 
zastupitelstvo MO; 

- spočívající v přesunu z bě!n#ch do kapitálov#ch v#dajů v rámci jednotliv#ch v#dajov#ch 
polo!ek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu v#dajov#ch polo!ek, a to 
z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u v#dajov#ch polo!ek. O těchto rozpočtov#ch 
opatřeních budou předem informováni členové finančního v#boru a při nejbli!"í změně 
rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO; 

- související s přijetím případn#ch darů na akce zařazené v plánu společensk#ch akcí MO na 
r. 2021 a spočívající ve vytvoření polo!ky pro přijetí takového daru v nedaňov#ch příjmech a
v současném zv#"ení polo!ky společenské akce MO v kapitole 33 – "kolství, mláde!, 
tělov#chova, kultura. O těchto rozpočtov#ch opatřeních budou předem informováni členové 
finančního v#boru a při nejbli!"í změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO. 

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu
rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 ve smyslu § 14 
zákona o rozpočtov#ch pravidlech ÚSC a rovně! rozpis schválen#ch změn rozpočtu a 
rozpočtov#ch opatření přijat#ch během r. 2021 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. 
zastupující pracovník). 

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci
jednotliv#ch polo!ek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu 
sociálního fondu na r. 2021 a rovně! technické přesuny v rámci jednotliv#ch polo!ek 
upraveného rozpočtu na r. 2021 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 během roku 
prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník). 

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z polo!ky společenské
akce MO v kapitole 33 – "kolství, mláde!, tělov#chova a kultura byly hrazeny akce uvedené 
v plánu společensk#ch akcí MO Pardubice V na r. 2021, kter# je uveden v závěru této zprávy.  

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala
případné úpravy plánu společensk#ch akcí MO Pardubice V na r. 2021 spočívající v úpravě 
názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci polo!ky 
společensk#ch akcí MO a ve zv#"ení částek určen#ch na akce zařazené v plánu společensk#ch 
akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, !e ostatní úpravy plánu 
společensk#ch akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO.  

7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, !e pokud z polo!ky
společenské akce MO v kapitole 33 – "kolství, mláde!, tělov#chova, kultura budou při akcích 
poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu. 

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z polo!ky !ivotní jubilea
– dárky věcné a peně!ní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč.,
dále pamětní listy, knihy a devadesátilet#m a star"ím jubilantům rovně! květiny v hodnotě do 
500,-- Kč vč.  
9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z polo!ky propagační
předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační 
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předměty pro v#znamné náv"těvy, pro občany a dal"í osoby v hodnotě do 500,-- Kč vč., 
a dále aby z této polo!ky byly hrazeny rovně! kulturní, společenské a obdobné aktivity pro 
v#znamné náv"těvy a dal"í osoby. 

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, !e pokud z polo!ky drobné
akce pro občany v kapitole 33 – "kolství, mláde!, tělov#chova, kultura budou při akcích 
poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu. 

11. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, !e hospodaření se sociálním
fondem v r. 2021 se bude řídit stávající směrnicí č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním 
fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2019  
a účinnou od 1. 1. 2020. 

Důvodová zpráva: 

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření 
městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního v#boru, starosty 
městského obvodu, tajemníka, vedoucí odboru ekonomického, odboru sekretariátu starosty 
a odboru investičního a správního vypracován návrh rozpočtu na rok 2021 uveden# v tabulkové 
části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města 
Pardubic, kter# ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2021. Návrh rozpočtu na 
r. 2021 se rovně! v souladu se zákonem o rozpočtov#ch pravidlech zveřejňuje na úřední desce
a na internetov#ch stránkách úřadu. 

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platn#ch v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. 
z platného Statutu města, platn#ch obecně závazn#ch právních předpisů a vyhlá"ek města 
a dále ze skutečného v#voje příjmů v r. 2020. Při sestavení rozpočtu bylo nutno přihlédnout 
také k celkové ekonomické situaci ovlivněné pandemií koronaviru. 

Rozpočtované v#daje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení části u"etřen#ch nebo 
nevyčerpan#ch prostředků z r. 2020 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2021. 
Zvlá"ť jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a v#daje sociálního fondu, 
u kterého se rovně! předpokládá zapojení části nevyčerpan#ch prostředků z r. 2020 do rozpočtu 
na r. 2021. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovně! povinně uvedeny údaje o 
očekávaném plnění rozpočtu na r. 2020, které obsahují upraven# rozpočet na r. 2020 platn# 
k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2021.  

Hospodaření se sociálním fondem se bude i nadále řídit směrnicí č. 7/2019: Pravidla 
hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, schválenou zastupitelstvem městského 
obvodu dne 18. 12. 2019.  

Radě MO Pardubice V se pro r. 2021 opět svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření 
související s poskytováním dotací, příspěvků a darů z rezervy rady, starosty a místostarosty a 
z polo!ky příspěvky a z polo!ky dary v kapitole 33, rozpočtová opatření spočívající v přesunu 
prostředků mezi v#dajov#mi polo!kami rozpočtu v rámci jednotliv#ch kapitol do stanovené 
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v#"e v odůvodněn#ch případech, rozpočtová opatření u účelov#ch transferů, pravomoc upravit 
v#"i dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, !e se bude skutečně obdr!ená dotace za r. 
2021 li"it od rozpočtu na r. 2021, pravomoc spočívající v mo!nosti provádět přesun v rámci 
určité polo!ky rozpočtu z bě!n#ch do kapitálov#ch v#dajů a naopak a provádět rozpočtová 
opatření související s přejmenováním polo!ek rozpočtu, a to z důvodu přehodnocení třídy 
rozpočtové skladby (tzn. jedná se o případy, kdy akce byla původně pova!ována za bě!n# 
v#daj, ale později byla posouzena jako investiční v#daj dle platné rozpočtové skladby a 
naopak), a dále pravomoc přijmout rozpočtové opatření v případě přijetí daru na akci uvedenou 
v plánu společensk#ch akcí. Rada MO bude i nadále moci schvalovat vyjmenované úpravy 
plánu společensk#ch akcí MO, ostatní úpravy tohoto plánu bude schvalovat zastupitelstvo MO. 

Příjmová část rozpočtu 

Celkové rozpočtované příjmy činí 38 619,7 tis. Kč. Nejvy""í polo!kou v rozpočtovan#ch 
příjmech je podíl na sdílen#ch daních, kter# se skládá z podílu na daních 13 859 tis. Kč, 
transferu na !ivotní prostředí 13 093,4 tis. Kč a transferu na dopravu 6 926,1 tis. Kč. Celková 
částka podílu na sdílen#ch daních činí 33 878,5 tis. Kč, co! je o 7 238,7 tis. Kč méně oproti 
schválenému rozpočtu na r. 2020. V r. 2021 se rovně! počítá s odvodem z TKO městu v částce 
7 968,7 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes polo!ku podílu na 
sdílen#ch daních. Celkov# podíl na sdílen#ch daních po zahrnutí odvodu z místního poplatku 
z TKO městu tedy činí 25 909,8 tis. Kč.  

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 226 tis. Kč, zahrnující správní 
poplatky za povolení k umístění herního prostoru (zde se jedná pouze o odhad, proto!e v době 
sestavování rozpočtu není známo, kolik heren si ve skutečnosti po!ádá o povolení), správní 
poplatky z dopravy, za ověření podpisu a ostatní správní poplatky (zejména za ověřené v#stupy 
ze systému CZECH Point). Při stanovení jejich v#"e se vycházelo předev"ím z jejich v#voje 
v r. 2020.  

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 778,9 tis. Kč. 
Předpokládan# příjem místního poplatku za svoz a likvidaci TKO byl stanoven stejně jako 
v předchozích letech ve v#"i 94 % ročního předpisu, tj. v částce 8 756,9 tis. Kč. Ostatní místní 
poplatky jsou rozpočtovány předev"ím na základě očekávané skutečnosti v r. 2020 s určitou 
rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 422 tis. Kč a místní poplatek za u!ívání veřejného 
prostranství v částce 600 tis. Kč.  

Nedaňové příjmy celkem činí 2 045 tis Kč. Při stanovení jejich v#"e se vycházelo zejména 
z v#voje v r. 2020. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na parlamentní volby, příjmy 
z činnosti knihovny, sankční platby a pokuty, přijaté úroky, příjmy z umístění reklamy ve 
zpravodaji MO a případn# příspěvek na veřejnou slu!bu. Mezi nedaňov#mi příjmy je uvedena 
také předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ  ve v#"i 1 320 tis. Kč. 
Celkem se zatím předbě!ně počítá s 13 pracovníky VPP v lednu-březnu a s 10 pracovníky 
v dubnu-listopadu. Předpokládaná dotace byla stanovena na 2 osoby za leden – duben  a 10 
osob za květen -  prosinec. V dotační příjmech je pak uvedena dotace z ÚP na VPP stanovená 
na 11 osob za leden-duben. Z dotace z ÚP se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. 
V kapitálov#ch příjmech není rozpočtována !ádná polo!ka. 
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Financování 

Celkové financování dosahuje částky 26 515,5 tis. Kč. Zahrnuje zálohov# příděl do sociálního 
fondu v celkové částce 385 tis. Kč dle pravidel hospodaření se sociálním fondem a dále 
nevyčerpané nebo u"etřené prostředky z r. 2020, které se převádějí do rozpočtu na r. 2021. 
Nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2020 převáděné do rozpočtu sociálního fondu 
na r. 2021 jsou uvedeny v části t#kající se sociálního fondu. 

Přehled nevyčerpan#ch nebo u"etřen#ch prostředků z r. 2020 zapojen#ch do rozpočtu na r. 2021 
znázorňuje dále uvedená tabulka.  

Přehled k polo!ce financování v návrhu rozpočtu na r. 2021 

Nevyčerpané prostředky z r. 2020 zapojené do rozpočtu 
na r. 2021 Kč 

stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská 
- Lexova 22 000 000,00 

rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava 400 000,00 

opravy - PD v kapitole 27 - doprava 100 000,00 

dětské hři"tě K Vinici v kapitole 15 - !ivotní prostředí 1 500 000,00 

rekonstrukce prostor v kapitole 34 - knihovna 400 000,00 

rezerva rozpočtu 2 500 500,00 

CELKEM 26 900 500,00 

V"dajová část rozpočtu 

Celkové v#daje ve v#"i 65 135,2 tis. Kč odpovídají celkov#m zdrojům rozpočtu. 

● kapitola 13 – sociální věci  0 tis. Kč 

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány !ádné v#daje. Přes tuto kapitolu mohou b#t v průběhu 
roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její 
pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.  

● kapitola 14 – vnitřní správa 18 510 tis. Kč 

Celkové v#daje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 18 510 tis. Kč. Platy zaměstnanců 
(vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 9 103,7 tis. Kč. Dochází k jejich zv#"ení 
o 4 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2020 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na
r. 2021, přičem! toto zv#"ení pokr#vá rovně! změnu v právních předpisech pro odměňování a
případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená polo!ka zahrnuje rovně! případné náhrady 
mezd v době nemoci zaměstnanců. Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci jsou 
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stanoveny na 2 367,6 tis. Kč, co! je zv#"ení zhruba o 4 % oproti upravenému rozpočtu na r. 
2020 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2021. Zároveň tato polo!ka zahrnuje 
případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele a men"í rezervu pro případ, !e by se 
městsk# obvod stal jedin#m plátcem pojistného z minimální mzdy.  

Odměny za práci v komisích a v#borech jsou rozpočtovány v částce 140 tis. Kč. Také v nich je 
počítáno s určitou rezervou pro případ, !e by se městsk# obvod stal jedin#m plátcem pojistného 
z minimální mzdy. V#daje na dohody byly stanoveny celkem v částce 180 tis. Kč. Zahrnují 
např. dohody tr!ního správce, za zástup na knihovně atd. 

Sociální, zdravotní a ostatní poji"tění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 
3 759,7 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy). 

Provoz ÚMO V ve v#"i 1 660 tis. Kč byl stanoven na základě v#voje v r. 2020 a s ohledem na 
předpokládan# v#voj jednotliv#ch v#dajov#ch polo!ek v r. 2021. Polo!ka provoz ÚMO 
V zahrnuje následující v#daje, které mohou b#t během roku upravovány technick#mi přesuny 
dle skutečného v#voje a také v souvislosti se změnami v rozpočtové skladbě a v účetnictví: 

- podlimitní technické zhodnocení (zásahy do majetku pod stanovenou hranici) 3 tis. Kč 
- ochranné pomůcky 2,2 tis. Kč 
- léky a zdravotnick# materiál 1 tis. Kč 
- odborná literatura a předplatné 45 tis. Kč 
- drobn# dlouhodob# majetek 60 tis. Kč 
-  materiál (např. kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, ostat. materiál, 
   např. květiny, známky pro psy atd.) 186,3 tis. Kč 
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.) 2 tis. Kč 
- slo!enky k místním poplatkům 36 tis. Kč 
- voda vč. stočného 52 tis. Kč 
- teplo 91 tis. Kč 
- plyn 4 tis. Kč 
- elektrická energie 95 tis. Kč 
- pohonné hmoty 22 tis. Kč 
- nájemné 99 tis. Kč 
- slu!by po"t 140 tis. Kč 
- slu!by telekomunikací 90 tis. Kč 
- slu!by peně!ních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou) 33 tis. Kč 
- konzultační, poradenské a právní slu!by 7 tis. Kč 
- "kolení, vzdělávání  95 tis. Kč 
- stravenky 319 tis. Kč 
- ostatní slu!by (v#tah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad 

a tr!nice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, 
prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.) 188 tis. Kč 

- v#daje za ověřené v#stupy ze systému CZECH Point 4 tis. Kč 
- v#daje za zveřejnění ve věstníků VZ 1 tis. Kč 
- opravy a udr!ování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.) 22 tis. Kč 
- cestovné 32 tis. Kč 
- účastnické poplatky na konference 2 tis. Kč 
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka) 2,5 tis. Kč 
- nákup kolků 1 tis. Kč 
- ostatní poskytované zálohy 10 tis. Kč 
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení) 9 tis. Kč 
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- úhrady sankcí jin#m rozpočtům 2 tis. Kč 
- jiné sankční platby 2 tis. Kč 
- ostatní nákupy (např. úprava DNM do 60 tis. Kč kromě software atd.) 1 tis. Kč 
- ostatní neinvestiční v#daje 1 tis. Kč 

Pokud jde o v#daj na slo!enky k místním poplatkům, počítá se s tím, !e po"ta bude stejně jako 
v r. 2020 vyti"těné slo!enky k místnímu poplatku za TKO také vkládat do obálek, čím! dojde 
k v#razné úspoře času a urychlí se rovně! příprava slo!enek k roznosu. 

Nájemné v rámci polo!ky provoz ÚMO zahrnuje i případn# nájem ploch u cyklistické stezky 
K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě po!adavku občanů, na kter#ch se umístí 
lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich 
v#půjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu 
uzavřelo město). Úhrady sankcí jin#m rozpočtům uváděné v rámci polo!ky provoz ÚMO 
zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) mů!e ulo!it penále, příp. 
jinou sankci, které musí b#t odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla 
je"tě před tím, ne! tento orgán rozhodne o podané !ádosti o prominutí uvedené sankce nebo 
před tím, ne! tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, kter# zavinil její ulo!ení. Dále 
se z polo!ky provoz ÚMO V mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), 
u kter#ch je opět určitá lhůta pro zaplacení. 

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu se zůstává jako v r. 2020 ve v#"i 120,-- Kč, 
příspěvek z provozu na jednu stravenku činí částku 44,-- Kč, příspěvek ze sociálního fondu na 
jednu stravenku 38,-- Kč a zaměstnanci a starosta si budou připlácet 38,-- Kč. 

Polo!ka dlouhodob# hmotn# majetek, technické zhodnocení DHM činí 45 tis. Kč. Poho"tění 
bylo stanoveno v částce 65 tis. Kč. Z této polo!ky ji! nebude hrazen nákup ochrann#ch nápojů 
pro pracovníky SDÚ v případě horkého letního počasí, proto!e tento v#daj bude hrazen přímo 
z polo!ky SDÚ – provoz v kapitole 15 – !ivotní prostředí. Polo!ka v#početní technika, která 
činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutn# upgrade a update stávajících programů, materiál, 
asistenci k programům apod.  

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve v#"i 215 
tis. Kč.  Na provozní v#daje DHM a DDHM a pořízení nov#ch DDHM - tr!nice je určeno 10 
tis. Kč, na případn# DHM vč. technického zhodnocení – tr!nice je vyčleněno 10 tis. Kč. Na 
provoz bezpečnostních kamer je určeno 50 tis. Kč. Na v#daje související s informačními 
cedulemi je vyčleněno 5 tis. Kč. Polo!ka pověřenec GDPR ve v#"i 84 tis. Kč zahrnuje povinn# 
v#daj na činnost pověřence. 

V kapitole jsou uvedeny rovně! v#daje na parlamentní volby v předpokládané částce 620 tis. 
Kč. Dále je do kapitoly zařazena polo!ka platby daní (DPH) pro odvody DPH a polo!ka vrácení 
příjmů z předchozích let, ze které se v případě potřeby vrací příjmy přijaté v předchozích letech, 
pokud se tyto vratky musí účetně sledovat jako v#daj.  

Polo!ka propagační předměty a aktivity činí 50 tis. Kč. Z této polo!ky mohou b#t poskytovány 
drobné propagační předměty pro v#znamné náv"těvy, pro občany a dal"í osoby do stanovené 
částky a dále z této polo!ky mohou b#t hrazeny rovně! kulturní, společenské a obdobné aktivity 
pro v#znamné náv"těvy a dal"í osoby (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Z polo!ky dary 
v kapitole 14 - vnitřní správa ve v#"i 5 tis. Kč mohou mů!e rada MO v rámci své pravomoci 
podle § 102 zákona o obcích poskytnout dary v#znamn#m náv"těvám a dal"ím osobám.  
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● kapitola 15 – !ivotní prostředí  15 042 tis. Kč 

Z této kapitoly jsou hrazeny  v#daje na péči o zeleň, prvky a hři"tě, na odpady, na monitorovací 
stanici, investice, na v#zdobu a osvětlení, veřejnou slu!bu, v#daje související s činností skupiny 
drobné údr!by a v#daje na konkrétní akce.  

Polo!ka péče o zeleň, prvky a hři"tě je rozpočtována v částce 5 400 tis. Kč. Rozpočtované 
v#daje vycházejí předev"ím z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2020, z předpokladu 
pro r. 2021 a jsou také ovlivněny ni!"ími příjmy v r. 2021. V průběhu roku lze polo!ku případně 
posílit dle aktuální situace. Polo!ka zahrnuje předev"ím následující v#daje, u kter#ch budou 
v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného v#voje: 
- seč trávy              1 646 tis. Kč   
- ostatní údr!ba zeleně (v#sadby, sběr listí, zálivka, !ivé ploty, péče o záhony, odpad ze zeleně, 
kácení, ořezy, projekty, studie, posudky, opravy ko"ů na PE, su"áků a laviček, pořízení laviček, 
ko"ů na PE, su"áků, atd.)                       3 064 tis. Kč 
- v#daje na odvoz a likvidaci psích exkrementů            320 tis. Kč 
- údr!ba hři"ť, hracích prvků, laviček, DDHM a DHM (opravy, doplnění písku, přemístění 

prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál, pořízení jednotliv#ch herních prvků, 
náčiní atd.)     370 tis. Kč 

V#daje na odpady v odhadované v#"i 1 680 tis. Kč zahrnují: 

- velkoobjemové kontejnery 690 tis. Kč  
- odpadkové ko"e 829 tis. Kč  
- separační dvory 20 tis. Kč 
- černé skládky 50 tis. Kč 
- pořízení a opravy a odpadkov#ch ko"ů  10 tis. Kč 
- kontejnerová stání (opravy, materiál, slu!by, projekty k opravě, DDHM) 81 tis. Kč 

Prostředky na polo!ce investice v částce 300 tis. Kč jsou určeny na investice, DHM (technické 
zhodnocení kontejnerov#ch stání, rekonstrukce hři"ť, nová hři"tě, úpravy parků, technické 
zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a dal"í majetek splňující hranici pro účtování o 
DHM) , pokud se pro tyto investice nezřídí samostatná polo!ka v rozpočtu,  a také na projektové 
dokumentace k investicím v oblasti !ivotního prostředí, hři"ť, sportovi"ť atd., pokud se 
projektová dokumentace nebude hradit přímo ze samostatné polo!ky určené pro určitou 
investiční akci.  

Na monitorovací stanici je vyčleněno 390 tis. Kč. Na osvětlení a v#zdobu vč. el. energie 
(provozní v#daje a investiční v#daje vč. případného pořízení majetku určeného pro v#zdobu) 
je určeno celkem 150 tis. Kč. Jako samostatná polo!ka je zařazena akce dětské hři"tě K Vinici 
ve v#"i 2 000 tis. Kč. Na veřejná grilovi"tě je vyčleněno 80 tis. Kč. 

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 460 tis. Kč, polo!ka sociální a zdravotní 
poji"tění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 1 192 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě 
vedoucího SDÚ rovně! mzdy za pracovníky veřejně prospě"n#ch slu!eb – členů SDÚ. Uvedená 
polo!ka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. 
Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto 
pracovníky. Polo!ka veřejná slu!ba ve v#"i 20 tis. Kč je určená na případné v#daje související 
s veřejnou slu!bou, na jejich! úhradu by městsk# obvod získal příspěvek z úřadu práce. Provoz 
SDÚ v celkové částce 370 tis. Kč zahrnuje následující v#daje, u kter#ch budou v případě 
potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného v#voje: 



168 

- ochranné pracovní pomůcky 14 tis. Kč 
- drobn# dlouhodob# hmotn# majetek (nářadí, technika atd.) 80 tis. Kč 
- materiál 85 tis. Kč 
- pohonné hmoty 48,5 tis. Kč 
- nájemné 3 tis. Kč 
- ostatní slu!by (např. revize techniky atd.) 10 tis. Kč 
- opravy a udr!ování (techniky, auta) 125 tis. Kč 
- ochranné nápoje 0,5 tis. Kč 
- provozní záloha 4 tis. Kč 

● kapitola 27 – doprava  26 083 tis. Kč 

Celkové v#daje kapitoly činí 26 083 tis. Kč. V#daje na opravu a údr!bu komunikací (vč. dopr. 
značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 900 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, 
chodníků, parkovi"ť, vnitrobloků a dal"ích ploch, opravy komunikací po zimě, dopravního 
značení, opravy a či"tění kanalizace a vpustí, drobn# dlouhodob# hmotn# majetek v oblasti 
dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd. Sní!ení rozpočtované 
polo!ky oproti r. 2020 je ovlivněno ni!"ími daňov#mi příjmy v r. 2021. 

Polo!ka opravy - PD ve v#"i 50 tis. Kč zahrnuje v#daje na projektovou dokumentaci 
k opravám komunikací, parkovi"ť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd. 
Polo!ka rekonstrukce, investice – PD ve v#"i 1 000 tis. Kč je určena na pořízení projektové 
dokumentace k rekonstrukcím, technickému zhodnocení a k investicím (komunikací, 
parkovi"ť, přechodů, dal"ích ploch, značení, osvětlení, kanalizace atd.).  

Dále je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2020 akce stavební úpravy vnitrobloku kpt. 
Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova ve v#"i 22 000 tis. Kč, na kterou si městsk# obvod 
postupně shroma!ďoval prostředky a na kterou v r. 2020 obdr!el také transfer z města.  

V kapitole 27 – doprava je rovně! uvedena polo!ka provoz osvětlení kaple v Dra!kovice, na 
kterou se vyčleňuje 14 tis. Kč, a polo!ka provoz přípojky náměstí Dukelsk#ch hrdinů ve v#"i 
14 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. dal"í provozní v#daje jako jsou 
opravy, revize atd.). Na polo!ce investice je rozpočtována částka 85 tis. Kč, ze které mohou b#t 
hrazeny men"í investice (technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovi"ť, veřejné osvětlení 
atd.).  Na polo!ce vraky (v r. 2020 odtahy vraků) jsou vyčleněny prostředky na v#daje 
související s vraky (odtahy, likvidace atd.) ve v#"i 20 tis. Kč. 

Dále se v rozpočtu evidují akce, které jsou zatím v nulové hodnotě, proto!e jejich realizace není 
zatím z technick#ch důvodů mo!ná, příp. není k dispozici odhad v#dajů na akci nebo nejsou 
volné prostředky pro jejich realizaci (akce Dra!kovice sever 2. etapa, akce stavební úpravy 
chodníků ul. Mikulovická, Pardubice 3. a 4. etapa a akce stavební úpravy parkovacích ploch ul. 
Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice).  

● kapitola 33 – #kolství, mláde!, tělov"chova a kultura  1 093 tis. Kč 

Celkové v#daje v této kapitole činí 1 093 tis. Kč. Stejně jako v loňském roce se na polo!ce 
příspěvky počítá s vyčleněním prostředků, které budou poskytovány v podobě dotací, příspěvků 
na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod., a to v celkové částce 200 tis. Kč. Dále 
je zde polo!ka dary ve v#"i 3 tis. Dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslu"n#m 
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orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem 
městského obvodu, přičem! u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslu"nou 
směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021. V rozpočtu se 
budou poskytované dotace, příspěvky a dary vykazovat na nově vytvořen#ch polo!kách 
v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení. 

Samostatná polo!ka se opět vyčleňuje na ji! několik let pořádané koncerty v částce 60 tis. Kč 
(vč. poplatků OSA, v#dajů na organizační zaji"tění a případn#ch slu!eb pro účinkující). 
Polo!ka drobné akce pro občany činí 50 tis. Kč stejně jako v r. 2020 (viz usnesení k rozpočtu). 
Na v#daje z polo!ky !ivotní jubilea občanů – dárky věcné a peně!ní je určeno 180 tis. Kč (viz 
usnesení k rozpočtu).  

Dále je v této kapitole uvedena polo!ka společenské akce MO v částce 600 tis. Kč. Podrobn# 
přehled akcí hrazen#ch z polo!ky společenské akce MO byl projednán ve finančním v#boru a 
je uveden v plánu společensk#ch akcí MO Pardubice V na r. 2021 v závěru této zprávy. V plánu 
na r. 2021 jsou zahrnuty stejné akce jako v r. 2020, u někter#ch z akcí do"lo k men"í úpravě 
rozpočtované částky zejména s ohledem na zku"enosti s pořádáním v r. 2020, u Slavnosti MO 
je rozdíl v částce způsoben tím, !e se akce v r. 2020 z důvodu koronaviru nekonala.  

● kapitola 34 – knihovna  1 050 tis. Kč 

Z polo!ky knihovna v celkové v#"i 300 tis. Kč jsou hrazeny provozní v#daje knihovny na území 
městského obvodu. Ke zv#"ení proti r. 2020 do"lo proto, !e se předpokládá pořízení nového 
vybavení pro přestěhovanou knihovnu. Jedná se o následující v#daje, u kter#ch budou v případě 
potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného v#voje: 

- knihy a časopisy 48 tis. Kč 
- vybavení lékárničky  1 tis. Kč 
- drobn# dlouhodob# majetek 197,8 tis. Kč 
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál) 5 tis. Kč 
- voda vč. stočného 6 tis. Kč 
- teplo 19 tis. Kč 
- elektrická energie 10 tis. Kč 
- telefonní poplatky 8 tis. Kč 
- ostatní slu!by (vč. v#sypu VOK) 2 tis. Kč 
- slu!by "kolení a vzdělávání 2 tis. Kč 
- trvalá záloha 1 tis. Kč 
- nájemné          0,2 tis. Kč 

V rámci této kapitoly je dále počítáno s rekonstrukcí nov#ch prostor pro knihovnu ve v#"i 750 
tis. Kč. 

● kapitola 98 – rezervy  3 357,2 tis. Kč 

Rezerva rozpočtu činí 3 037,2 tis. Kč. Povinně se zřizuje tzv. rezerva na krizová opatření 
v částce 200 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve v#"i 60 
tis. Kč, rezerva starosty ve v#"i 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy 
rady, starosty a místostarosty mohou b#t poskytnuty dotace a příspěvky, které budou 
schvalovány příslu"n#m orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, svěřené jí 
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zastupitelstvem městského obvodu, přičem! se bude postupovat v souladu s příslu"nou 
směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021. V rozpočtu se 
budou poskytované dotace a příspěvky vykazovat na nově vytvořen#ch polo!kách v kapitole 
33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení. 

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 

Zálohov# příděl do sociálního fondu na r. 2021 činí dle pravidel celkem 385 tis. Kč (ve čtyřech 
čtvrtletních přídělech). V rámci poslední změny rozpočtu, příp. ve finančním vypořádání 
v následujícím roce, dojde k dorovnání do v#"e 5 % ze skutečně vyplacen#ch mzdov#ch 
prostředků a odměny starosty v příslu"ném roce. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu 
u peně!ního ústavu a mohou to b#t i případné dal"í zdroje, pokud je zastupitelstvo schválí (např. 
prostředky převedené z předchozích let). Hospodaření fondu se bude v r. 2021 nadále řídit 
směrnicí č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V. 

Prostřednictvím financování se do rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 převádí 
z r. 2020 částka 261,5 tis. Kč (viz následující tabulka). Celkové zdroje sociálního fondu činí 
646,5 tis. Kč. 

Přehled k polo!ce financování v návrhu rozpočtu sociálního fondu 
na r. 2021 

Nevyčerpané prostředky SF z r.  2020 zapojené do rozpočtu SF 
na r. 2021 Kč 

rezerva sociálního fondu 216 500,00 

příspěvek na stravné 25 000,00 

stabilizační program 20 000,00 

CELKEM 261 500,00 

V#daje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v   souladu s pravidly pro 
hospodaření s fondem stejně jako v r. 2020 příspěvek na stravné, příspěvek na reprezentaci, 
v#daje na kulturní, společenské a sportovní aktivity vč. případného společného občerstvení při 
těchto aktivitách, ozdravn# program (léky, zdravotní potřeby apod.), stabilizační program 
(příspěvek na poji"tění), bankovní poplatky k účtu sociálního fondu a dále rezervu 
1 tis. Kč. Celkové rozpočtované v#daje sociálního fondu činí 646,5 tis. Kč.  
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Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

Příjmy 
Schválen" 
rozpočet 

na r. 2020 
v tis. Kč 

 Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
na r. 2020 
v tis. Kč 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

příjmy daňové - třída 1 44 117,8 49 432,9 35 914,7 

DPH - podíl na sdílen"ch daních 33 141,8 39 499,9 25 909,8 

DPH - podíl na daních 16 830,7 16 830,7 13 859,0 

DPH - transfer na !iv. prostředí 15 884,2 15 884,2 13 093,4 

DPH - transfer na dopravu 8 402,3 8 402,3 6 926,1 
DPH - transfer z rozpočtu města - transfer na akci 
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská - Lexova 0,0 7 000,0 0,0 
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na 
bezpečnostní kamery 0,0 -641,9 0,0 

DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod 
TKO) -7 975,4 -7 975,4 -7 968,7 

správní poplatky 291,0 237,0 226,0 

SP za povolení k umístění herního prostoru 30,0 30,0 15,0 

SP správní poplatky doprava 45,0 45,0 45,0 

SP tombola 0,0 0,0 0,0 

SP ověření podpisu 180,0 96,0 106,0 

SP ostatní 36,0 66,0 60,0 

poplatky a odvody v oblasti !ivotního prostředí 0,0 0,0 0,0 

místní poplatky 10 685,0 9 696,0 9 778,9 

MP ze psů 422,0 422,0 422,0 

MP za u!ívání veřejného prostranství 940,0 570,0 600,0 

MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 9 323,0 8 704,0 8 756,9 

příjmy nedaňové - třída 2 2 839,0 979,5 2 045,0 

příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0 

příjmy z činnosti knihovny 13,0 13,0 13,0 

přijaté sankční platby, pokuty 95,0 60,0 45,0 

příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech 6,0 6,0 7,0 

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 19,0 0,0 
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Příjmy 
Schválen" 
rozpočet 

na r. 2020 
v tis. Kč 

 Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
 na r. 2020 

v tis. Kč 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

dary na péči o veřejnou zeleň na území MO 
Pardubice V 0,0 16,5 0,0 

dar na společenskou akci Dětsk# karneval 0,0 10,0 0,0 

přepokládaná dotace na krajské volby 580,0 660,0 0,0 

přepokládaná dotace na parlamentní volby 0,0 0,0 620,0 

předpokládaná dotace od  ÚP na VPP 1 950,00 0,0 1 320,00 

předpokládan# příspěvek z ÚP na veřejnou slu!bu 20,0 20,0 20,0 

příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO 25,0 25,0 20,0 

příjmy za reklamní zařízení převedené z města 150,0 150,0 0,0 

kapitálové příjmy - třída 3 0,0 0,0 0,0 

příjmy z prodeje kapitálového majetku 0,0 0,0 0,0 

přijaté dotace - třída 4 600,0 1 482,60 660,0 

dotace na monitorovací stanici (Pardubick# kraj) 0,0 50,0 0,0 

 dotace z ÚP 600,00 1 332,6 660,0 
investiční dotace na veřejné sportovi"tě (pumptrack) od 
Pardubického kraje 0,0 100,0 0,0 

PŘÍJMY CELKEM 47 556,8 51 895,0 38 619,7 

Financování 
Schválen" 
rozpočet 

na r. 2020 
v tis. Kč 

 Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
 na r. 2020 

v tis. Kč 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

financování celkem 12 737,0 24 875,2 26 515,5 

financování - příděl do sociálního fondu -385,0 -385,0 -385,0 
financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního 
fondu za r. 2019 dle směrnice 0,0 -166,5 0,0 
financování - změna stavu bankovních účtů (zv#"ení 
KZ bez fin. vypořádání s městem) 0,0 0,0 0,0 
financování - zapojení nevyčerpan#ch prostředků 
z  r. 2019 13 122,0 25 254,6 0,0 

financování - finanční vypořádání s městem za r.2019 0,0 172,1 0,0 
financování - zapojení nevyčerpan#ch prostředků 
z  r. 2020 0,0 0,0 26 900,5 

ZDROJE CELKEM 60 293,8 76 770,2 65 135,2 
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V"daje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020   
v tis. Kč   
BĚŽNÉ   
- třída 5   

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020   
v tis. Kč   

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020 
v tis. Kč 

CELKEM 

Očekávané 
plnění 

rozpočtu   
na r. 2020   
v tis. Kč 
BĚŽNÉ 

Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
na r. 2020   
v tis. Kč   

KAPITÁL.  

Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
na r. 2020 
v tis. Kč 

CELKEM 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021   
v tis. Kč   
BĚŽNÉ   
- třída 5   

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021   
v tis. Kč   

KAPITÁL.   
- třída 6 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

CELKEM 

13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

dotace a dary  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 vnitřní správa 18 203,3 760,0 18 963,3 17 951,4 60,0 18 011,4 18 455,0 55,0 18 510,0 

platy zaměstnanců a náhrady 
mezd v době nemoci 8 753,5 0,0 8 753,5 8 753,5 0,0 8 753,5 9 103,7 0,0 9 103,7 
odměny členové zastupitelstva 
a náhrady v době nemoci 2 413,0 0,0 2 413,0 2 283,0 0,0 2 283,0 2 367,6 0,0 2 367,6 
odměny a dary za práci v 
komisích a v#borech 184,8 0,0 184,8 144,8 0,0 144,8 140,0 0,0 140,0 

dohody 180,0 0,0 180,0 130,0 0,0 130,0 180,0 0,0 180,0 
sociální a zdravotní  poji"tění, 
ostatní poji"tění zaměstnanců a 
zastupitelů (vč.dohod a 
komisí) 3 672,0 0,0 3 672,0 3 592,0 0,0 3 592,0 3 759,7 0,0 3 759,7 

provoz ÚMO V 1 700,0 0,0 1 700,0 1 700,0 0,0 1 700,0 1 660,0 0,0 1 660,0 

dlouhod. hmot. majetek, 
technické zhodnocení DHM 
(nad 40 tis. Kč) 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 45,0 45,0 

poho"tění 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 65,0 0,0 65,0 

v#početní technika (provoz) 115,0 0,0 115,0 115,0 0,0 115,0 110,0 0,0 110,0 

zpravodaj MO 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 230,0 215,0 0,0 215,0 
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Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

CELKEM 

DHM  vč. technického 
zhodnocení - tr!nice  0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 
provozní v#daje DHM a 
DDHM a pořízení DDHM - 
tr!nice 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 10,0 10,0 

bezpečnostní kamery 0,0 700,0 700,0 58,1 0,0 58,1 50,0 0,0 50,0 

informační tabule 100,0 0,0 100,0 10,0 0,0 10,0 5,0 0,0 5,0 

pověřenec GDPR 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 90,0 84,0 0,0 84,0 

v#daje na parlamentní volby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 620,0 0,0 620,0 

v#daje na krajské volby 580,0 0,0 580,0 660,0 0,0 660,0 0,0 0,0 0,0 

platby daní (DPH) 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 20,0 0,0 20,0 
vrácení příjmů z předchozích 
let 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

propagační předměty a aktivity 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

dary 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 5,0 0,0 5,0 

15 !ivotní prostředí 13 323,2 3 480,0 16 803,2 14 192,9 3 762,0 17 954,9 12 652,0 2 390,0 15 042,0 

péče o zeleň, prvky a hři"tě 5 300,0 0,0 5 300,0 7 442,1 0,0 7 442,1 5 400,0 0,0 5 400,0 

monitorovací stanice 400,0 0,0 400,0 375,0 0,0 375,0 390,0 0,0 390,0 

odpady 1 800,0 0,0 1 800,0 1 750,0 0,0 1 750,0 1 680,0 0,0 1 680,0 

investice  0,0 900,0 900,0 0,0 1 150,0 1 150,0 0,0 300,0 300,0 
údr!ba mobiliáře v Lesoparku 
Dukla  57,2 0,0 57,2 57,2 0,0 57,2 0,0 0,0 0,0 
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rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

CELKEM 

dětské hři"tě K Vinici 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 2 000,0 2 000,0 

veřejná grilovi"tě 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 482,0 482,0 0,0 80,0 80,0 
veřejné sportovi"tě 
(pumptrack) 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

osvětlení a v#zdoba 200,0 80,0 280,0 120,0 180,0 300,0 140,0 10,0 150,0 

veřejná slu!ba 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
SDÚ -platy zaměstnanců a 
náhrady mezd v době nemoci 3 827,0 0,0 3 827,0 2 991,8 0,0 2 991,8 3 460,0 0,0 3 460,0 
SDÚ -soc. a zdrav. poji"tění, 
ostatní povinné pojistné 1 319,0 0,0 1 319,0 1 036,8 0,0 1 036,8 1 192,0 0,0 1 192,0 

SDÚ – provoz 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 370,0 0,0 370,0 
SDÚ - dlouhodob# hmotn# 
majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 doprava 5 615,3 14 314,0 19 929,3 4 315,3 23 460,0 27 775,3 2 998,0 23 085,0 26 083,0 
opravy a údr!ba komunikací 
(vč. dopr. značení a 
kanalizace) 5 400,3 0,0 5 400,3 4 100,3 0,0 4 100,3 2 900,0 0,0 2 900,0 

opravy - PD 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 150,0 50,0 0,0 50,0 

rekonstrukce, investice - PD 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 300,0 1 300,0 0,0 1 000,0 1 000,0 
provoz osvětlení kaple 
Dra!kovice 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 14,0 0,0 14,0 
provoz přípojky náměstí 
Dukelsk#ch hrdinů 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 14,0 0,0 14,0 
stavební úpravy vnitrobloku 
kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská - Lexova 0,0 9 964,0 9 964,0 0,0 22 000,0 22 000,0 0,0 22 000,0 22 000,0 
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rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

CELKEM 

stavební úpravy komunikace 
Dra!kovice sever 2. etapa 0,0 2 600,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
stavební úpravy chodníků ul. 
Mikulovická, Pardubice - 3.  
a 4. etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
stavební úpravy parkovacích 
ploch ul. Jiránkova, u BD 
2206–2208 a 2246–2248, 
Pardubice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

odtah vraků 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

vraky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

investice 0,0 250,0 250,0 0,0 160,0 160,0 0,0 85,0 85,0 

33 #kolství, mláde!, 
tělov"chova a kultura 1 163,0 0,0 1 163,0 987,40 0,0 987,4 1 093,0 0,0 1 093,0 

příspěvky 230,0 0,0 230,0 0,63 0,0 0,6 200,0 0,0 200,0 

dary 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

páteční a promenádní koncerty 100,0 0,0 100,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 

drobné akce pro občany 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

společenské akce MO 600,0 0,0 600,0 384,4 0,0 384,4 600,0 0,0 600,0 

!ivotní jubilea občanů - dárky 
věcné a peně!ní 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 
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na r. 2021 
v tis. Kč 

CELKEM 

dotace KIN – BALL Pardubice 
na Pohár starosty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace TJ TESLA Pardubice na 
Pohár ve stolním tenisu 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Z$ Bene"ovo nám. – 
Den Země 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Z$ Bene"ovo nám. – 
Dětsk# den 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Z$ Josefa Ressla – Den 
dětí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Z$ Josefa Ressla – 
Podpora pěveckého sboru 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Z$ Josefa Ressla – Den 
Země 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Jesničánky – 
Velikonoční tvoření 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Jesničánky – Čas 
pohádek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Jesničánky – 
Cestujeme po Zemi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Atletika bez bariér – 
$kolní parapohár 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Atletika bez bariér – 
Podpora dětí 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Atletika bez bariér – VC 
Pardubic 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Z$ a M$ A. Krause – 
V#let Fajnpark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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na r. 2021 
v tis. Kč 

CELKEM 

dotace DDM ALFA – 
Přírodovědná soutě! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace DDM ALFA – 
Semifinále sportovních her M$ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Hvězda Pardubice – 
Desítka, dětsk# den, Lidov# 
běh, Běh pro rodiče s dětmi 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Hvězda Pardubice – 
Pardubick# atletick# mítink 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Hvězda Pardubice – 
Velká cena v hodu břemenem 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
dotace TJ Tesla – Turnaj v 
ku!elkách 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
dotace TJ Tesla – Memoriál 
Jiřího Maťátka“ v bě!n#ch 
v#dajích v kapitole 33 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 
dotace TJ Tesla – Turnaj 
mlad#ch nadějí 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 
dotace SKP CENTRUM – 
STOP obezitě 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Chaloupka z.s. – Dětsk# 
den 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Karkulka z.s. – Zahradní 
slavnost 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Kamarád – Dětsk# 
karneval 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Kamarád – 
Rozloučení s před"koláky 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 
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CELKEM 

dotace M$ Pardubice, J. Ressla 
– Voda je na"e bohatství 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Pardubice, J. Ressla 
– Den dětí 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Dra!kovice – 
Pardubice – Evropské město 
koně 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
dotace $umák – Pohádková 
zahrada 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Jesničánky – Kde 
domov můj 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Jesničánky – 
Přeskoč duhu 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Jesničánky – Veselé 
d#ňování 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Jesničánky – Čas 
pohádek 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 

dotace NOE – Den před"koláka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Z$ a M$ A. Krause – 
Zá!itkov# pobyt 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 
dotace Atletika bez Bariér – 
Pardubice bez bariér open 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Mot#lek – Jen si 
vzpomeňme na hravé časy 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 
dotace BK Pardubice – 
soustředění mláde!nick#ch 
t#mů 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
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dotace SK Dra!kovice – 
Sportovní odpoledne a 
posvícenská zábava 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace SDH Dra!kovice na 
Mikulá"skou besídku 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Hvězda Pardubice – 
Mikulá"sk# běh 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace DDM ALFA – 
Stra"idelná noc 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Jesničánky – 
Polytechnická v#chova 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Jesničánky – 
Ekologie na"í M$ 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Bene"ovo nám. – 
Svatomartinské slavnosti 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 
dotace Z$ a M$ A. Krause – 
Adventní setkání 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
dotace $umák – Víkendové 
programy pro rodiny 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Kamarád – 
Svatomartinská jízda 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Kamarád – Vánoční 
zpívání 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 
dotace Spolek na podporu 
waldorfské pedagogiky – Klíč 
k pohádkám 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 

dotace BK Pardubice – Alpe 
Adria Cup 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
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dotace SKP CENTRUM – 
Vánoce v azylovém domě 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Mot#lek – 
Narozeninové radovánky 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 
dotace M$ Dra!kovice – Má 
vlast 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

34 knihovna 113,00 500,00 613,0 113,00 500,00 613,00 300,00 750,00 1 050,00 

knihovna 113,0 0,0 113,0 113,0 0,0 113,0 300,0 0,0 300,0 

 rekonstrukce prostor 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 750,0 750,0 

98 rezervy 2 822,0 0,00 2 822,0 11 428,20 0,00 11 428,20 3 357,20 0,00 3 357,20 

rezerva rady MO 60,0 0,0 60,0 30,0 0,0 30,0 60,0 0,0 60,0 

rezerva starosty 40,0 0,0 40,0 10,0 0,0 10,0 40,0 0,0 40,0 

rezerva místostarosty 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

rezerva rozpočtu 2 502,0 0,0 2 502,0 11 188,2 0,0 11 188,2 3 037,2 0,0 3 037,2 

rezerva na krizová opatření 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

V$DAJE CELKEM 41 239,8 19 054,0 60 293,8 48 988,2 27 782,0 76 770,2 38 855,2 26 280,0 65 135,2 
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Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2021 

Příjmy 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020   
v tis. Kč   
BĚŽNÉ   
- třída 5   

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020   
v tis. Kč   

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020 
v tis. Kč 

CELKEM 

Očekávané 
plnění 

rozpočtu   
na r. 2020   
v tis. Kč 
BĚŽNÉ 

Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
na r. 2020   
v tis. Kč   

KAPITÁL.  

Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
na r. 2020 
v tis. Kč 

CELKEM 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021   
v tis. Kč   
BĚŽNÉ   
- třída 5   

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021   
v tis. Kč   

KAPITÁL.   
- třída 6 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

CELKEM 

příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 

úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PŘÍJMY CELKEM 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 

Financování 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020   
v tis. Kč   
BĚŽNÉ   
- třída 5   

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020   
v tis. Kč   

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020 
v tis. Kč 

CELKEM 

Očekávané 
plnění 

rozpočtu   
na r. 2020   
v tis. Kč 
BĚŽNÉ 

Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
na r. 2020   
v tis. Kč   

KAPITÁL.  

Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
na r. 2020 
v tis. Kč 

CELKEM 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021   
v tis. Kč   
BĚŽNÉ   
- třída 5   

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021   
v tis. Kč   

KAPITÁL.   
- třída 6 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

CELKEM 

financování celkem 241,9 0,0 241,9 461,3 0,0 461,3 261,5 0,0 261,5 
financování - změna stavu 
bankovních účtů (zv#"ení KZ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

financování - doplatek přídělu 
za r. 2019 do SF  dle směrnice 
pro hospodaření se SF 0,0 0,0 0,0 166,5 0,0 166,5 0,0 0,0 0,0 

financování - zapojení zůstatku 
z r. 2019 241,9 0,0 241,9 294,8 0,0 294,8 0,0 0,0 0,0 

financování - zapojení zůstatku 
z r. 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261,5 0,0 261,5 

ZDROJE CELKEM 626,9 0,0 626,9 846,3 0,0 846,3 646,5 0,0 646,5 
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V"daje 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020   
v tis. Kč   
BĚŽNÉ   
- třída 5   

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020   
v tis. Kč   

KAPITÁL.   
- třída 6 

Schválený 
rozpočet 
na r. 2020 
v tis. Kč 

CELKEM 

Očekávané 
plnění 

rozpočtu   
na r. 2020   
v tis. Kč 
BĚŽNÉ 

Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
na r. 2020   
v tis. Kč   

KAPITÁL.  

Očekávané 
plnění 

rozpočtu 
na r. 2020 
v tis. Kč 

CELKEM 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021   
v tis. Kč   
BĚŽNÉ   
- třída 5   

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021   
v tis. Kč   

KAPITÁL.   
- třída 6 

Návrh 
rozpočtu 
na r. 2021 
v tis. Kč 

CELKEM 

příspěvek na stravné 275,0 0,0 275,0 275,0 0,0 275,0 275,0 0,0 275,0 

příspěvek na reprezentaci 116,0 0,0 116,0 116,0 0,0 116,0 121,5 0,0 121,5 

kulturní, společenské a sport. 
aktivity       12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 

ozdravn# program 17,0 0,0 17,0 18,0 0,0 18,0 19,0 0,0 19,0 

stabilizační program 204,0 0,0 204,0 204,0 0,0 204,0 216,0 0,0 216,0 

bankovní poplatky 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 2,0 0,0 2,0 

rezerva       1,0 0,0 1,0 219,4 0,0 219,4 1,0 0,0 1,0 

V$DAJE CELKEM 626,9 0,0 626,9 846,3 0,0 846,3 646,5 0,0 646,5 
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Plán společensk"ch akcí MO Pardubice V 
na rok 2021

Rozpočet polo!ky: 600 000,00 Kč

Akce Termín Popis Plán 2020 
v Kč 

Upraven! 
plán 2020 
po změně 

5. 11. 2020 
v Kč 

Plán 2021 
v Kč 

Dětsk" karneval 1-3/2021 Karneval pro veřejnost, DDM, DK 
Dukla 30 000,00 52 900,00 50 000,00 

Masopust – lidová 
veselice 2-3/2021 

Karnevalov# průvod masek 
ve spolupráci s M$ a Z$ v obvodě 
za doprovodu dechové hudby, 
ukončen# koncertem, případně 
ochutnávkou v DK Dukla 

55 000,00 42 100,00 35 000,00 

Počítačov" kurz 1-12/2021 

Podpora počítačové gramotnosti 
seniorů, ve spolupráci  
s příspěvkov#mi organizacemi 
města 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Zelen" čtvrtek 3-4/2021 Ochutnávka zeleného piva 
pro veřejnost 15 000,00 0,00 15 000,00 

Slavnost MO 
Pardubice V 3-7/2020 Hudební vystoupení, atrakce 

a soutě!e pro děti 255 000,00 29 400,00 255 000,00 

Opékání buřtů 5-11/2021 Hudební vystoupení, občerstvení 40 000,00 50 000,00 30 000,00 

Pohádková cesta 9/2021 Akce pro děti a rodiče 50 000,00 50 000,00 60 000,00 

Ochutnávka 
Svatomartinského 
vína 

11/2021 DK Dukla – ochutnávka vína 
pro veřejnost 40 000,00 33 900,00 40 000,00 

Rozsvěcení 
vánočního 
stromečku 

11-12/2021 První adventní neděle – akce 
pro veřejnost 40 000,00 51 100,00 50 000,00 

Vánoční punč 12/2021 

Vánoční koledy a ochutnávka 
punče na Dukle, Vi"ňovce, 
v Jesničánkách a Dra!kovicích 
za doprovodu koled skupiny 
Pern"tejnka 

45 000,00 45 000,00 35 000,00 

CELKEM 600 000,00 384 400,00 600 000,00 

Vyvě"eno: ……………………..  Sejmuto:………………………….. 
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Městský obvod VI.  
Pardubice – Svítkov 

Návrh rozpočtu na rok 2021 



Schválený rozpočet 
2019 po VII. RO 

Plnění rozpočtu k 
18.11.2020

Návrh rozpočtu 
2021 omentář

Příjmy běžné  da ové

 Da  z přidané hodnoty 18 380,70 11 0 5,80 23 53 ,80
navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz.
příloha transfery na .

     Podíl na daních 24 184,30 18 493,10 20 190,30

     ransfer do rozpočtu města -13 118,50 -12 374,90 -2 685,20 navý eno o částku 58,1 tis. Kč  viz. kap. 11  Hospodářství.
     Ostatní transfery (životní prostředí) 2 807,40 1 898,80 2 314,10
     Ostatní transfery (doprava) 4 507,50 3 048,80 3 715,60

     Poplatky 3 830,20 3 87 ,70 3 0,00
částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru 
poplatků.

     Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstra ování komunálních odpadů 3 599,00 3 639,90 3 500,00
     Poplatky ze psů 107,50 110,00 100,00
     Poplatek za užívání veřejného prostranství 53,70 64,10 20,00
     Správní poplatky 70,00 65,70 70,00

Příjmy běžné  neda ové
     Příjmy z vlastní činnosti 21 ,00 20,80 1 ,00

     Příjmy z poskytování služeb 15,00 17,50 15,00

příjmy z poskytování drobných služeb  kopírování v rámci 
provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy 
zveřejněné v Pardubické estce.

     Příjmy z pronájmu nemovitostí 4,00 3,30 4,00

zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů 
svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu 
nebytových prostor.

     Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 0,00 0,00

     Příjmy z úroků 3,00 3,70 3,50

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021  příjmy
v tis. Kč
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Schválený rozpočet 
2019 po VII. RO 

Plnění rozpočtu k 
18.11.2020

Návrh rozpočtu 
2021 omentář

 Přijaté sankční platby 5,00 1,00 5,00

     Ostatní činnosti j.n. 12,50 12,10 10,00

     Ostatní neda ové příjmy 12,50 12,10 10,00

zahrnují vratky přeplatků záloh např. předplatné, odběr 
elektřiny, plynu , které se plně nebo z části vztahují k 
zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále 
zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.

     Přijaté dotace 375,00 75,00 225,00

     otace na volby 180,00 0,00 180,00 dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu .
     otace z řadu práce 195,00 75,00 45,00

ROZPO OV  P JM  M 22 825,40 15 058,10 27 487,30

Financování

     Změna stavu peněžních prostředků na 31 586,40 -1 787,43 28 090,40

nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020, v nichž je
zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2020  
viz. VIII. rozpočtové opatření roku 2020.

     Převod do sociálního fondu -330,00 -98,70 -330,00
příděl finančních prostředků, který se stanovuje dle 
vnitřního předpisu č. 1, o sociálním fondu.

IN N OV N  M 31 256,40 -1 886,13 27 760,40

P JM  K M 5  081,80 13 171, 7 55 2 7,70
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Schválený 
rozpočet 2020 po 

VII. RO

erpání rozpočtu k 
18.11.2020

Návrh rozpočtu 
2021

Komentář

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

11  OSPOD S V 1 502, 0 0, 2 531, 0

Místní rozhlasy 0,00 27,1 30,00
rekonstrukce, roz íření sítě, uložení vrchního vedení do 
země, běžné opravy.

Opravy, udržování a vybavení sportoviš  v obvodě 00,00 32 ,80 200,00
provádění běžných oprav na hři tích,doplnění herních 
prvků.

Opravy a údržba památek 0,00 0,00 50,00
provádění oprav a případných rekonstrukcí na 
pomnících a křížků.

Kaplička v Popkovicích 1,00 0,00 500,00

Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy 200,00 108,20 200,00
běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě 
obvodu.

držba dopravních prostředků 200,00 1 8, 0 200,00
údržba,opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního 
materiáluna u auta.

Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o 
ochraně osobních údajů 0,00 0,00 0,00 náklady na zaji tění  chodu úřadu dle DP .

Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o 
ochraně osobních údajů  převod do rozpočtu města 58,10 58,10

Výpočetní technika 200,00 50,20 200,00
správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně 
soft erového vybavení.

Sportoviště Popkovice a Staré ívice 0,00 0,00 50,00
předpokládané náklady na pořízení projektové 
dokumentace na sportovi tě.

Přírodní sportovní areál K Pašti 0,00 0,00 200,00
Veřejné osvětlení v obvodě 0,00 0,00 0,00

13  PR   SO I N  V I 20,00 10,10 20,00
Klub důchodců 20,00 10,10 20,00 činnost Klubu důchodců.

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021  výdaje
v tis. Kč
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Schválený 
rozpočet 2020 po 

VII. RO

erpání rozpočtu k 
18.11.2020

Návrh rozpočtu 
2021

Komentář

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

1   VNI N  SPR V 11 037,00  1 5, 1 10 27,00
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, 
kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI 1 00,00 1 1 7,20 1 00,00
Platy zaměstnanců 5 500,00 3 15,00 5 500,00
Ostatní osobní výdaje 200,00 1 5,00 0,00 mzdové náklady na uzavřené DP  a DPP.
Náhrada platů v době nemoci 20,00 15,50 30,00

Povinné pojistné 2 300,00 1,71 2 300,00 platby zdravotního a sociálního poji tění, Kooperativa.
Povinné odvody 10,00 0,00 10,00
Jednotka SD 30,00 8, 0 0,00
Provoz 1 532,00 00,50 1 582,00
 Ochranné pomůcky 20,00 6,10 20,00
 éky a zdravotnický materiál 5,00 2,00 5,00
 Prádlo, oděv a obuv ručníky, utěrky apod. 2,00 0,80 2,00
 nihy, učební pomůcky a tisk 150,00 96,50 50,00
 robný dlouhodobý hmotný majetek doplnění vybavení

kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu 100,00 6,30 100,00
 Nákup materiálu kancelářské potřeby, úklidové a hy ienické

prostředky apod. 200,00 140,50 200,00
 Voda 20,00 12,80 20,00
 Plyn 100,00 66,50 100,00
 lektrická energie 100,00 94,50 100,00
 Služby pošt 50,00 25,20 50,00
 Služby telekomunikací a radiokomunikací 90,00 57,00 90,00
 Služby peněžních ústavů poplatky za vedení účtů 40,00 38,00 40,00
 onzultační, poradenské a právní služby 50,00 3,00 50,00
 Služby školení a vzdělávání 100,00 27,00 150,00
 Služby zpracování dat 5,00 0,00 5,00
 Nákup služeb např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky

dle P, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd. 430,00 300,30 530,00
 Opravy a udržování 10,00 0,00 10,00
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Schválený 
rozpočet 2020 po 

VII. RO

erpání rozpočtu k 
18.11.2020

Návrh rozpočtu 
2021

Komentář

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

 estovné cestovní náhrady zaměstnancům a členům 
zastupitelstva 10,00 0,00 10,00
 Pohoštění 40,00 24,00 40,00
 Platby daní a poplatků 5,00 0,00 5,00
 Refundace mezd a platů 5,00 0,00 5,00
innost místních komisí 5,00 11, 0 5,00
 Místní komise Opočínek 15,00 6,20 15,00
 Místní komise ány na ůlku 15,00 5,40 15,00
 Místní komise Staré ívice 15,00 0,00 15,00
 Místní komise Svítkov  Popkovice 0,00 0,00 0,00

15  IVO N  PROS D 3 885,00 3 0 8,10 3 750,00

Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše 
na psí exkrementy, koše na separovaný odpad 700,00 0,00 700,00

přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená 
stanovi tě, obsluha odpadkových ko ů a ko ů na psí 
exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, 
popelnice pro úřad.

Stání pro kontejnery na separovaný odpad 100,00 5, 0 300,00

projektové dokumentace, opravy, výstavba a  
rekonstrukce ploch včetně oplocení na kontejnerová 
stání.

Odstra ování černých skládek 300,00 23 ,10 300,00
odstra ování černých skládek a zřizování opatření proti 
jejich vzniku.

Nákup materiálu 100,00 31,00 100,00 nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.

Pohonné hmoty a maziva 10,00 3,00 10,00
pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální 
techniku.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100,00 ,00 100,00 nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.

držba zeleně 2 100,00 1 7 , 0 2 000,00

prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí 
záhonu,odstra ování plevele, nákup nové výsadby 
apod.

Opravy a udržování 50,00 7,00 50,00 oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.
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Schválený 
rozpočet 2020 po 

VII. RO

erpání rozpočtu k 
18.11.2020

Návrh rozpočtu 
2021

Komentář

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

PD, studie, posudky 130,00 107,00 130,00
projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného 
prostransví, posudky na stav zeleně, Studie na Bylanku.

Veřejně prospěšné práce 275,00 120,00 55,00
Poskytnuté dary 20,00 20,00 5,00 poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.

27  DOPR V 2  287,00 2 520,70 30 110,00

Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál 2 00,00 2 1 ,00 2 700,00

opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků 
včetně odstra ování havarijních situací, zimní údržba, 
či tění komunikací apod.

Opravy krytu komunikací 00,00 0,00 1 000,00
oprava živičných a dlážděných povrchů místních 
komunikací.

Odstra ování vraků 10,00 0,00 10,00
zaji tění odvozu a likvidace autovraku z místní 
komunikace.

Projektová dokumentace a inženýrská činnost 1 000,00 0,00 1 500,00

náklady na zhotovení projektové dokumentace na 
rekonstrukce a výstavbu místních komunikací:

hodník a borou
ekonstrukce komunikace K Dubině

PD rek. autobusové zastávky ST  hostinec
hodník v ulici a těpnici
hodník od ul. Dubová do ul. U Bylanky
ekonstrukce ul. hotkova ve Starých ívicích
ekonstrukce ul. V Borku ve Starých ívicích

Pikto ramy na území  VI
Výstavba chodníku v ul. ižkova od ul. Pražské k leti ti

ekonstrukce ul. Sjezdová I. a II. etapa
ekonstrukce ul. V Uličce
ekonstrukce ulice Ke Splávku

Propojení lávek Svítkov  osice
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Schválený 
rozpočet 2020 po 

VII. RO

erpání rozpočtu k 
18.11.2020

Návrh rozpočtu 
2021

Komentář

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí 50,00 0,00 50,00
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí  
převod do rozpočtu města 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady související s realizací investičních akcí 100,00 10,00 50,00
finanční prostředky na úhradu nájmů pozemků, 
věcných břemen, apod.

Ostatní náklady související s realizací investičních akcí 
 převod do rozpočtu města 23,00 0,00 0,00
ávka pro pěší a cyklisty přes abe vedle Rosického 

mostu 35 300,00 2,70 2  800,00
výstavba Lávky pro pě í a cyklisty přes labe mezi 
Svítkovem osicemi nad Labem.

ávka pro pěší a cyklisty přes abe vedle Rosického 
mostu   převod do rozpočtu města 10 500,00 0,00 0,00
Zklidnění dopravy ve Svítkově 0,00 0,00 0,00
Rekonstrukce komunikace v ul. Kolonie 350,00 3 2,00 0,00

2   Z M D S V   SN  OSPOD S V 10,00 0,00 1 1 0,00

ištění melioračních příkopů 50,00 0,00 50,00 údržba a zaji tění funkčnosti melioračních staveb.
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 10,00 0,00 10,00 průzkum stavu kanalizace.

Kanalizace Opočínek  poskytnuté dary 550,00 0,00 1 100,00
poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační 
přípojky v počínku.

33  KO S V , M D , OV OV 1 5,00 1 ,80 30,00
Podpora sportovních akcí v obvodě 30,00 12,00 30,00
Podpora sportovních klubů v obvodě 85,00 8 ,80 0,00
Dotace SD  Staré ívice 50,00 50,00 0,00

3   K R 788,50 , 0 803,50
Knihovny 558,50 3 0,70 558,50 ahrnuje náklady spojené s činností knihoven.
 Platy a ostatní osobní výdaje 300,00 229,00 300,00
 Povinné pojistné 105,00 72,00 105,00
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v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

 éky a zdravotnický materiál 2,00 0,00 2,00

 Nákup knih a časopisů 110,00 72,10 110,00

náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve 
Svítkově ve vý i 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých 

ívicích ve vý i 0,0 tis. Kč.
 Příspěvek pro rajskou knihovnu v Pardubicích 12,50 12,40 12,50
 robný dlouhodobý hmotný majetek 5,00 0,00 5,00
 Nákup materiálu 10,00 3,20 10,00
 Nákup služeb 10,00 2,00 10,00
 Opravy 4,00 0,00 4,00

Organizování přednášek 5,00 0,00 20,00

Nákup materiálu 10,00 ,20 10,00
zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, 
apod.

kce organizované MO Pardubice VI 100,00 7,50 100,00

zejména náklady související se zaji těním akcí 
ozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního 

stromu před  Svítkov.

Vánoční výzdoba 0,00 0,00 0,00
náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před  
Svítkov.

ivotní jubilea 5,00 3 ,00 5,00
věcné dary pro seniory, významná životní jubilea 
občanů obvodu.

Podpora kulturních akcí v obvodě 30,00 21,00 30,00

8  V O N  POK DN  SPR V  78 , 0 1 0,50 5 15,30
Dary obyvatelstvu 100,00 0,00 100,00

Volby 230,00 8,00 200,00
náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

.
Rezerva rady 80,50 0,00 150,30
Rezerva rozpočtu  obecná  2 0, 0 0,00 5 3 5,00
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Rezerva rozpočtu  havarijní 85,00 72,50 100,00

finanční prostředky jsou určeny na ře ení havarijních 
stavů majetku a na krizové stavy. a základě zákona o 
krizovém řízení vyčle ují obce ve svém rozpočtu 
účelovou rezervu na ře ení krizových situací a 
odstra ování jejích následků.

Rezerva rozpočtu  participativní část rozpočtu 0,00 0,00 0,00 aktivní zapojení občanů obvodu do veřejných investic.

V D J  K M 5  081,80 13 171, 7 55 2 7,70
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Příjmy Výdaje omentář

20,5 20,5
Očekávaná skutečnost k 31.12.2020 90,0
Příděl v roce 2021 330,0

roky 0,5

Příspěvek na stravování 80,0
Příspěvek na reprezentaci 52,0
Příspěvek při významných životních situacích 47,0
Příspěvek na penzijní připojištění 93,6
Příspěvek věrnostní 13,0
Příspěvek na dovolenou 46,8
Poplatky 1,0
Rezerva 87,1

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021  sociální fond
v tis. Kč
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Rozpočet města Pardubic na rok 2021 
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Městský obvod VII. 
Pardubice – Rosice n/  

Návrh rozpočtu na rok 2021 



          
Návrh rozpočtu  

Městského obvodu Pardubice VII 
pro rok 2021 
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Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2021  Stránka 1 

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU  

Městského obvodu Pardubice VII na rok 2021 

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021 je předkládán ve výdajové straně ve výši 
Kč 56 574 500,--, které pokrývají běžné příjmy ve výši Kč 28 393 900,-- a oblast financování ve výši Kč 
28 180 600,--. 

Zdrojová část rozpočtu 
Zdrojová část rozpočtu se dělí na běžné příjmy a na část financování. 

Běžné příjmy se v rozpočtu městského obvodu skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových 
příjmů a přijatých transferů. V rámci daňových příjmů jsou zohledněny jednak podíly na daních, které obdrží 
Statutární město Pardubice jako celek a jejichž podíly pro městské obvody jsou stanoveny statutem a jednak 
samostatné příjmy v podobě správních a místních poplatků vybírané přímo městským obvodem. 

Sestavování rozpočtu městského obvodu vychází ze základního dokumentu, kterým je Statut města Pardubice, 
který stanoví základní koeficienty podílů městských obvodů na daňových příjmech statutárního města. Jedná se 
zejména o podíl na výnosu daně z přidané hodnoty, podílu na dani z nemovitostí, podílu daně z příjmů 
fyzických i právnických osob. Ve finančním vyjádření činí tento podíl pro rok 2021 Kč 16 651 700,--. Jedná o 
snížení rozpočtovaných příjmů oproti roku 2020 o 17,6 % částečně z důvodu dopadů pandemie Covid-19 a 
částečně předpokládané úpravy daňových zákonů.  

Dalšími příjmy z rozpočtu města jsou transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti 
dopravy, rovněž stanovené procentem z daňových příjmů. V roce 2021 činí transfer na výdaje v oblasti životního 
prostředí Kč 5 949 500,-- Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 3 751 600,--. U obou transferů se projevuje 
stejný pokles oproti roku 2020 ve výši 17,6 %. 

Dalším významným zdrojem je oblast daní a poplatků z jednotlivých činností. Jedná se o správní činnost, kterou 
vykonává samotný úřad městského obvodu ve vztahu k ostatním fyzickým i právnickým osobám v rámci svých 
kompetencí a pravomocí svěřených nejen příslušnými právními předpisy, ale i Statutem města. U místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se 
pravidla přidělování nezměnila. Předpokládaný výměr pro rok 2021 je navrhován ve výši Kč 3 751 600,--. Transfer 
do rozpočtu města je v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2021 stanoven ve výši Kč 2 679 400,--. 

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z úroků, příjmy z poskytování služeb, přijaté sankční platby, náhrady a 
rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby. Rovněž jsou zde uváděny 
předpokládané přijaté dotace na volby a z úřadu práce. 

V oblasti kapitálových příjmů evidujeme příjmy z prodeje majetku. 

V oblasti transferů je rozpočtováno zapojení příspěvku do úřadu práce. 

V rámci financování  pro rok 2021 jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2020, tj. stálá rezerva 
ve výši Kč 500 000,--   a  nevyčerpané rozpočtované částky na následující akce, které přecházejí z roku 2020 do 
roku 2021: 
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P.č. Popis 

Převáděné akce z rozpočtu 2020 
do rozpočtu 2021 v Kč 

(v nevyčerpaných částkách 
rozpočtu roku 2020) 

1. Lávka přes slepé rameno Labe 23 862 000,- 

2. Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích  387 000,- 

3. Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská včetně odstavn!ch 
stání 1 100 000,- 

Celkem převádí se: 25 349 000,- Kč 

Dále jsou zapojeny předpokládané úspory na investičních akcích z roku 2021 ve výši Kč 2 757 100,--. Zároveň jsou 
pro rok 2021 v rámci financování řešeny vztahy k sociálnímu fondu městského obvodu a to jako zálohový příděl do 
sociálního fondu. 

 Částka financování činí na rok 2021 celkem Kč 28 180 600,--. 

Výdajová část rozpočtu 
Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu. 

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy 
Oblast ochrany životního prostředí  Kč 4 139 000,- 

Rozpočtová položka, ponížená na nejnižší možnou úroveň potřebnou pro smluvní zajištění údržby veřejné zeleně 
a ostatních souvisejících služeb, je dále určena k zajištění následujících služeb v oblasti ochrany životního 
prostředí, mj.: ekologické likvidaci černých skládek, v oblasti údržby zeleně – údržbě zelených ploch, parků, 
sportovišť a dětských hřišť, externě sečení vybraných veřejných ploch, seče ruderálních ploch, údržba záhonků, 
údržba stromů, výsadby dřevin a jejich zálivky a kácení dřevin. Obsahuje zároveň prostředky na zajištění 
aktualizace a rozšíření inventarizace dřevin prostřednictvím portálu Stromy pod kontrolou a drobné projekty 
v oblasti (např. založení sadu v Rosicích n/L a obnova aleje v Pohránovské ulici). Z položky je dále čerpáno na 
provádění pravidelného chemického čištění chodníků včetně obrub (bude z části řešeno strojově), v části 
odpadového hospodářství na zajištění likvidace zeleně z údržby provedené prostřednictvím MO, likvidaci odpadu 
vzniklého z úklidu veřejných prostranství, celoroční servis a výsyp odpadkových košů a košů na psí exkrementy, 
případný nákup nových košů, přistavování velkoobjemových kontejnerů a s tím související následnou ekologickou 
likvidaci odpadu. Nově jsou zapojeny prostředky pouze na opravu kontejnerových stání, kde oproti tomu byla 
položka na rekonstrukce a rozšíření z důvodu úsporných opatření zrušena a částka na poskytnuté náhrady, sloužící 
k řešení případných náhrad škod způsobených zaměstnancem.  
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Rozpis položky: 
• černé skládky – ostatní služby  Kč    15 000,- 
• černé skládky – nákup materiálu  Kč    15 000,- 
• černé skládky – nákup OP  Kč     5 000,- 
• údržba zeleně-nákup ostatních služeb  Kč 250 000,- (montážní plošina, likvidace zeleného 

odpadu, úpravy a údržba převážně ruderálních veřejných ploch, posudky, kontroly apod.) 
• údržba zeleně-nákup materiálu  Kč  50 000,- (zavlažovací vaky, mulč. kůra, hnojivo 

apod.)
• údržba zeleně-nájemné  Kč    5 000,- (pronájem techniky) 
• údržba zeleně-seče veřejných ploch  Kč 800 000,- (údržba veřejných travních ploch – 

externě)
• údržba zeleně-zahradnické služby  Kč 600 000,- (údržba záhonků, příp. výsadby) 
• údržba zeleně-údržba stromů  Kč 300 000,- (odborné ořezy, kácení, likvidace 

pařezů)
• údržba zeleně-zálivky veřejné zeleně  Kč 100 000,- (zajištění zálivek veřejné zeleně 

externě)
• studie a projekty v oblasti životního pr.  Kč   50 000,- (projekty v oblasti ŽP, podklady pro 

dotace)
• odvoz kontejnerů  Kč     25 000,-  (likvidace zeleně, úklid VP)  
• chemické čištění chodníků  Kč 100 000,- (odstranění plevelů ze zpevněných 

ploch)
• údržba a výsyp odpadkových košů  Kč 300 000,-  
• velkoobjemové kontejnery  Kč 500 000,- (doprava, přistavení, likvidace odpadů) 
• oprava kontejnerových stání  Kč 100 000,-  
• poskytnuté náhrady  Kč  35 000,- 
• koše na psí exkrementy  Kč   60 000,- 
• koše na psí exkrementy – opravy  Kč     5 000,- 
• koše na psí exkrementy – DDHM  Kč   15 000,- 
• údržba zeleně-elektřina a data zálivky  Kč     4 000,-  (zálivky nám. 9. května) 

Oddělení pracovní skupiny 
Položka obsahuje prostředky k zajištění chodu oddělení pracovní skupiny – nákup materiálu, vybavení (náhradní 
díly k sekačkám, motorovým pilám, obnova a doplnění vybavení dílny), ochranných pomůcek, prostředky na nákup 
DHM, služeb (revize, STK apod.), pohonných hmot a paliv do automobilů a zahradní techniky, opravy a udržování 
a pronájem nového užitkového vozu.   

Rozpis položky: 
• nákup materiálu  Kč  40 000,-  (zahradní technika) 
• drobný dlouhodobý majetek  Kč  30 000,-  (nářadí, nástroje) 
• ochranné pomůcky  Kč  20 000,- 
• služby  Kč  15 000,-  (STK, chemické čištění apod.) 
• pohonné hmoty  Kč   90 000,-  
• nájem nového užitkového vozu  Kč 460 000,-  (smluvní měsíční nájemné ZEBRA) 
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• opravy a udržování  Kč 150 000,-  (opravy techniky) 

Komunální služby  Kč 55 000,-- 

Představuje náklady na el. energií a drobné výdaje nutné pro zajištění vánoční výzdoby v Doubravicích (strom), 
Ohrazenicích (strom), Trnové na náměstí (stromy) a Rosicích nad Labem (budova úřadu, strom). 

• zajištění vánoční výzdoby-služby  Kč   20 000,- 
• zajištění vánoční výzdoby-materiál  Kč     5 000,- 
• zajištění vánoční výzdoby-elektřina  Kč   20 000,- 
• zajištění vánoční výzdoby-opravy  Kč   10 000,- 

Oblast sportu a zájmové činnosti  Kč 540 000,-- 

Položka, snížená o nákup nových herních prvků, obsahuje mj. finanční prostředky určené především na opravy a 
údržbu herních prvků na dětských hřištích, revitalizaci sportovišť s umělým povrchem, nákup materiálu na drobné 
opravy, výměnu písku v pískovištích a pravidelné odborné posouzení prvků. Čerpání rozpočtové položky je dále 
vymezeno na nákup mobiliáře na doplnění veřejných prostranství a pořízení ostatní parkové a zahradní architektury 
a její opravu, která byla upravena pouze pro zajištění konkrétních požadavků.   

Rozpis položky: 

• oprava a údržba  Kč 250 000,-  
• materiál  Kč   50 000,- (materiál na opravy) 
• nákup ostatních služeb  Kč 100 000,- (revize, kontroly, TOI) 
• energie  Kč   10 000,- 
• mobiliář – nákup DDHM  Kč   30 000,- 
• mobiliář – materiál  Kč   50 000,- 
• mobiliář – opravy a udržování  Kč   50 000,- 

Oblast dopravy Kč 1 470 000,-- 

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění správy a údržby komunikací a chodníků včetně opravy komunikací po zimě, 
odtahy vraků, řešení havarijních stavů a oprav apod. Položka byla doplněna o prostředky pro zajištění 
požadovaného provedení revize dopravního značení na Krétě (VDZ) a položky pro zajištění drobných staveb a 
oprav cest a chodníků (nadlimitních) v parcích apod.  

Rozpis položky: 

• dopravní značení, opravy, vraky  Kč   40 000,- 
• revize dopravního značení na Krétě  Kč   70 000,- 
• opravy komunikací po zimě  Kč 500 000,- 
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• havarijní stavy na MK  Kč 600 000,- (řešení havarijních stavů na místních 
kom.)

• drobné opravy MK  Kč 100 000,- (opravy mimo havarijních stavů) 
• stavební úpravy MK podlimitní  Kč   50 000,-  
• stavební úpravy MK nadlimitní  Kč 100 000,-  
• služby-čištění komunikací  Kč  10 000,-   

Oblast odvádění a čištění odpadních vod  Kč 150 000,-- 

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí. 
• čištění a opravy dešťových vpustí  Kč 150 000,- 

Oblast místní správy Kč 974 000,-- 

Jedná se především o prostředky na zajištění chodu úřadu po stránce technické a provozní, na údržbu objektů ve 
správě MO, zajištění BOZP a PO, revize, provoz a udržování automobilů včetně pohonných hmot, ochranné 
pomůcky, nákup materiálu v rámci údržby budov a automobilů. Dále je přiměřeně snížená položka určena na 
pokrytí základní údržby programového vybavení, případný nákup software včetně aktualizací stávajícího vybavení 
a technické podpory (Elisa, VEMA, EMA, KDF, pokladna apod.), dále aktualizace a provoz webových stránek, 
certifikáty, elektronické podpisy.   

Rozpis položky: 

• pohonné hmoty vnitro  Kč   22 000,-  
• nákup materiálu  Kč 110 000,- (nákup materiálu IT, HW, BOZP a PO, 

OP)
• nákup služeb  Kč 260 000,- (nákup služeb IT, SW, BOZP, certifikáty 

apod.)
• opravy a udržování, ostatní nákupy  Kč 582 000,- (opravy automobilů úřad, opravy a údržba 

       nemovitého majetku-byty, obecní domy, revize atp.) 

Investiční akce a opravy Kč 34 100 000,- 

Oblast dopravy  Kč 33 100 000,-- 

Lávka přes slepé rameno Labe                             Kč 32 000 000,-- 
Z hlediska dopravy se jedná o řešení nebezpečné části úseku komunikace od fary k mostu na Svítkov pro pěší a 
cyklisty, přemostěním slepého ramene Labe v místě Školního náměstí v Rosicích nad Labem.  
(Lávka přes slepé rameno Labe bude realizovaná prostřednictvím odboru investic Magistrátu města Pardubic 
v následujícím roce s možností využití dotace. Z roku 2020 převádíme částku Kč 23 862 000,--. Na dofinancování 
celkové předpokládané částky na její realizaci je zapotřebí celkem 8 138 000,- Kč.)  

Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská, včetně odstavných ploch  Kč 1 100 000,-- 
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Odstranění stávajících povrchů, úpravu podloží, osazení nových obrub, osazení nové zámkové dlažby a 
vybudování odstavných ploch. 
(Na rekonstrukci chodníku v ul. Pohránovská včetně odstavných stání není dosud vydané stavební 
povolení, částka je tak převáděná v celé původní výši z roku 2020.) 

Oblast vodního hospodářství 

Opravy hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích                          Kč 1 000 000,-- 
Oprava hráze, zpevnění břehů, odbahnění, oprava vstupní a výstupní výpusti, sadové úpravy (převod 
prostředků z roku 2020 – 387 000,- Kč finanční podíl na dotaci). 
(V případě opravy hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích je zažádáno prostřednictvím odboru rozvoje 
a strategie Magistrátu města Pardubic o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR. Stavba bude provedena opět 
prostřednictvím vybraného odboru Magistrátu města Pardubice a na její dofinancování je zapotřebí částky 
613 000,- Kč, kdy její celková výše bude závislá na závěrečném podílu uznatelných a neuznatelných nákladů.) 

Ekonomický odbor 

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů  Kč    480 000,-- 

V rámci oblasti místní správy a zastupitelských orgánů jsou navrhované položky na provozní výdaje zajišťované 
ekonomickým odborem.  

Nákup energií – zahrnuje platby za vodné, stočné, plyn a elektrickou energii ve všech objektech využívaných 
městským obvodem. 

• Nákup elektrické energie  Kč 100 000,-- 
• Nákup vody  Kč   30 000,-- 
• Nákup plynu  Kč 150 000,-- 

Nákup materiálu – jedná se především o zajištění tisku složenek na místní poplatky apod. 

• Nákup materiálu  Kč 19 000,-- 

Nákup služeb -  tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na 

• služby telekomunikací  Kč 52 000,-- 
• služby peněžních ústavů včetně pojištění  Kč 29 000,-- 
• nákup ostatních služeb, např. platby rozhlasových a televizních poplatků, svoz komunálního a tříděného

odpadu úřadu, inzerci a další drobné služby nezbytné pro chod úřadu  Kč 40 000,-- 

Platby daní a poplatků  – položka zahrnuje povinnost městského obvodu odvést DPH, kterou vybere u svých 
ekonomických činností, jedná se především o nájmy (pokud jsou uzavírány nájemní smlouvy s plátci DPH je od 
roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou zapojeny vybrané částky včetně DPH a z této položky se 
DPH odvádí)        

• Platby daní a poplatků  Kč 60 000,--. 
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Oblast bytového a nebytového hospodářství  Kč  48 000,-- 

Položky výdajů spojených se službami, které nájemníkům poskytuje pronajímatel, tj. především vodné a stočné 
v bytových a nebytových prostorech, elektrickou energii ve společných prostorech, čištění komínů apod., včetně 
vratek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod. – Kč 48 000,--. 

Oblast kultury  Kč 13 000,-- 

Zajištění drobných oprav památníků nacházejících se na území městského obvodu – Kč 8 000,-- -  a zajištění kytic 
při významných výročích Kč 5 000,--. 

Rezervy 

V rámci rozpočtu ekonomického odboru jsou rovněž rozpočtovány rezervy, a to stálá rezerva ve výši Kč 500 000,-
-, rezerva Rady MO Pardubice VII ve výši Kč 50 000,-- a běžná rezerva rozpočtu ve výši Kč 500 000,--. 

Kancelář úřadu 
Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, sportu a zájmové 
činnosti                                                                                                                                             Kč 984 100,--     

Dotace se poskytuje především na účelové neinvestiční výdaje především na podporu volnočasových aktivit dětí 
a mládeže a podporu tradičních akcí, kulturního a sportovního charakteru konaných na území Městského obvodu 
Pardubice VII. 

• Dotace Kč 250 000,- 

Položka Zpravodaj se týká finančního zajištění přípravy a tisku periodika Městského obvodu Pardubice VII. 
Finanční prostředky se pro tisk zpravodaje získávají převážně z umístěných reklam firem.  

• Tisk Kč 98 000,- 
• Poštovní služby Kč 1 500,- 

Položka Rozhlas se týká finančního zajištění fungování sítě místního rozhlasu Městského obvodu Pardubice VII. 
U místního rozhlasu je počítáno s údržbou a opravou vedení sítě rozhlasu a amplionů.  

• Opravy a údržba Kč 60 000,- 
• Konzultační a poradenské služby Kč 5 000,- 

Položka Knihovny – MO provozuje knihovny v Ohrazenicích, Doubravicích a Rosicích. Na rok 2021 navrhujeme 
celkovou částku 347,6 tis. Kč.  

• Nákup knih a časopisů Kč 40 000,- 
• Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč 27 000,- 
• Nákup materiálu Kč 3 000,- 
• Nákup služeb Kč 1 000,- 
• Opravy a udržování Kč 2 000,- 
• Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Kč 600,- 
• Provoz internetu Kč 2 000,- 
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• Elektrická energie Kč 35 000,- 
• Plyn Kč 35 000,- 
• Ostatní osobní výdaje Kč 147 000,- 
• Sociální pojištění Kč 36 500,- 
• Zdravotní pojištění Kč 13 500,- 
• Náhrady mezd v době nemoci Kč  5 000,- 

Životní jubilea – na základě informací evidence obyvatel MmP bude v roce 2021 90 jubilantů. Pro jubilanty jsou 
průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu ve výši cca 1 000,- Kč/osoba.  

• Životní jubilea Kč 90 000,- 

Akce MO – Kč 132 000,- akce na podporu propagace MO. Příkladem jsou dny pro děti „Rozloučení se školou“ a 
„Rozloučení s prázdninami“, pietní akce k uctění památek padlých v II. světové válce, sportovní akce Battlefield, 
rozsvěcení vánočního stromu a dále počítačové kurzy pro seniory, zábavné akce pro seniory. Snahou MO je 
připomenout historická místa svým občanům (putovní výstava „Život ve fotografiích“).   

• Akce MO Kč 132 000,- 

Oblast sociálních věcí  Kč      15 000,-- 
Peněžitá pomoc občanům v rámci samostatné působnosti obce – Kč 15 000 – lze použít v případě potřeby 
zajištění okamžité péče občanům, kteří se ocitli v krizové situaci. 

• Peněžitá pomoc Kč 15 000,- 

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů  Kč 9 773 800,-- 
V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány položky na provozní výdaje úřadu, mzdové položky jako jsou výdaje na 
platy zaměstnanců, odměny pro členy zastupitelstva a ostatní dohody včetně pojistného a další výdajové položky 
rozpočtu.  

Odměny členům zastupitelstva 

V návrhu rozpočtu na rok 2021 ve výši Kč 1 782,5 tis. Kč je započítána částka odměn pro neuvolněné a uvolněné 
členy zastupitelstva.  

• Odměny členům zastupitelstva Kč 1 416 000,- 
• Sociální pojištění Kč 230 000,- 
• zdravotní pojištění Kč 136 500,- 

Ostatní platby za provedenou práci (refundace) plat Kč 7 000,-, pojistné Kč 2 500,- 

Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů 

Jedná se o odměny (dary) pro členy komisí Rady MO Pardubice VII, kteří nejsou členy zastupitelstva. Přidělování 
odměn (darů) je řízeno pravidly určenými zastupitelstvem MO. Odměna (dar) je vyplácena pololetně.  

• Ostatní osobní výdaje Kč 89 000,- 
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Dary podle zákona o obcích - lze poskytovat věcné dary a peněžité dary fyzické nebo právnické osobě. Jedná 
se zejména o mimořádné práce, kdy není uzavřena smlouva o dílo nebo jiné mimořádné práce či činnosti. 

• Dary dle zákona  Kč 40 000,- 

Platy zaměstnanců (mimo OPS) 

Návrh rozpočtu pro rok 2021 je navržen ve stejné výši jako v roce minulém 

• Platy zaměstnanců včetně náhrad mezd  Kč 4 899 200,- 

Ostatní osobní výdaje - v oblasti vnitřní správy (např. dohoda o pracovní činnosti uklízečka úřadu) 

• Ostatní osobní náklady  Kč 142 000 
• Sociální pojištění  Kč 1 293 000,- 
• zdravotní pojištění  Kč 470 000,-- 
• Ostatní platy zaměstnanců – refundace mezd, pojistného       Kč 4 100,-

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci ve výši Kč 22 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění 
hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Kč 87,5 tis. Kč 

V souladu s ustanovením § 83 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se jedná o plnění povinného podílu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků  nebo služeb od zaměstnavatelů 
zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním 
zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které 
jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek 
těmto osobám. Výše povinného podílu za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZTP činí 2,5násobek průměrné 
mzdy za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku vyhlášené vládou. Částka je poměrně přepočítávána v rámci celého 
města Pardubice na jednotlivé městské obvody. V době tvorby rozpočtu, dosud nebyla známa průměrná mzda za 
1.-3. čtvrtletí roku 2020, která je vydána až v polovině měsíce prosince. 

Položka Ostatní provozní výdaje úřadu v celkové výši Kč 935 000,-- zahrnuje především výdaje: 

Nákup materiálu - nákup knih, učebních pomůcek a tisku, nákup kancelářských potřeb, nákup čistících a úklidových 
prostředků, reklamní předměty MO, léky, ochranné pomůcky pro uklízečku úřadu, nákup drobného dlouhodobého 
hmotného majetku - v souladu s vnitřními směrnicemi úřadu je zde zahrnut majetek v hodnotě nad 1 tis. Kč. 

• Ochranné pracovní pomůcky Kč 3 000,- 
• Nákup léky Kč 2 000,- 
• Knihy, učební pomůcky a tisk Kč 80 000,- 
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč 120 000,- 
• Nákup materiálu – tonery Kč 5 000,- 
• Nákup materiálu – kancelářské potřeby Kč 80 000,- 
• Nákup materiálu – čistící prostředky Kč 30 000,- 
• Nákup reklamních předmětů Kč 15 000,- 
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Nákup služeb - výdaje na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby 
pošt, nákup ostatních služeb, příspěvek zaměstnavatele (příspěvek organizace na stravné) a výdaje spojené se 
službami pověřence GDPR 

• Nájemné Kč 3 000,- 
• Konzultační, poradenské a právní služby – obecně Kč 130 000,- 
• GDPR Kč  60 000,- 
• Služby školení a vzdělávání zaměstnanci Kč 120 000,- 
• Služba školení a vzdělávání členové zastupitelstva Kč 10 000,- 
• Služby pošt Kč 50 000,- 
• Nákup ostatních služeb Kč 50 000,- 
• Příspěvek zaměstnavatele Kč 97 000,- 

 Ostatní nákupy - Cestovné, Pohoštění, Účastnické poplatky na konference – vychází z potřeb MO a ÚMO. 

• Pohoštění Kč 39 000,- 
• Cestovné zaměstnanci a členové zastupitelstva Kč 25 000,- 
• Účastnické poplatky na konference Kč 15 000,- 
• Nákup kolků Kč 1 000,- 

Oblast ochrany životního prostředí  Kč 2 158 600,-- 

Platy zaměstnanců OPS 

• Platy zaměstnanců OPS včetně náhrady mezd Kč 1 185 tis. 

Ostatní osobní výdaje - v oblasti ochrany životního prostředí je určen pro výplaty peněžních prostředků na dohody 
o provedení práce - správci hřišť (dětské hřiště Rosice, hřiště Březinka, Rosice, lesopark Trnová, park Ohrádka
Ohrazenice, nový správce hřiště Doubravice) a na dohodu o pracovní činnosti zaměstnanci na výpomoc k pracovní 
skupině, neboť je nedaří doplnit kvalifikovaného zaměstnance z řad uchazečů o zaměstnání.   

• Ostatní osobní výdaje Kč 275 000,- 
• Sociální pojištění Kč 335 500,- 
• Zdravotní pojištění Kč 122 000,- 

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS, VPP ve výši Kč 6,1 tis. Kč na zákonné 
úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Platy pracovníků z dotace z ÚP - je zde počítána částka dobírky mzdy za 12/2020 a za období leden – březen 
2021včetně odvodů ve výši 134 tis. Kč na dva pracovníky VPP dle předpokládané dohody s úřadem práce. 

Položka Ostatní provozní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí zahrnuje především výdaje týkající se 
pracovníků OPS a vybavení pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP):  

• Konzultační, poradenské a právní služby Kč 1 000,- 
• Služby školení a vzdělávání Kč 18 000,- 
• Nákup ostatních služeb Kč 15 000,- 
• Příspěvek zaměstnavatele Kč 44 000,- 

���



Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2021  Stránka 11 

VPP: 
• Ochranné pomůcky Kč 5 000,- ochranné rukavice, vesty, příp. 

obuv a pracovní oděv v případě potřeby
• Nákup služeb Kč 3 000,- čistírna apod. 
• Nákup materiálu Kč10 000,- pytle na odpadky, nářadí, 

pracovní pomůcky apod.
• Nákup DDHM Kč 5 000,- kárky, sběrače odpadků apod. 

Volby do PS Parlamentu ČR  Kč 300 000,-- 

Předpokládané výdaje na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 300 tis. Kč 

Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů MO P VII  Kč 200 000,-- 
U každoročně se opakujících činností / lékařské prohlídky členů, stálé odměny – dary členům, pojištění hasičských 
automobilů a úrazové připojištění členů / jsou částky téměř neměnné a je možno je považovat za konstantní. U 
ostatních položek rozpočtu JSDH je nutno brát v úvahu především to, že nelze nikdy dopředu předpokládat, zda 
dojde např. ke vzniku mimořádné události / tzn. výjezd jednotky, vyšší spotřeba PHM, opravy a udržování techniky 
apod./. Navrhovaná částka je stejná jako ve schváleném rozpočtu předešlého roku. 

• Minimální péče o členy při zásahu Kč 2 000,- 
• Refundace mezd členů JSDH Kč 2 900,- 
• Refundace pojistného Kč 1 100,- 
• Cestovní náhrady Kč 1 000,- 
• Odměny pro členy Kč 40 000,- 
• Zdravotní pojištění z odměny pro členy Kč 4 000,- 
• Služby telekomunikací Kč 6 000,- 
• Skupinové úrazové připojištění členů Kč 9 000,- 
• Elektrická energie v hasičských zbrojnicích Kč 8 000,- 
• Spotřeba vody v hasičských zbrojnicích Kč 1 000,- 
• Pohonné hmoty a maziva Kč 18 000,- 
• Drobný hmotný majetek Kč 15 000,- 
• Ochranné osobní pomůcky Kč 10 000,- 
• Opravy a udržování Kč 40 000,- 
• Spotřeba materiálu Kč 18 000,- 
• Nákup služeb Kč 10 000,- 
• Konzultační a poradenské služby Kč 10 000,- 
• Služby školení Kč 4 000,- 

Civilní příprava na krizové stavy                                                                                            Kč 114 000,-- 

Částka 4 tis. Kč podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona je nutné podle § 25 vyčlenit ve svém rozpočtu 
účelovou rezervu na řešení krizových situací. 
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Řešení krizových situací – přijato ZMO v roce 2020 z důvodu pandemie. 
• DDM Kč 30 000,- 
• Materiál Kč 70 000,- 
• Technické zhodnocení Kč 10 000,- 

POZNÁMKA: V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, mají veřejné instituce 
povinnost zveřejnit s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 
předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu 
uvádíme v návrhu rozpočtu pro srovnání i schválený rozpočet pro rok 2020 a očekávanou skutečnost roku 2020, 
což představuje upravený rozpočet schválenými rozpočtovými opatřeními během roku 2020 včetně návrhu 
prosincové 4. změny rozpočtu (dle skutečností známých k okamžiku zpracování návrhu rozpočtu 25.11.2020). Tuto 
informaci doplňuje tabulka ze strany 2 s akcemi, které přecházejí z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021 a 
přiložený výkaz Fin.  
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Zdrojová část rozpočtu

Položka
 Schválený rozpočet 

pro rok 2020 

 Upravený rozpočet 
pro rok 2020 včetně 

návrhu 4. změny 
rozpočtu 

(očekávaná 
skutečnost 2020) 

 Návrh rozpočtu pro 
rok 2021 

Třída 1. Daňové příjmy 33 170 400,00 29 535 100,00 27 534 900,00

Obecné daně 29 313 200,00 25 463 900,00 23 673 400,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH) 20 220 500,00 17 824 100,00 16 651 700,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH) 7 217 600,00 6 362 200,00 5 949 500,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH) 4 551 300,00 4 011 900,00 3 751 600,00
Transfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO) -2 676 200,00 -2 676 200,00 -2 679 400,00
Transfer do rozpočtu města - služby pověřence (formou podílu na DPH) 0,00 -58 100,00 0,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 857 200,00 4 071 200,00 3 861 500,00
MP ze psů 145 000,00 149 000,00 145 000,00
MP za zvláštní užívání veřejného prostranství 100 000,00 90 000,00 100 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu 3 568 200,00 3 788 200,00 3 572 500,00
Správní poplatky 44 000,00 44 000,00 44 000,00

Třída 2. Nedaňové příjmy 823 000,00 729 300,00 845 000,00
Přjmy z poskytování služeb a výrobků  -  za reklamu ve zpravodaji 0,00 96 800,00 0,00

- poplatky knihovna 4 000,00 4 400,00 4 000,00
- zeleň 5 000,00 3 300,00 5 000,00

Příjmy z úroků 3 000,00 4 000,00 3 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 000,00 30 000,00 15 000,00
Přijaté neinvestiční dary 0,00 10 000,00 0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 3 000,00 33 800,00 3 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby 250 000,00 0,00 300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokádaná dotace z ÚP 120 000,00 0,00 120 000,00
Bytové a nebytové hospodářství 423 000,00 547 000,00 395 000,00

Třída 3. Kapitálové příjmy 0,00 136 000,00 0,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 136 000,00 0,00

Třída 4. Přijaté transfery 0,00 519 978,00 14 000,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR -  na volby 0,00 169 300,00 0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce 0,00 350 678,00 14 000,00
Běžné příjmy celkem 33 993 400,00 30 920 378,00 28 393 900,00

Třída 8. Financování /v Kč/

Změna stavu finančních prostředků  na bank.  účtech 21 591 000,00 35 111 400,00 28 606 100,00
Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový příděl do sociálního fondu -425 500,00 -425 500,00 -425 500,00
Financování celkem 21 165 500,00 34 685 900,00 28 180 600,00
ZDROJE CELKEM 55 158 900,00 65 606 278,00 56 574 500,00

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021
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Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka

 Schválený                        
rozpočet                          

pro rok 2020                             
- běžné výdaje             

- třída 5             

 Schválený                           
rozpočet               

pro rok 2020                       
- kapitálové              

výdaje                            
- třída 6                      

 Upravený
rozpočet                         

pro rok 2020 
včetně návrhu 4. 

změny                            
- běžné výdaje - 

třída 5 - 
očekávaná 

skutečnost 2020                        

 Upravený 
rozpočet pro rok 

2020 včetně 
návrhu 4. změny - 
kapitálové výdaje 

- třída 6 - 
očekávaná 

skutečnost 2020 

 Návrh              
rozpočtu                     

pro rok 2021            
- běžné výdaje             - 

třída 5       

 Návrh
rozpočtu

pro rok 2021
- kapitálové

výdaje
- třída 6

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy 8 931 000,00 31 191 000,00 11 941 000,00 35 561 000,00 8 228 000,00 33 200 000,00
Oblast  ochrany životního prostředí 4 141 000,00 0,00 4 541 000,00 0,00 4 139 000,00 0,00

Komunální služby 80 000,00 0,00 130 000,00 0,00 55 000,00 0,00

Oblast  sportu a zájmové činnosti 671 000,00 150 000,00 671 000,00 150 000,00 540 000,00 0,00

Oblast dopravy 1 385 000,00 0,00 1 785 000,00 0,00 1 370 000,00 100 000,00

Oblast odvádění a čištění odpadních vod 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 150 000,00 0,00

Oblast místní správy 1 204 000,00 200 000,00 1 654 000,00 200 000,00 974 000,00 0,00

Investiční akce a opravy 1 250 000,00 30 841 000,00 2 960 000,00 35 211 000,00 1 000 000,00 33 100 000,00

  - oblast dopravy 1 250 000,00 28 111 000,00 2 100 000,00 33 511 000,00 0,00 33 100 000,00

  - oblast ochrany životního prostředí 0,00 2 200 000,00 100 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00

  - oblast vodního hospodářství 0,00 530 000,00 760 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00

  - oblast místní správy 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00
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Položka

 Schválený                        
rozpočet                          

pro rok 2020                             
- běžné výdaje             

- třída 5             

 Schválený                           
rozpočet               

pro rok 2020                       
- kapitálové              

výdaje                            
- třída 6                      

 Upravený
rozpočet                         

pro rok 2020 
včetně návrhu 4. 

změny                            
- běžné výdaje - 

třída 5 - 
očekávaná 

skutečnost 2020                        

 Upravený 
rozpočet pro rok 

2020 včetně 
návrhu 4. změny - 
kapitálové výdaje 

- třída 6 - 
očekávaná 

skutečnost 2020 

 Návrh              
rozpočtu                     

pro rok 2021            
- běžné výdaje             - 

třída 5       

 Návrh
rozpočtu

pro rok 2021
- kapitálové

výdaje
- třída 6

Ekonomický odbor 1 553 300,00 0,00 4 154 300,00 0,00 1 601 000,00 0,00

Oblast místní správy  a zastupitelských orgánů 515 000,00 0,00 515 000,00 0,00 480 000,00 0,00

Bytové a nebytové hospodářství 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 48 000,00 0,00

Oblast kultury 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 13 000,00 0,00

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

Rezerva Rady MO Pce VII 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
Stálá rezerva rozpočtu 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
Běžná rezerva rozpočtu 419 300,00 0,00 3 010 300,00 0,00 500 000,00 0,00
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Položka

 Schválený                        
rozpočet                          

pro rok 2020                             
- běžné výdaje             

- třída 5             

 Schválený                           
rozpočet               

pro rok 2020                       
- kapitálové              

výdaje                            
- třída 6                      

 Upravený
rozpočet                         

pro rok 2020 
včetně návrhu 4. 

změny                            
- běžné výdaje - 

třída 5 - 
očekávaná 

skutečnost 2020                        

 Upravený 
rozpočet pro rok 

2020 včetně 
návrhu 4. změny - 
kapitálové výdaje 

- třída 6 - 
očekávaná 

skutečnost 2020 

 Návrh              
rozpočtu                     

pro rok 2021            
- běžné výdaje             - 

třída 5       

 Návrh
rozpočtu

pro rok 2021
- kapitálové

výdaje
- třída 6

Kancelář úřadu 13 483 600,00 0,00 13 914 978,00 35 000,00 13 545 500,00 0,00

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr.,  sportu a 
zájmové činnosti 1 086 700,00 0,00 1 111 700,00 35 000,00 984 100,00 0,00
Dotace městského obvodu 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00
Dary 0,00 0,00 25 000,00 35 000,00 0,00 0,00
Obecní zpravodaj 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 99 500,00 0,00
Obecní rozhlas 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 65 000,00 0,00
Knihovny 360 700,00 0,00 360 700,00 0,00 347 600,00 0,00
Životní jubilea 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 90 000,00 0,00
Akce městského obvodu 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00 132 000,00 0,00

Oblast sociálních věcí - peněžitá pomoc občanům 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00

Oblast místní správy  a zastupitelských orgánů 9 793 300,00 0,00 9 779 700,00 0,00 9 773 800,00 0,00

Odměny členům zastupitelstva včetně náhrad mezd 1 382 000,00 0,00 1 416 000,00 0,00 1 416 000,00 0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů 87 000,00 0,00 89 000,00 0,00 89 000,00 0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí 358 000,00 0,00 366 500,00 0,00 366 500,00 0,00
Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast.) 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00
Dary podle zákona o obcích 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd 4 899 200,00 0,00 4 899 200,00 0,00 4 899 200,00 0,00
Ostatní osobní výdaje 142 000,00 0,00 142 000,00 0,00 142 000,00 0,00
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Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci 1 763 000,00 0,00 1 763 000,00 0,00 1 763 000,00 0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem  - zaměstnanci 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace mezd 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu 999 000,00 0,00 940 900,00 0,00 935 000,00 0,00

Oblast ochrany životního prostředí 2 136 600,00 0,00 2 487 278,00 0,00 2 158 600,00 0,00

Platy zaměstnanců OPS + VPP včetně náhrad mezd 1 185 000,00 0,00 1 185 000,00 0,00 1 185 000,00 0,00
Ostatní osobní výdaje 275 000,00 0,00 275 000,00 0,00 275 000,00 0,00
Sociální a zdravotní pojištění  - zaměstnanci  OPS + VPP 457 500,00 0,00 457 500,00 0,00 457 500,00 0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. poj. 120 000,00 0,00 470 678,00 0,00 134 000,00 0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí 93 000,00 0,00 93 000,00 0,00 101 000,00 0,00

Volby do krajských zastupitelstev 250 000,00 0,00 209 300,00 0,00 0,00 0,00

Volby do PS PČR 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

Oblast požarní ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00

Civilní připravenost na krizové stavy 2 000,00 0,00 112 000,00 0,00 114 000,00 0,00

VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové 23 967 900,00 31 191 000,00 30 010 278,00 35 596 000,00 23 374 500,00 33 200 000,00

V!daje celkem  55 158 900,00  65 606 278,00  56 574 500,00 
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Položka

 Schválený        
rozpočet

pro rok 2020 

 Upravený       
rozpočet

pro rok 2020          
(očekávaná 

skutečnost 2020) 

 Návrh       
rozpočtu

pro rok 2021 

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu 45 000,00 51 900,00 40 000,00
Zálohov! příděl 425 500,00 425 500,00 425 500,00

Třída 8 - Financování sociálního fondu 470 500,00 477 400,00 465 500,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Úroky 100,00 100,00 100,00
Příjmy celkem 100,00 100,00 100,00

Zdroje celkem 470 600,00 477 500,00 465 600,00

Příspěvek na stravné 180 500,00 180 500,00 221 760,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu 245 000,00 252 000,00 210 000,00
Slu"by spojené s provozem sociálního fondu 3 000,00 3 000,00 3 000,00
#ivotní jubilea 6 000,00 6 000,00 2 000,00
Bankovní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Rezerva 35 100,00 35 000,00 27 840,00
V!daje celkem 470 600,00 477 500,00 465 600,00

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2021

(v Kč)
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Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2021  Stránka 19 

Rozpočtové provizorium na rok 2021 

Důvodová zpráva 

     V případě, !e nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 
2021 do konce roku 2020, je nutné v zájmu zabezpečení chodu městského obvodu a 
v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov"ch pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozděj#ích předpisů, vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 
1.1.2021 do doby schválení rozpočtu pro rok 2021. Na toto období je třeba stanovit i 
pravidla hospodaření. 

Vyhlášení rozpočtového provizoria 

     Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhlašuje na dobu od 1.1.2021 do schválení rozpočtu MO 
Pardubice VII pro rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření 
městského obvodu: 

1. Běžné výdaje nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout jednu dvanáctinu posledního 
upraveného rozpočtu běžných výdajů rozpočtu roku 2020. 

2. V době rozpočtového provizoria lze pokračovat dle uzavřených smluv ve financování 
investičních akcí a oprav včetně zpracování projektových dokumentací, které byly zahájeny 
v roce 2020. Posouzení těchto konkrétních akcí je v kompetenci rady městského obvodu. Nelze 
zahajovat nové investiční akce a velké opravy. 

3. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 500 000,-- schvaluje rada 
městského obvodu. 

4. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy 
a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2021 po jeho schválení. 
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Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M 

V!KAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 
územních samosprávn"ch celků, dobrovoln"ch svazků obcí a regionálních rad 

sestaven! k  10 / 2020 

(v Kč na dvě desetinná místa) 

Rok Měsíc IČO 

2020 10 00274046 

Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Pardubice 
Pern#t"nské náměstí 1 

53021  Pardubice I 

UCS: 07274046 Městsk" obvod Pardubice VII 

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
Paragraf Polo!ka Schválen" rozpočet Rozpočet po změnách V"sledek od počátku roku % RS % RU 

a b 1 2 3 

0000 1211 29 313 200,00 29 313 200,00 19 764 103,00 67,42 67,42 
0000 1340 3 568 200,00 3 708 200,00 3 790 924,70 106,24 102,23 
0000 1341 145 000,00 145 000,00 150 298,22 103,65 103,65 
0000 1343 100 000,00 100 000,00 75 487,00 75,49 75,49 
0000 1361 44 000,00 44 000,00 40 250,00 91,48 91,48 
0000 4116 374 000,00 280 848,00 ******* 75,09 

0000 33 170 400,00 33 684 400,00 24 101 910,92 72,66 71,55 

3314 2111 4 000,00 4 000,00 4 498,00 112,45 112,45 
3314 2324 10 100,00 10 192,74 ******* 100,92 

3314 4 000,00 14 100,00 14 690,74 367,27 104,19 

3349 2111 96 800,00 96 800,00 ******* 100,00 

3349 96 800,00 96 800,00 ******* 100,00 

3421 2321 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 

3421 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 

3612 2111 8 000,00 8 000,00 7 600,00 95,00 95,00 
3612 2132 145 000,00 192 900,00 207 307,35 142,97 107,47 
3612 2212 400,00 407,52 ******* 101,88 
3612 2324 100,00 170,00 ******* 170,00 

3612 153 000,00 201 400,00 215 484,87 140,84 106,99 

3613 2111 20 000,00 20 000,00 22 656,65 113,28 113,28 
3613 2132 250 000,00 250 000,00 268 573,38 107,43 107,43 
3613 2324 1 600,00 1 642,59 ******* 102,66 

3613 270 000,00 271 600,00 292 872,62 108,47 107,83 

3745 2111 5 000,00 5 000,00 3 300,00 66,00 66,00 
3745 2329 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 
3745 3113 85 000,00 ******* ******* 

3745 125 000,00 125 000,00 88 300,00 70,64 70,64 

5311 2212 15 000,00 15 000,00 32 000,00 213,33 213,33 
5311 2324 3 000,00 3 000,00 6 000,00 200,00 200,00 

5311 18 000,00 18 000,00 38 000,00 211,11 211,11 

5512 3113 11 000,00 11 000,00 ******* 100,00 

5512 11 000,00 11 000,00 ******* 100,00 

6115 2329 350 000,00 ******* 0,00 

6115 350 000,00 ******* 0,00 

6117 2329 250 000,00  0,00 ******* 

6117 250 000,00  0,00 ******* 

6171 2324 17 700,00 18 736,22 ******* 105,85 
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6171 3113 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 

6171 57 700,00 58 736,22 ******* 101,80 

6310 2141 3 100,00 3 100,00 3 842,89 123,96 123,96 

6310 3 100,00 3 100,00 3 842,89 123,96 123,96 

6330 4134 23 552 000,00 ******* ******* 
6330 4137 203 848,87 ******* ******* 
6330 4138 923 575,00 ******* ******* 

6330 24 679 423,87 ******* ******* 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 33 993 500,00 34 843 100,00 49 611 062,13 145,94 142,38
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II. ROZPOČTOVÉ V!DAJE
Paragraf Polo!ka Schválen" rozpočet Rozpočet po změnách V"sledek od počátku roku % RS % RU 

a b 1 2 3 

2212 5169 40 000,00 35 000,00 0,00 0,00 
2212 5171 1 905 000,00 2 105 000,00 1 144 788,26 60,09 54,38 
2212 5192 5 000,00 4 132,00 ******* 82,64 
2212 6121 6 589 000,00 5 039 000,00 4 378 533,61 66,45 86,89 

2212 8 534 000,00 7 184 000,00 5 527 453,87 64,77 76,94 

2219 5123 50 000,00 24 943,64 ******* 49,89 
2219 5169 150 000,00  0,00 ******* 
2219 5171 500 000,00 1 650 000,00 1 449 748,79 289,95 87,86 
2219 6121 21 522 000,00 28 472 000,00 1 257 553,60 5,84 4,42 

2219 22 172 000,00 30 172 000,00 2 732 246,03 12,32 9,06 

2229 5169 40 000,00 40 000,00 1 210,00 3,03 3,03 

2229 40 000,00 40 000,00 1 210,00 3,03 3,03 

2321 5171 200 000,00 200 000,00 168 871,23 84,44 84,44 

2321 200 000,00 200 000,00 168 871,23 84,44 84,44 

2339 5171 160 000,00 160 000,00 155 485,00 97,18 97,18 

2339 160 000,00 160 000,00 155 485,00 97,18 97,18 

2341 5169 370 000,00 600 000,00 210 540,00 56,90 35,09 

2341 370 000,00 600 000,00 210 540,00 56,90 35,09 

3299 5021 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

3299 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 

3314 5021 147 000,00 147 000,00 106 910,00 72,73 72,73 
3314 5031 36 500,00 36 500,00 26 515,00 72,64 72,64 
3314 5032 13 500,00 13 500,00 9 621,00 71,27 71,27 
3314 5038 700,00 700,00 543,00 77,57 77,57 
3314 5136 50 000,00 50 000,00 1 411,00 2,82 2,82 
3314 5137 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 
3314 5139 3 000,00 3 000,00 1 578,00 52,60 52,60 
3314 5153 35 000,00 35 000,00 19 800,00 56,57 56,57 
3314 5154 35 000,00 35 000,00 10 240,19 29,26 29,26 
3314 5162 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 
3314 5169 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 
3314 5171 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 
3314 5424 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

3314 360 700,00 360 700,00 176 618,19 48,97 48,97 

3319 5139 2 000,00 455,00 ******* 22,75 
3319 5169 30 000,00 24 000,00 5 950,00 19,83 24,79 
3319 5175 4 000,00 516,00 ******* 12,90 
3319 5222 14 000,00 ******* 0,00 

3319 30 000,00 44 000,00 6 921,00 23,07 15,73 

3326 5171 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

3326 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

3341 5123 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 
3341 5166 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 
3341 5171 80 000,00 80 000,00 6 864,00 8,58 8,58 

3341 125 000,00 125 000,00 6 864,00 5,49 5,49 

3349 5139 98 000,00 98 000,00 38 610,00 39,40 39,40 
3349 5161 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

3349 100 000,00 100 000,00 38 610,00 38,61 38,61 

3399 5139 5 000,00 7 000,00 2 259,00 45,18 32,27 
3399 5169 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 
3399 5175 1 000,00 538,00 ******* 53,80 
3399 5194 80 000,00 80 000,00 42 161,00 52,70 52,70 

3399 90 000,00 90 000,00 44 958,00 49,95 49,95 
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3419 5222 250 000,00 170 000,00 79 801,00 31,92 46,94 
3419 5493 18 000,00 11 000,00 ******* 61,11 
3419 5494 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 
3419 6322 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 

3419 251 000,00 224 000,00 125 801,00 50,12 56,16 

3421 5123 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 
3421 5139 100 000,00 108 000,00 7 851,00 7,85 7,27 
3421 5154 20 000,00 20 000,00 6 299,36 31,50 31,50 
3421 5164 1 000,00 21 000,00 19 000,00 ******* 90,48 
3421 5169 229 000,00 289 200,00 186 710,00 81,53 64,56 
3421 5171 250 000,00 144 000,00 134 770,91 53,91 93,59 
3421 5175 3 800,00 ******* 0,00 
3421 5194 8 000,00 2 529,00 ******* 31,61 
3421 5222 52 000,00 25 799,00 ******* 49,61 
3421 5331 9 000,00 ******* 0,00 
3421 6121 150 000,00 150 000,00 37 873,00 25,25 25,25 

3421 750 000,00 811 000,00 426 832,27 56,91 52,63 

3429 5137 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 
3429 5139 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 
3429 5171 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 
3429 5493 12 000,00 ******* 0,00 

3429 200 000,00 212 000,00 0,00 0,00 

3612 5141 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 
3612 5151 16 000,00 15 700,00 5 551,00 34,69 35,36 
3612 5154 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 
3612 5169 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 
3612 5909 2 500,00 5 300,00 5 294,50 211,78 99,90 

3612 25 500,00 28 000,00 10 845,50 42,53 38,73 

3613 5151 26 000,00 26 000,00 18 480,75 71,08 71,08 
3613 5909 2 500,00  0,00 ******* 

3613 28 500,00 26 000,00 18 480,75 64,84 71,08 

3631 5137 71 000,00 ******* 0,00 
3631 5139 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 
3631 5154 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
3631 5169 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
3631 5171 20 000,00 9 000,00 0,00 0,00 

3631 80 000,00 130 000,00 0,00 0,00 

3722 6121 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 

3722 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 

3723 5169 825 000,00 925 000,00 496 766,39 60,21 53,70 

3723 825 000,00 925 000,00 496 766,39 60,21 53,70 

3725 5123 100 000,00 35 286,50 ******* 35,29 
3725 6121 350 000,00 250 000,00 211 476,63 60,42 84,59 

3725 350 000,00 350 000,00 246 763,13 70,50 70,50 

3729 5132 3 000,00 3 000,00 2 011,14 67,04 67,04 
3729 5139 3 000,00 13 000,00 12 106,36 403,55 93,13 
3729 5169 20 000,00 20 000,00 6 504,86 32,52 32,52 

3729 26 000,00 36 000,00 20 622,36 79,32 57,28 

3745 5011 1 264 700,00 1 544 230,00 869 652,00 68,76 56,32 
3745 5021 275 000,00 275 000,00 194 870,00 70,86 70,86 
3745 5031 357 700,00 426 970,00 241 855,00 67,61 56,64 
3745 5032 130 100,00 155 300,00 87 763,00 67,46 56,51 
3745 5038 6 100,00 6 100,00 4 747,00 77,82 77,82 
3745 5132 35 000,00 35 000,00 9 622,25 27,49 27,49 
3745 5137 75 000,00 75 000,00 17 655,11 23,54 23,54 
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3745 5139 115 000,00 105 000,00 69 626,06 60,54 66,31 
3745 5154 5 000,00 2 563,15 ******* 51,26 
3745 5156 100 000,00 100 000,00 64 081,00 64,08 64,08 
3745 5162 1 000,00 79,80 ******* 7,98 
3745 5164 305 000,00 385 000,00 210 882,80 69,14 54,77 
3745 5166 101 000,00 1 000,00 0,00 0,00 
3745 5167 20 000,00 8 500,00 8 350,00 41,75 98,24 
3745 5169 2 527 000,00 2 702 500,00 1 746 915,82 69,13 64,64 
3745 5171 105 000,00 255 000,00 170 543,15 162,42 66,88 
3745 5424 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 
3745 5499 108 900,00 110 400,00 42 540,00 39,06 38,53 
3745 6121 1 500 000,00 650 000,00 554 241,51 36,95 85,27 

3745 7 035 500,00 6 851 000,00 4 295 987,65 61,06 62,71 

4341 5499 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

4341 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

5213 5123 8 000,00 5 200,00 ******* 65,00 
5213 5137 34 000,00 31 616,00 ******* 92,99 
5213 5139 68 000,00 25 874,78 ******* 38,05 
5213 5903 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

5213 2 000,00 112 000,00 62 690,78 ******* 55,97 

5311 5909 10 000,00 1 500,00 ******* 15,00 

5311 10 000,00 1 500,00 ******* 15,00 

5512 5019 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 
5512 5021 40 000,00 40 000,00 14 000,00 35,00 35,00 
5512 5032 4 000,00 4 000,00 1 260,00 31,50 31,50 
5512 5039 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 
5512 5132 10 000,00 23 000,00 16 900,00 169,00 73,48 
5512 5137 15 000,00 12 800,00 2 393,00 15,95 18,70 
5512 5139 18 000,00 10 200,00 10 170,53 56,50 99,71 
5512 5151 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 
5512 5154 8 000,00 8 000,00 6 000,00 75,00 75,00 
5512 5156 18 000,00 18 000,00 6 633,00 36,85 36,85 
5512 5162 6 000,00 3 000,00 0,00 0,00 
5512 5163 9 000,00 9 000,00 7 575,00 84,17 84,17 
5512 5166 10 000,00 6 000,00 0,00 0,00 
5512 5167 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 
5512 5169 10 000,00 14 000,00 13 520,00 135,20 96,57 
5512 5171 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 
5512 5173 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 
5512 5175 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

5512 200 000,00 200 000,00 78 451,53 39,23 39,23 

6112 5019 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 
6112 5021 87 000,00 89 000,00 55 295,00 63,56 62,13 
6112 5023 1 382 000,00 1 396 000,00 1 127 226,00 81,56 80,75 
6112 5031 225 000,00 230 000,00 177 888,00 79,06 77,34 
6112 5032 133 000,00 136 500,00 106 415,00 80,01 77,96 
6112 5039 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 
6112 5162 8 000,00 8 000,00 3 530,78 44,13 44,13 
6112 5167 20 000,00 1 850,00 ******* 9,25 
6112 5169 9 000,00 9 000,00 6 580,00 73,11 73,11 
6112 5173 5 000,00 5 000,00 423,00 8,46 8,46 
6112 5175 35 000,00 35 000,00 20 600,00 58,86 58,86 
6112 5424 20 000,00 ******* 0,00 
6112 5499 28 700,00 29 200,00 16 160,00 56,31 55,34 

6112 1 922 200,00 1 987 200,00 1 515 967,78 78,87 76,29 

6113 5169 250 000,00  0,00 ******* 
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6113 250 000,00 0,00 ******* 

6115 5019 10 000,00 472,00 ******* 4,72 
6115 5021 145 000,00 40 524,00 ******* 27,95 
6115 5039 4 000,00 159,00 ******* 3,98 
6115 5139 40 000,00 30 453,31 ******* 76,13 
6115 5161 5 000,00 330,00 ******* 6,60 
6115 5164 9 000,00 9 000,00 ******* 100,00 
6115 5169 137 000,00 6 612,00 ******* 4,83 

6115 350 000,00 87 550,31 ******* 25,01 

6171 5011 4 869 200,00 4 869 200,00 3 722 181,00 76,44 76,44 
6171 5019 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 
6171 5021 142 000,00 142 000,00 89 000,00 62,68 62,68 
6171 5031 1 293 000,00 1 293 000,00 954 550,00 73,82 73,82 
6171 5032 470 000,00 470 000,00 346 402,00 73,70 73,70 
6171 5038 22 000,00 22 000,00 19 245,00 87,48 87,48 
6171 5039 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 
6171 5123 50 000,00 20 000,00 4 477,00 8,95 22,39 
6171 5132 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 
6171 5133 3 000,00 3 000,00 528,00 17,60 17,60 
6171 5136 80 000,00 80 000,00 13 169,00 16,46 16,46 
6171 5137 190 000,00 290 000,00 138 761,91 73,03 47,85 
6171 5139 245 000,00 245 000,00 92 218,35 37,64 37,64 
6171 5151 32 000,00 32 000,00 21 699,25 67,81 67,81 
6171 5153 150 000,00 150 000,00 88 367,75 58,91 58,91 
6171 5154 120 000,00 120 000,00 65 356,23 54,46 54,46 
6171 5156 27 000,00 27 000,00 10 909,00 40,40 40,40 
6171 5161 50 000,00 50 000,00 21 666,00 43,33 43,33 
6171 5162 50 000,00 50 000,00 19 416,23 38,83 38,83 
6171 5163 4 000,00 4 000,00 3 380,00 84,50 84,50 
6171 5164 15 000,00 28 000,00 11 183,00 74,55 39,94 
6171 5166 190 000,00 190 000,00 64 774,68 34,09 34,09 
6171 5167 140 000,00 120 000,00 14 496,00 10,35 12,08 
6171 5168 250 000,00 250 000,00 89 110,60 35,64 35,64 
6171 5169 347 000,00 334 000,00 139 667,97 40,25 41,82 
6171 5171 550 000,00 930 000,00 673 467,44 122,45 72,42 
6171 5172 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
6171 5173 20 000,00 20 000,00 1 159,00 5,80 5,80 
6171 5175 10 000,00 10 000,00 974,00 9,74 9,74 
6171 5176 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 
6171 5195 87 500,00 87 500,00 0,00 0,00 
6171 5361 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 
6171 5362 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 
6171 5424 30 000,00 30 000,00 17 366,00 57,89 57,89 
6171 5492 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 
6171 5499 293 900,00 298 900,00 167 095,00 56,85 55,90 
6171 5901 35 100,00 35 000,00 0,00 0,00 
6171 6111 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 
6171 6121 450 000,00 ******* 0,00 

6171 10 065 800,00 10 950 700,00 6 790 620,41 67,46 62,01 

6310 5163 26 000,00 26 000,00 19 891,83 76,51 76,51 

6310 26 000,00 26 000,00 19 891,83 76,51 76,51 

6330 5342 240 000,00 ******* ******* 
6330 5345 23 689 575,00 ******* ******* 
6330 5348 546 000,00 ******* ******* 

6330 24 475 575,00 ******* ******* 

6399 5362 60 000,00 60 000,00 37 945,19 63,24 63,24 
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6399 60 000,00 60 000,00 37 945,19 63,24 63,24 

6409 5901 969 300,00 7 260 800,00 0,00 0,00 

6409 969 300,00 7 260 800,00 0,00 0,00 

ROZPOČTOVÉ V!DAJE CELKEM 55 629 500,00 70 006 400,00 47 782 069,20 85,89 68,25
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III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo 

polo!ky/řádku 
Schválen" rozpočet Rozpočet po změnách V"sledek od počátku roku % RS % RU 

text r 1 2 3 

Krátkodobé financování z tuzemska 

Krátkodobé vydané dluhopisy  (+) 8111 ******* ******* 

Uhrazené splátky krátkod.vydan!ch dluhopisů   (-) 8112 ******* ******* 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+) 8113 ******* ******* 

Uhrazené splátky krátkodob!ch přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* ******* 
Změna stavu krátkodob!ch prostředků na 
bankovních účtech kromě 

účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 21 636 000,00 35 163 300,00 -1 869 142,53 -8,64 -5,32 

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117  ******* ******* 

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-v!daje (-) 8118  ******* ******* 

Dlouhodobé financování z tuzemska 

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* 

Uhrazené splátky dlouh.vydan!ch dluhopisů  (-) 8122 ******* ******* 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  (+) 8123 ******* ******* 

Uhrazené splátky dlouhodob!ch přij.půj.prostř.(-) 8124 ******* ******* 

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* ******* 

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* 

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-v!daje (-) 8128 ******* ******* 

Krátkodobé financování ze zahraničí 

Krátkodobé vydané dluhopisy     (+) 8211 ******* ******* 

Uhrazené splátky krátk.vydan!ch dluhopisů  (-) 8212 ******* ******* 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky  (+) 8213 ******* ******* 

Uhrazené splátky krátkodob!ch přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* 
Změna stavu bankovních účtů krátkodob!ch 
prostředků ze zahraničí 

jin!ch ne" ze zahranič. dlouhodob!ch úvěrů  (+/-) 8215 ******* ******* 

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* 

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-v!daje (-) 8218 ******* ******* 

Dlouhodobé financování ze zahraničí 

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* 

Uhrazené splátky dlouh. vydan!ch dluhopisů  (-) 8222 ******* ******* 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  (+) 8223 ******* ******* 

Uhrazené splátky dlouhodob!ch přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* ******* 

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* ******* 

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* 

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-v!daje (-) 8228 ******* ******* 

Opravné polo$ky k peně$ním operacím 

Operace z peně"ních účtů organizace nemající 
charakter 

příjmů a v!dajů vládního sektoru 
(+-) 

8901 40 149,60 ******* ******* 

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-) 8902  ******* ******* 

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905  ******* ******* 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 21 636 000,00 35 163 300,00 -1 828 992,93 -8,45 -5,20
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, V!DAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválen" rozpočet Rozpočet po změnách V"sledek od počátku roku % RS % RU 

text r 41 42 43 

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 33 170 400,00 33 310 400,00 23 821 062,92 71,81 71,51 

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 823 100,00 1 107 700,00 693 727,34 84,28 62,63 

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 51 000,00 136 000,00 ******* 266,67 

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 374 000,00 24 960 271,87 ******* ******* 

PŘÍJMY CELKEM 4050 33 993 500,00 34 843 100,00 49 611 062,13 145,94 142,38 

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 24 679 423,87 ******* ******* 

v tom polo"ky: 
2223 - Příjmy z finančního vypořádání 

minul!ch let mezi krajem a obcemi 4061 ******* ******* 

2226 - Příjmy z finančního vypořádání 
minul!ch let mezi obcemi 4062 ******* ******* 

2227 - Příjmy z finančního vypořádání 
minul!ch let mezi regionální radou a 
kraji, obcemi a DS 

4063
******* ******* 

2441 - Splátky půjčen!ch prostředků od obcí 4070 ******* ******* 

2442 - Splátky půjčen!ch prostředků od krajů 4080 ******* ******* 

2443 - Splátky půjčen!ch prostředků od 
region.rad 4081 ******* ******* 

2449 - Ostatní splátky půjčen!ch prostředků od 
veřejn!ch rozpočtů územní úrovně 4090 ******* ******* 

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 ******* ******* 

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 ******* ******* 

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 ******* ******* 

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 
rozpočtů územní úrovně 4120 ******* ******* 

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130  ******* ******* 

*4134 - Převody z rozpočtov!ch účtů 4140 23 552 000,00 ******* ******* 

* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městsk!mi obvody nebo částmi - příjmy 

4145
203 848,87 ******* ******* 

*4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 923 575,00 ******* ******* 

*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150  ******* ******* 

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170  ******* ******* 

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180  ******* ******* 

4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181  ******* ******* 

* 4251 - Investiční převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městsk!mi obvody nebo částmi - příjmy 

4182
 ******* ******* 

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od 
rozpočtů územní úrovně 4190 ******* ******* 

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ******* ******* 

ZJ 025 - Splátky půjčen!ch prostředků přijat!ch z 
území jiného okresu 4192 ******* ******* 

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* ******* 

ZJ 029 - Splátky půjčen!ch prostředků přijat!ch z 
území jiného kraje 4194 ******* ******* 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 33 993 500,00 34 843 100,00 24 931 638,26 73,34 71,55

TŘÍDA 5 - BĚ#NÉ V$DAJE 4210 24 968 500,00 34 410 400,00 41 307 390,85 165,44 120,04 

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ V$DAJE 4220 30 661 000,00 35 596 000,00 6 474 678,35 21,12 18,19 

V!DAJE CELKEM 4240 55 629 500,00 70 006 400,00 47 782 069,20 85,89 68,25 

KONSOLIDACE V!DAJŮ 4250 24 475 575,00 ******* ******* 

v tom polo"ky: 
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 ******* ******* 

5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ******* ******* 

5325 - Neinvestiční transfery regionálním 
radám 4271 ******* ******* 
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5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejn!m 
rozp. územní úrovně 4280  ******* ******* 

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a 
krajů 4281 240 000,00 ******* ******* 

*5344 - Převody vlastním rezervním fondům
úz.rozp. 4290 ******* ******* 

*5345 - Převody vlastním rozpočtov!m účtům 4300 23 689 575,00 ******* ******* 

* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městsk!mi obvody nebo částmi - v!daje 

4305
 ******* ******* 

*5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 546 000,00 ******* ******* 

*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310  ******* ******* 

5366 - V!daje z finančního vypořádání 
minul!ch let mezi krajem a obcemi 4321  ******* ******* 

5367 - V!daje z finančního vypořádání 
minul!ch let mezi obcemi 4322 ******* ******* 

5368 - V!daje z finančního vypořádání 
minul!ch let mezi regionální radou a 
kraji, obcemi a DSO 

4323
******* ******* 

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ******* ******* 

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 ******* ******* 

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 
reg.radám 4341 ******* ******* 

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 
veřejn!m rozp. územní úrovně 4350 ******* ******* 

6341 - Investiční transfery obcím 4360 ******* ******* 

6342 - Investiční transfery krajům 4370 ******* ******* 

6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 ******* ******* 

6349 - Ostatní investiční transfery veřejn!m 
rozpočtům územní úrovně 4380 ******* ******* 

* 6363 - Investiční převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městsk!mi obvody nebo částmi - v!daje 

4381
******* ******* 

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ******* ******* 

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ******* ******* 

6443 - Investiční půjčené prostředky reg. 
radám 4411 ******* ******* 

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 
veřejn!m rozpočtům územní úrovně 4420 ******* ******* 

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ******* ******* 

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na 
území jiného okresu 4422 ******* ******* 

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ******* ******* 

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na 
území jiného kraje 4424 ******* ******* 

V!DAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 55 629 500,00 70 006 400,00 23 306 494,20 41,90 33,29

SALDO PŘÍJMŮ A V!DAJŮ PO 
KONSOLIDACI 

4440
-21 636 000,00 -35 163 300,00 1 625 144,06 -7,51 -4,62 

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 21 636 000,00 35 163 300,00 -1 828 992,93 -8,45 -5,20 

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460  ******* ******* 

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO 
KONSOLIDACI 

4470
21 636 000,00 35 163 300,00 -1 828 992,93 -8,45 -5,20

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
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Název Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci 
vykazovaného období 

Změna stavu 

text r 61 62 63 

Základní bě"n! účet ÚSC 6010 34 889 473,83 36 729 157,11 -1 839 683,28 
Bě"né účty fondů ÚSC 6020 51 969,83 65 759,08 -13 789,25 
Bě"né účty celkem 6030 34 941 443,66 36 794 916,19 -1 853 472,53 
Pokladna 6040 18 093,00 33 763,00 -15 670,00 
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo řádku Schválen" rozpočet Rozpočet po změnách V"sledek od počátku roku % RS % RU 

text r 71 72 73 

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného 
okresu 

7090 ******* ******* 

v tom polo"ky: 

2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 ******* ******* 

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 ******* ******* 

4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 ******* ******* 

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 ******* ******* 

4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ******* ******* 

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území 
j.okresu

7140 ******* ******* 

v tom polo"ky: 

2441 - Splátky půjčen!ch prostředků od obcí 7150 ******* ******* 

2449 - Ost.splátky půj.prostř.od 
veř.roz.úz.úrovně 

7160 ******* ******* 

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území 
jiného okr. 

7170 ******* ******* 

v tom polo"ky: 

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 ******* ******* 

5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 ******* ******* 

5367 - V!daje z fin.vypořádání min.let mezi 
obcemi 

7192 ******* ******* 

6341 - Investiční transfery obcím 7200 ******* ******* 

6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům 
územ.úrovně 

7210 ******* ******* 

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území 
jiného okresu 

7220 ******* ******* 

v tom polo"ky: 

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 ******* ******* 

5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. 
územní úrovně 

7240 ******* ******* 

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 ******* ******* 

6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 
územní úrovně 

7260 ******* ******* 

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného 
kraje 

7290 ******* ******* 

v tom polo"ky: 

2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 ******* ******* 

2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 ******* ******* 

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 ******* ******* 

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 ******* ******* 

4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 ******* ******* 

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ******* ******* 

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ******* ******* 

4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 ******* ******* 

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území 
j.kraje

7360 ******* ******* 

v tom polo"ky: 

2441 - Splátky půjčen!ch prostředků od obcí 7370 ******* ******* 

2442 - Splátky půjčen!ch prostředků od krajů 7380 ******* ******* 

2449 - Ost. splátky půjčen!ch prostř. od veř. 
rozp. územ. úrov. 

7390 ******* ******* 

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území 
jiného kraje 

7400 ******* ******* 

v tom polo"ky: 
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5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 ******* ******* 

5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 ******* ******* 

5329 - Ost.neinvest.transfery 
veř.rozp.územ.úrovně 

7430 ******* ******* 

5366 - V!d.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 ******* ******* 

5367 - V!d.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 ******* ******* 

6341 - Investiční transfery obcím 7440 ******* ******* 

6342 - Investiční transfery krajům 7450 ******* ******* 

6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům 
územ.úrovně 

7460 ******* ******* 

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území 
jiného kraje 

7470 ******* ******* 

v tom polo"ky: 

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 ******* ******* 

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 ******* ******* 

5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. 
územní úrovně 

7500 ******* ******* 

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 ******* ******* 

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 ******* ******* 

6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 
územní úrovně 

7530 ******* ******* 
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A
REGIONÁLNÍCH RAD 
Účelov" 
znak 

Název Polo!ka Název V"sledek od počátku roku 

a b 93 

13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 
rozpočtu 

280 848,00 

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 280 848,00 

C E L K E M 280 848,00 

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ 
SAMOSPRÁVN!M CELKŮM, DOBROVOLN!M SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM 
Účelov" 
znak 

Název Kód územní 
jednotky 

Polo!ka Název V"sledek od počátku roku 

a b c 103 

*****  tato část v!kazu nemá data  ***** 

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotliv"ch
nástrojů a prostorov"ch jednotek 
Paragraf Polo!ka Nástroj Prostorová 

jednotka 
Schválen" rozpočet Rozpočet po změnách V"sledek od počátku roku % RS % RU 

a b c d 1 2 3 

C E L K E M ******* ******* 

XII. V"daje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související v"daje v členění podle
jednotliv"ch nástrojů a prostorov"ch 
Paragraf Polo!ka Nástroj Prostorová 

jednotka 
Schválen" rozpočet Rozpočet po změnách V"sledek od počátku roku % RS % RU 

a b c d 1 2 3 

C E L K E M ******* ******* 

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: 

Odpovídající za údaje 

Do#lo dne: o rozpočtu: tel.: 466 859 441 

o skutečnosti: tel.: 
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Městský obvod VIII.  
Pardubice – ostovice 

Návrh rozpočtu na rok 2021 



Návrh rozpočtu na rok 2021, rozpočet 2020, očekávaná skutečnost 2020 a výhled na roky 2022 a 2023 

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu tj. z platného 
Statutu města platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje 
příjmů v roce 2020.
Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních. K vlastním příjmům obvodu
patří především místní poplatky za TKO a poplatky ze psů.

Příjmy  
v tis. Kč

Rozpočet 
2020

Skutečnost  
1-10

Očekávaná 
skutečnost 

2020

Výhled 
2022

Výhled 
2023

Podíl na DPH - z Magistrátu 3 787,5 2 518,2 3 118,2 3 025,6 3 200,0 3 300,0
Mímořádný transfér na investice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transfér na TKO - Magistrátu -115,9 -115,9 -115,9 -112,3 -116,0 -120,0
TKO počet popl. 245 výběr 159,3 tis. Kč (vymahatelnost 94 %) 154,6 165,7 165,7 149,7 150,0 150,0
Poplatek ze psů 7,0 6,2 6,2 6,5 6,5 6,5
Správní poplatky 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhr. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Pronájem nemovitosti 5,0 8,5 8,5 5,0 0,0 0,0
Úroky 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5
Volby 20,0 0,0 21,1 25,0 25,0 25,0
Neinvestiční dotace od kraje (hasiči) 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0
Použití prostředků min. let 101,3 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0

Celkem příjmy 3 976,0 2 598,4 3 236,4 3 151,0 3 282,0 3 378,0

K výdajovým položkám patří jak běžné provozní výdaje zajišťující chod kapitol, tak i mimořádné výdaje
investičního charakteru (investice, rekonstrukce, modernizace, generální opravy). Tyto výdaje jsou 
kryty z příjmů běžného roku a v případě vyšších investičních nároků z přebytků minulých let.

Výdaje    v 
tis. Kč

Rozpočet 
2020

Skutečnost  
1-10

Očekávaná 
skutečnost 

2020

Výhled 
2022

Výhled 
2023

Cestovní ruch-altán pro cyklisty- provozní náklady 89,0 81,0 83,0 10,0 10,0 10,0
Silnice-provozní náklady 2,0 1,4 1,4 3,0 3,0 3,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 13,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0
z toho:
Odváděí a čištění odpadních vod 350,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Návrh rozpočtu 2021

Návrh rozpočtu 2021

���



z toho: projektová dokumentace kanalizace sever 350,0 500,0
Úpravy drobných toků-provozní náklady, úprava hrázky 30,0 0,0 0,0 80,0 5,0 5,0
z toho: zarybnění Hatí 30,0 0,0
Ostatní záležitosti vody-porybný 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ 49,0 39,9 49,0 49,0 49,0 49,0
Knihovny 20,0 14,8 20,0 20,0 20,0 20,0
Ostatní záležitosti kultury 558,0 56,4 117,0 658,0 208,0 208,0
z toho: kronika 10,0 1,0 7,0 10,0

kulturní dům - provoz 150,0 50,4 100,0 150,0
příspěvky spolkům na kulturní akce (hasiči, myslivci) 10,0 5,0 10,0 10,0
vybavení 0,0 0,0 0,0 0,0
oprava střechy 0,0 0,0 0,0 100,0
plot 300,0 0,0 0,0 300,0
vjezdová brána 50,0 0,0 0,0 50,0
příspěvek na kulturní akce 38,0 0,0 0,0 38,0

Obnova a údržba památek - hrob padlých, pomník 131,0 0,5 2,0 6,0 6,0 6,0
Ostatní kultura - SPOZ 12,0 4,5 8,0 12,0 12,0 12,0
Místní rozhlas 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0
Sportovní zařízení 300,0 4,9 188,0 15,0 20,0 30,0
z toho: plot 0,0 0,0 0,0 0,0

provozní náklady 40,0 4,9 10,0 15,0
vybavení 40,0 0,0 0,0 0,0
sítě za bránu, úprava vjezdu 220,0 0,0 178,0 0,0

Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Využití volného času dětí 20,0 8,9 9,0 20,0 20,0 20,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště 85,0 72,1 77,0 30,0 30,0 30,0
z toho provozní náklady 25,0 14,0 17,0 30,0

lavičky kolem Hatí 60,0 58,1 60,0
Odstraňování komunálního odpadu 25,0 14,0 20,0 25,0 25,0 25,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod
Veřejná zeleň 460,0 315,4 385,1 210,0 210,0 210,0
z toho: obnova zeleně 50,0 0,0 50,0 50,0

investice - nová sekačka 250,0 205,1 205,1
provozní náklady 160,0 110,3 130,0 160,0

Krizová opatření 18,5 15,3 18,5 20,0 20,0 20,0
Požární ochrana 471,0 172,4 302,6 230,0 240,0 250,0
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z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice 125,0 0,0 0,0
investice 50,0 0,0 0,0
vybavení 46,0 11,7 46,0 50,0
oprava škody 87,0 86,6 86,6
provozní výdaje 170,0 74,1 170,0 180,0

Zastupitelstva obcí 645,0 536,9 645,0 645,0 650,0 650,0
Volby do PS 20,0 4,4 21,1 25,0 25,0 25,0
Činnost místní správy 699,5 281,7 397,0 530,0 430,0 440,0
z toho: oprava knihovny a okna 0,0

opravy budovy - podřezání a elektroinstalace 272,0 2,2 100,0
provozní náklady 427,5 279,5 397,0 430,0

Ostatní finanční výdaje - poplatky bank 9,0 4,0 5,0 9,0 10,0 10,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku 12,0 10,3 11,0 12,0 20,0 20,0
Rozpočtová rezerva 1 227,0 1 293,0
Celkem výdaje 4 041,0 1 638,8 2 381,7 3 151,0 3 282,0 3 378,0

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých 0,0 0,0 0,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2020 9 050,0

Pardubice 25. 11. 2020

Vasková Zuzana Jirout Josef
Místostarosta Starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen: 25.11.2020

Návrh rozpočtu sejmut:
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Příloha usnesení č. 1 

 

 

 

Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 
 

SMĚRNICE Č. XX/2020 
 
 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tyto zásady (dále jen „Zásady“).  

 
 

Čl. 1  

Základní ustanovení 

1. Hlavním posláním Zásad je vytvoření základního rámce pro podávání a projednávání žádostí  

fyzických a právnických osob o poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu statutárního 

města Pardubic na účel určený v programu pro poskytování dotací nebo na jiný účel určený 

v žádosti a stanovení procesních pravidel pro poskytování dotací a kontrolu jejich využití. 

 

2. Těmito Zásadami nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy1. Pro poskytování dotací jsou kromě obecně závazných právních předpisů a těchto Zásad 

závazná rovněž pravidla pro poskytování dotací z příslušného programu podpory či rezervy rady, 

primátora a náměstků primátora (je-li z nich dotace poskytována) schválená Zastupitelstvem 

města Pardubic, vyhlášené podmínky tematických grantů z dotačních programů schválené Radou 

města Pardubic a konkrétní podmínky uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace.     

 

3. Tyto Zásady se nevztahují na proces poskytování dotací z rozpočtu městských obvodů 

statutárního města Pardubic. 

 

 
1 zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vše ve znění pozdějších předpisů 



 

 2 

 

 

4. Tyto Zásady se nevztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Pardubice na 

provoz a investice příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Pardubice. 

 

5. Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě na základě elektronické žádosti, kterou žadatel 

doplní požadovanými přílohami. Dotace se poskytuje zejména na účelové neinvestiční výdaje. 

Účel poskytnuté dotace je specifikován ve smlouvě o poskytnutí dotace. Výjimečně 

v odůvodněných případech je možné poskytnout dotaci investiční.  

 

6. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

a vyplácí se bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace.  

 

7. Dotace není převoditelná na jiný subjekt a není možné z ní financovat činnost jiného subjektu.  

 

8. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

 

9. Smlouvu o poskytnutí dotace nelze uzavřít: 

a)  s žadatelem, který má ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nesplněné závazky po 

splatnosti vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských obvodů), právnickým 

osobám, jejichž 100% vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž zřizovatelem či 

zakladatelem je statutární město Pardubice,  

b) s žadatelem, který se ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nachází v likvidaci nebo u 

něhož bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku.  

Splnění těchto podmínek poskytnutí dotace žadatel doloží písemným čestným prohlášením.  

 

10. Smlouvu o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč nelze uzavřít s žadatelem, který má ke dni uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu. Splnění této 

podmínky poskytnutí dotace doloží žadatel ve formě potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti. 

 

11. Dotaci nelze poskytnout městskému obvodu.  

 

12. Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti, jejich přílohách i dalších 

městu předkládaných souvisejících listinách. Uvedení nepravdivých údajů opravňuje statutární 

město Pardubice k vyloučení žadatele z procesu poskytování dotací v daném roce.   

 



 

 3 

 

 

13. Poskytnutí každé dotace posoudí věcně příslušný odbor z hlediska souladu s čl. 107 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace vyhodnotí, zda její poskytnutí nezakládá 

veřejnou podporu, zda bude dotace poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ či v jiném režimu 

podpory (závazek veřejné služby, blokové výjimky, notifikace).2 

Čl. 2  

Formy a oblasti dotací 

Zdroje poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice: 
 
1. Poskytnutí dotace z jednotlivých programů podpory  
U tohoto typu podpory nejsou dotace ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice 

jmenovitě uvedeny. Objem finančních prostředků jednotlivého programu je souhrnně uveden ve 

schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice. Návrhy na poskytnutí dotace jsou v souladu 

s ustanovením § 85 písm. c) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, předkládány, po projednání v příslušných komisích, ke schválení příslušným 

orgánům města.  Pro každý program podpory jsou stanovena vlastní pravidla pro poskytování dotací. 

V těchto konkrétních pravidlech je možné stanovit výši spoluúčasti žadatele na konkrétním projektu, 

akci či činnosti a účel použití (tj. uznatelné náklady dotace).  

 
Dotace z jednotlivých programů podpory v rámci rozpočtu statutárního města Pardubice se poskytují 
v těchto oblastech:  

• Bezbariérovost 

• Cestovní ruch 

• Ekologická výchova a osvěta 

• Kultura 

• Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, podpora požární ochrany 

• Sociální a zdravotní oblast  

• Podpora rodinných center 

• Sport 

• Volný čas, vzdělávání a spolková činnost 

• Podpora obnovy kulturních památek – tato oblast podpory je realizována ve zvláštním 

režimu s ohledem na podmínky Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón, který je vyhlašován Ministerstvem kultury České 

republiky a který je podmíněn spolufinancováním ze zdrojů statutárního města 

Pardubice.  
 

2 dle směrnice č. 8/2013, k veřejné podpoře 
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2.  Poskytnutí dotace přímo z rozpočtu statutárního města Pardubice 

Dotace poskytnuté přímo z rozpočtu statutárního města Pardubice pro konkrétního příjemce se 

poskytují na podporu zvláště významných akcí či projektů, které svým charakterem přispívají 

jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Pardubic, a 

tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména města, dále se poskytují na podporu akcí či projektů 

unikátního charakteru, dlouhodobě propagujícím statutární město Pardubice v České republice a 

zahraničí, a na podporu významných akcí či projektů veřejného zájmu. V tomto případě je nutné 

schválit v rozpočtu statutárního města Pardubice konkrétní účel dotace pro konkrétního příjemce, 

jehož věcně příslušný odbor vyzve k podání žádosti o poskytnutí dotace.  

 

3. Poskytnutí dotace z rezervy rady, rezervy primátora a rezerv náměstků primátora 

Dotace jsou poskytovány na akce, projekty a činnosti, které buď nespadají do výše jmenovaných 

oblastí podpory, nebo žádost nesplňuje kritéria konkrétních pravidel pro poskytování dotací 

z jednotlivých programů podpory, ale žadatel jinak splňuje podmínky pro přidělení dotace.   

 

Dotace je poskytována zpravidla na jeden kalendářní rok, v důvodných případech i na kratší období, 

v případě akcí, projektů nebo činností, které mají víceletou tradici a jejich realizace má významný 

přínos pro veřejnost (viz výše), je možno schválit poskytnutí finančního příspěvku na delší období. 

   

Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné čerpat dotaci z více než jednoho výše uvedeného 

zdroje ani z více programů podpory najednou. Žadatel tak může na jeden projekt, akci nebo činnost 

požádat o dotaci u statutárního město Pardubice pouze z jednoho zdroje (program podpory, rezervy 

atd.). 

Čl. 3  

Přijímání žádostí 

A) Žádost o dotaci z jednotlivých programů podpory (čl. 2 odst. 1) 

 

1. Před přijímáním žádostí o dotace z jednotlivých programů podpory zveřejní příslušný odbor 

podmínky dotačního programu pro poskytování dotací z příslušných oblastí (programů podpory), 

na webových stránkách města a na úřední desce s možností dálkového přístupu nejpozději 30 
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dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí o poskytnutí dotací. Podmínky dotačního programu 

se zveřejňují nejméně po dobu 90 dnů od dne zveřejnění.  

 

2. Termín pro podávání žádostí o dotace z konkrétního programu je vyhlašován dle pravidel pro 

konkrétní program podpory nebo podmínek dotačního programu konkrétního programu 

podpory. V průběhu roku mohou být pro daný program vyhlášena maximálně 3 kola pro 

podávání žádostí. Konečný termín pro podávání žádostí o dotace je stanoven v konkrétních 

podmínkách dotačního programu.  

 

3. Žadatel o dotaci z konkrétního programu podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím 

aplikace „Portál občana“ (dále jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu 

s požadovanými přílohami, a to v souladu se schválenými pravidly konkrétního programu 

podpory. Portál občana je dostupný na webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci 

Veřejná podpora – dotace a granty. Žádost o dotaci předložená na jiném než elektronickém 

formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o 

přidělení dotace automaticky vyloučena.  

 

4. Žádost o dotaci bude možno podat pouze ve stanovený termín zveřejněný na Portálu občana. 

Mimo tento termín nebude možno žádost podat.   

 

5. Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze požádat o individuální dotaci z daného programu 

podpory (v nevyhnutelných případech i v jejich průběhu). Celková výše finančních prostředků 

poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem finančních prostředků 

schválených v jednotlivých programech podpory. Formuláře žádosti o individuální dotace budou 

pro tento účel zveřejněny na Portálu občana.  

 

6. Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány jednotlivě dle jejich účelu a věcně příslušné oblasti. 

Dotaci z jednotlivých programů podpor lze poskytnout jako individuální dotaci na účel určený 

žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Individuální dotace se poskytují na realizaci významných 

akcí či projektů, které svým charakterem přispívají k rozvoji kulturního, sociálního, zdravotního, 

sportovního a společenského ducha města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména 

města. Dále se poskytují na podporu akcí či projektů unikátního charakteru, dlouhodobě 

propagujících statutární město Pardubice v České republice a zahraničí a na podporu významných 

akcí či projektů veřejného zájmu. 
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7. Odbory zodpovědné za zpracování žádostí:  

a. Odbor sociálních věcí (oblast podpory: sociální a zdravotní oblast, podpora rodinných center, 

prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, podpora požární ochrany) 

b. Odbor školství, kultury a sportu (oblasti podpor: kultura, cestovní ruch, sport, volný čas, 

vzdělávání a spolková činnost, bezbariérovost) 

c. Odbor životního prostředí (oblast podpory: ekologické výchovy a osvěty). 

B) Žádost o dotaci přímo z rozpočtu města, rezervy rady, primátora a náměstků primátora (čl. 2 

odst. 2 a 3) 

1. Žadatel o dotaci přímo z rozpočtu města nebo z rezervy rady, primátora a náměstků podá žádost 

rovněž v elektronické podobě prostřednictvím Portálu občana dostupném na webových 

stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Žádost musí 

obsahovat alespoň identifikaci žadatele, popis a rozpočet projektu nebo činnosti, na kterou 

žadatel dotaci požaduje (výši požadované částky, účel zamýšleného použití dotace, dobu, v níž 

má být dosaženo účelu použití dotace, odůvodnění žádosti).  

 

2. Žádost o dotaci lze podat prostřednictvím Portálu občana pouze ve stanoveném termínu 

zveřejněném na Portálu občana.  

 

3. Odbory Magistrátu města Pardubic zodpovědné za zpracování žádostí:  

a. Odbor ekonomický (rezervy rady, primátora a náměstků), 

b. Ostatní příslušné odbory dle konkrétní oblasti dotační politiky města. 

Čl. 4  

Posuzování a výběr žádostí 

A) Žádost o dotaci z jednotlivých programů podpory (čl. 2 odst. 1) 

1. Po uplynutí lhůty pro podání žádostí příslušný odbor žádosti zpracuje. Žádosti, které nesplňují 

podmínky nebo jsou nedostatečně vyplněny, vyřadí. Pokud žádost spadá do jiného dotačního 

programu, žádost postoupí do příslušného programu. Úplné žádosti předloží k projednání věcně 

příslušné komisi rady města. Věcně příslušná komise navrhne seznam akcí, projektů či činností 

s doporučenou výší podpory vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke 

schválení poskytnutí dotace příslušnému kompetentnímu orgánu.  
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2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu příslušné komise (pracovní skupiny) 

příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise 

(pracovní skupiny) na poskytnutí dotace do 50.000,- Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o 

návrhu komise (pracovní skupiny) na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000,- Kč rozhoduje 

Zastupitelstvo města Pardubic.   

 

3. Příslušný odbor zajistí zveřejnění výsledků dotačního řízení na webových stránkách města bez 

zbytečného odkladu.   

 

B) Žádost o poskytnutí dotace přímo z rozpočtu města (čl. 2 odst. 2 ) 

1. Žádost zpracuje věcně příslušný odbor. Žádosti, které nesplňují ani po předchozí výzvě k nápravě  

požadované náležitosti, jsou z posuzování vyřazeny. Úplné žádosti jsou následně předloženy k 

projednání příslušné komisi rady města. Věcně příslušná komise navrhne seznam akcí, projektů či 

činností s doporučenou výší podpory a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí dotace 

příslušnému kompetentnímu orgánu.  

 

2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu příslušné komise příslušný orgán (rada 

města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na poskytnutí dotace 

do 50.000,- Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu komise na poskytnutí dotace ve 

výši nad 50.000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.   

 

C) Žádost o poskytnutí dotace z rezervy rady, primátora a náměstků primátora (čl. 2 odst. 3) 

1. Žádost zpracuje ekonomický odbor. Žádosti, které nesplňují požadované náležitosti, jsou 

z posuzování vyřazeny. Úplné žádosti jsou následně předloženy k projednání na poradě primátora, 

na níž je navrženo schválení poskytnutí dotace v požadované výši nebo její části, případně její 

poskytnutí není s odůvodněním doporučeno.  

 

2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu primátora či příslušného náměstka 

Rada města Pardubic (v případě návrhu na poskytnutí dotace do 50.000,- Kč včetně) nebo 

Zastupitelstvo města Pardubic (v případě návrhu na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000,- Kč). 

 

Čl. 5  

Vyúčtování poskytnutých dotací 
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1. Každá dotace musí být nejpozději do 31.12. daného roku řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o 

poskytnutí dotace uvedeno jinak.  

 

2. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě, případně dle svého rozsahu datovou 

schránkou, s připojeným podpisem oprávněné osoby věcně příslušnému odboru na předepsaném 

formuláři v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace a dle pravidel jednotlivých 

dotačních programů.  

 

3. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel dotace stanovit výdaje nebo 

náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou. 

 

4. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace a v žádosti na položky 

uvedené v rozpočtu žádosti o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být 

akceptovatelná max. 10 procentní odchylka u jednotlivých položek.  

 

5. Z dotace mohou být financovány pouze náklady, které přímo souvisí s podpořenou akcí, 

projektem či činností a bez jejichž vynaložení by podporovaná akce, projekt či činnost nemohly 

být realizovány. Za neuznatelné výdaje jsou považovány všechny výdaje vynaložené v rozporu 

s účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace a náklady, jejichž vynaložení příjemce  

dotace neprokáže řádnými účetními doklady zaúčtovanými v souladu s účetními předpisy. Další 

uznatelné a neuznatelné výdaje jsou specifikovány v pravidlech pro poskytování dotací 

z příslušného programu podpory či rezervy rady, primátora či náměstků (jsou-li z nich 

poskytovány), případně v podmínkách dotačního programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace;  

v případě dotací poskytovaných přímo z rozpočtu města jsou další uznatelné a neuznatelné 

náklady přímo definovány ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

6. V případě, že dotace nebyla plně využita, zašle příjemce dotace nevyužité prostředky na účet 

města a rovněž avízo o vratce dotace, ve kterém bude uvedeno: 

Vratka dotace z programu………………………………………….., částka ve výši Kč …………, byla zaslána na 

účet……………………………../0100, dne…………………. Dále bude avízo obsahovat název projektu, akce 

či činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, číslo smlouvy o jejím poskytnutí, název příjemce 

dotace, jméno statutárního zástupce a datum.  

Avízo o vratce se zasílá v elektronické podobě na adresu: dotacemmp@mmp.cz.  
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7. Poskytovatel dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace 

poskytována. V případě, že je kontrolou shledáno porušení rozpočtové kázně, postupuje 

poskytovatel dotace v souladu s ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

8. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu statutárního města Pardubice.   

 

9. V případě, že se příjemce dotace dopustí závažného pochybení v rámci celého průběhu dotačního 

řízení (žádost o dotaci, řízení o poskytnutí dotace, čerpání či vyúčtování dotace), bude vyloučen 

z dotačního řízení na 1 rok.  Za závažná pochybení se považují: 

a) porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

b) porušení smlouvy o poskytnutí dotace – použití prostředků v rozporu s účelem projektu  

(vč. neprokázání použití prostředků na náklady projektu), na který byla dotace poskytnuta, 

pokud ani po předchozí výzvě nedojde k nápravě; 

c) uvedení vědomě nepravdivých údajů v rámci celého průběhu dotačního řízení.  

 

10. V případě, že se příjemce dotace dopustí závažného pochybení při čerpání dotace dle odst. 9 

tohoto článku opakovaně (tj. alespoň dvakrát v průběhu pěti kalendářních let), bude vyloučen 

z dotačního řízení na 3 roky.  

Čl. 6  

Závěrečná ustanovení 

1. Výjimky z těchto Zásad a jakékoliv úpravy schvaluje Zastupitelstvo města Pardubic. 

 

2. Osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rámci dotačního řízení podléhají ochraně dle ust. čl. 6 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(GDPR). 

 

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Řízení o dotacích 

zahájená před nabytím účinnosti těchto Zásad se řídí původními Zásadami pro poskytování dotací 
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z rozpočtu statutárního města Pardubice (Směrnice č. 04/2020) schválenými usnesením 

Zastupitelstva města Pardubice č. Z/1619/2020 dne 24.09.2020. 

 

4. Tyto Zásady nahrazují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 

schválené usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1619/2020 dne 24.09.2020.  

 

5. Smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč se uveřejňují v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (výjimkou jsou smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč 

uzavřené s fyzickou osobou nepodnikající, které uveřejnění v registru smluv podle zákona 

nepodléhají, a které budou uveřejněny na úřední desce poskytovatele dotace). 

 

                                                                                                                                   

                             

                                                                                                                                   ____________________                                       

                                                                                                              primátor města                                               
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I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

 
1. Poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit se realizuje 

v souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 

související právní předpisy Evropské unie.  Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubic. 

 

2. Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit (dále také „Program“) je určen k podpoře 

volnočasových aktivit dětí, mládeže a spolkové činnosti dospělých v Pardubicích v oblastech 

činnosti, které nespadají do sféry žádného z dalších dotačních programů statutárního města 

Pardubice.  

 

3. Celková výše Programu podpory volného času je limitována objemem finančních prostředků, 

které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic.   

 

4. Dotace je přijata k posouzení, pokud žadatel podá žádost včetně všech požadovaných příloh, a 

to předepsaným způsobem a ve stanoveném termínu. Tuto žádost projedná komise pro výchovu 

a vzdělávání. 

 

5. Komise pro výchovu a vzdělávání navrhne seznam akcí, projektů či činností s doporučenou výší 

podpory vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí 

dotace příslušnému kompetentnímu orgánu.  

 

6. O poskytnutí dotace, její výši a účelu rozhoduje na základě návrhu komise pro výchovu a 

vzdělávání příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O 

návrhu komise na poskytnutí dotace do 50.000 Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o 

návrhu komise na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města 

Pardubic.   

 

7. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). Smlouva o 

poskytnutí dotace nad 50.000 Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic. 

 

8. Každá konkrétní dotace musí být posouzena z hlediska souladu s články 107 a násl. Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, zda její poskytnutí 

nezakládá veřejnou podporu, a pokud ano, zda bude poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ 

ve smyslu Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis či v jiném režimu 

podpory. 
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a) Účel použití finančních prostředků 

Z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit se poskytují dotace pro tyto oblasti: 

• Celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu, vzdělávání dětí a mládeže 

• Celoroční spolková činnost dospělých  

• Jednorázové akce 

• Prázdninová činnost 

• Tematické granty 

• Individuální dotace 

b) Oprávněný žadatel 

Oprávněným žadatelem o dotaci z Programu je fyzická nebo právnická osoba, jejíž hlavní činností je 

zájmová, vzdělávací, společenská a osvětová činnost s dětmi a mládeží a tato osoba není zapsána ve 

školském rejstříku vedeném Ministerstvem školství, kultury a sportu a v evidenci dětských skupin vedené 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 

1. CELOROČNÍ ČINNOST SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH VÝCHOVU 

A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Časový harmonogram procesu poskytování dotací: 

 

Projekty jsou hodnoceny z hlediska formální, věcné správnosti a obsahové úrovně.   

Kritéria pro hodnocení formální a věcné správnosti žádosti 

Hodnotí správce dotací: 

 

• Žádost je podána ve stanoveném termínu.  

• Žádost je podána elektronicky prostřednictvím Portálu občana (článek II. písmeno a) bod 1. 

Pravidel). 

• Žádost je úplná a jsou vyplněny všechny požadované údaje včetně rozpočtu projektu. 

• Žádost je předložena se všemi relevantními přílohami. 

• Projekt je v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu.  

Zveřejnění Podmínek dotačního programu 18. prosince 2020 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ – dotační kolo 
od 18. ledna 2021 05:00 hod. 
do 8. února 2021 23:59:59 hod. 

Projednání v orgánech města  únor–duben 2021 

Podpis smluv o poskytnutí dotací duben–květen 2021 

Vyúčtování dotací      dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace 
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Žádosti, které budou vyhodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti jako nevyhovující, 

nebudou komisi pro výchovu a vzdělávání předloženy k hodnocení a posouzení. Komisi pro výchovu 

a vzdělávání bude předložen pouze na vědomí seznam vyřazených žádostí s důvodem vyřazení.  

Kritéria pro hodnocení obsahové úrovně projektu 

Hodnotí komise pro výchovu a vzdělávání: 

 

Kritérium 
Maximální 
počet bodů 

Časová dotace aktivity (četnost aktivity – týdenní, měsíční) 40 

Očekávaný přínos pro cílovou skupinu  40 

Velikost a složení cílové skupiny (zapojení handicapovaných a jinak znevýhodněných 

dětí) 
10 

Realizovatelnost projektu 10 

 

Projekt, který neobdrží alespoň 50 bodů z celkově možných 100, nebude doporučen k podpoře.  

 

2. CELOROČNÍ SPOLKOVÁ ČINNOST DOSPĚLÝCH 

 

Spolková činnost je pro účely poskytování dotací z Programu definována jako zájmová, vzdělávací, 

společenská a osvětová činnost převážně dospělých občanů realizovaná amatérsky ve volném čase, 

která působí nejen uvnitř členské základny, ale i navenek pro širší veřejnost v oblasti přehlídek, 

prezentací, soutěží, výstav a dalších aktivit zapojování se do veřejného života města. 

 

Na spolkovou činnost dospělých je v Programu vyčleněno max. 10 % z celkové výše alokovaných 

finančních prostředků.  Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 50.000 Kč.  

Časový harmonogram procesu poskytování dotací: 

 

Projekty jsou hodnoceny z hlediska formální, věcné správnosti a obsahové úrovně.   

Kritéria pro hodnocení formální a věcné správnosti žádosti 

Hodnotí správce dotací: 

 

• Žádost je podána ve stanoveném termínu. 

Zveřejnění Podmínek dotačního programu 18. prosince 2020 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ – dotační kolo 
od 18. ledna 2021 05:00 hod. 
do 8. února 2021 23:59:59 hod. 

Projednání v orgánech města  únor–duben 2021 

Podpis smluv o poskytnutí dotací duben–květen 2021 

Vyúčtování dotací      dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace 
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• Žádost je podána elektronicky prostřednictvím Portálu občana (článek II. písmeno a) bod 1. 

Pravidel). 

• Žádost je úplná a jsou vyplněny všechny požadované údaje včetně rozpočtu projektu. 

• Žádost je předložena se všemi relevantními přílohami. 

• Projekt je v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu.  

 

Žádosti, které budou vyhodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti jako nevyhovující, 

nebudou komisi pro výchovu a vzdělávání předloženy k hodnocení a posouzení. Komisi pro výchovu 

a vzdělávání bude předložen pouze na vědomí seznam vyřazených žádostí s důvodem vyřazení.  

Kritéria pro hodnocení obsahové úrovně projektu 

Hodnotí komise pro výchovu a vzdělávání: 

 

Kritérium 
Maximální 
počet bodů 

Počet členů organizace 20 

Společenská prospěšnost pro město 40 

Počet akcí pro veřejnost  40 

 

Projekt, který neobdrží alespoň 50 bodů z celkově možných 100, nebude doporučen k podpoře.  

 

3. JEDNORÁZOVÉ AKCE 

Jedná se především o vzdělávací a společenské akce pro širokou veřejnost, akce reprezentativního 

charakteru (např. soutěže celostátního nebo mezinárodního významu), nábory apod. 

Časový harmonogram procesu poskytování dotací: 

 

Projekty jsou hodnoceny z hlediska formální, věcné správnosti a obsahové úrovně.   

Kritéria pro hodnocení formální a věcné správnosti žádosti 

Hodnotí správce dotací:  
• Žádost je podána ve stanoveném termínu.  

• Žádost je podána elektronicky prostřednictvím Portálu občana (článek II. písmeno a) bod 1. 

Pravidel). 

Zveřejnění Podmínek dotačního programu 18. prosince 2020 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ – dotační kolo  
od 18. ledna 2021 05:00 hod. 
do 8. února 2021 23:59:59 hod. 

Projednání v orgánech města  únor–duben 2021 

Podpis smluv o poskytnutí dotací duben–květen 2021 

Vyúčtování dotací      dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace 
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• Žádost je úplná a jsou vyplněny všechny požadované údaje včetně rozpočtu projektu. 

• Žádost je předložena se všemi relevantními přílohami. 

• Projekt je v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu.  

 

Žádosti, které budou vyhodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti jako nevyhovující, 

nebudou komisi pro výchovu a vzdělávání k hodnocení a posouzení. Komisi pro výchovu a vzdělávání 

bude předložen pouze na vědomí seznam vyřazených žádostí s důvodem vyřazení.  

Kritéria pro hodnocení obsahové úrovně projektu 

Hodnotí komise pro výchovu a vzdělávání: 

 

Kritérium 
Maximální 
počet bodů 

Časová dotace aktivity (doba trvání akce)  30 

Předpokládaný počet účastníků 30 

Společenská prospěšnost akce a očekávaný přínos pro cílovou skupinu       40 

  
Projekt, který neobdrží alespoň 50 bodů z celkově možných 100, nebude doporučen k podpoře.  

4. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST 

Prázdninová činnost je pro účely poskytování dotací z Programu definována jako pořádání letních 

příměstských, pobytových táborů a táborů pořádaných při Sportovním parku Pardubice v období letních 

prázdnin.  

a) Letní táborová činnost – pobytové i příměstské tábory 
Podpora letních táborů pořádaných pro děti od 5 do 19 let s trvalým pobytem v Pardubicích. 

 

b) Letní tábory při Sportovním parku Pardubice – příměstské tábory  
Podpora letních příměstských táborů pořádaných při Sportovním parku Pardubice pro děti od 5 

do 19 let s trvalým pobytem na území Pardubického kraje. 

Časový harmonogram procesu poskytování dotací: 

 

Projekty jsou hodnoceny z hlediska formální, věcné správnosti a obsahové úrovně.   

Kritéria pro hodnocení formální a věcné správnosti žádosti 

Hodnotí správce dotací: 

Zveřejnění Podmínek dotačního programu 1. dubna 2021  

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ – dotační kolo  
od 1. května 2021 05:00 hod. 
do 20. května 2021 23:59:59 hod. 

Projednání v orgánech města  červen 2021  

Podpis smluv o poskytnutí dotací červenec, srpen 2021  

Vyúčtování dotací      dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace 
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• Žádost je podána ve stanoveném termínu.  

• Žádost je podána elektronicky prostřednictvím Portálu občana (článek II. písmeno a) bod 1. 

Pravidel). 

• Žádost je úplná a jsou vyplněny všechny požadované údaje včetně rozpočtu projektu. 

• Žádost je předložena se všemi relevantními přílohami. 

• Projekt je v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu.  

 

Žádosti, které budou vyhodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti jako nevyhovující, 

nebudou komisi pro výchovu a vzdělávání předloženy k hodnocení a posouzení. Komisi pro výchovu 

a vzdělávání bude předložen pouze na vědomí seznam vyřazených žádostí s důvodem vyřazení.  

Kritéria pro hodnocení obsahové úrovně projektů  

Hodnotí komise pro výchovu a vzdělávání: 

 

LETNÍ TÁBOROVÁ ČINNOST – pobytové a příměstské tábory  Hodnocení 

Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti s dětmi a mládeží nebo jeho pořádání 

má minimálně 5 let tradici  
splněno/nesplněno 

Tábora se zúčastní minimálně 20 dětí ve věku od 5 do 19 let bez ohledu na 

trvalé bydliště, z toho minimálně 10 dětí s trvalým bydlištěm v Pardubicích  
splněno/nesplněno 

Žadatel předložil rámcový program tábora a doloží, že se jedná o táborovou 

činnost  
splněno/nesplněno 

Projekt musí splnit všechna hodnotící kritéria, aby byl doporučen k podpoře.  

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PŘI SPORTOVNÍM PARKU PARDUBICE  Hodnocení 

Tábor se uskuteční v době konání Sportovního parku Na Špici v Pardubicích  splněno/nesplněno 

Jeden turnus tábora má minimálně 3 dny, z toho děti stráví ve Sportovním 

parku Pardubice alespoň 2 dny 
splněno/nesplněno 

Tábora se zúčastní minimálně 8 dětí ve věku od 5 do 19 let s trvalým pobytem 

na území Pardubického kraje 
splněno/nesplněno 

Organizátor tábora zajistí odborný dohled dětí, stravovací a pitný režim splněno/nesplněno 

Projekt musí splnit všechna hodnotící kritéria, aby byl doporučen k podpoře.  

V rámci prázdninové činnosti nejsou podporována sportovní soustředění. 

5. TEMATICKÉ GRANTY 

Rada města Pardubic je oprávněna v průběhu roku dle aktuální potřeby a finančních možností vyhlásit 

(na návrh komise pro výchovu a vzdělávání) výběrové řízení na tematické granty poskytnuté z Programu 
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podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit. Témata, podmínky a termíny podávání žádostí navrhuje 

komise pro výchovu a vzdělávání a předkládá je ke schválení Radě města Pardubic. 

6. INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze výjimečně požádat o individuální dotaci. Individuální dotace 

se poskytují na realizaci významných akcí či projektů v oblasti volnočasových aktivit, výchovy a 

vzdělávání dětí a mládeže a spolkové činnosti dospělých, které svým charakterem přispívají k rozvoji 

společenského ducha města Pardubic. Dále se poskytují na podporu akcí či projektů unikátního 

charakteru, dlouhodobě propagujícím statutární město Pardubice v České republice a zahraničí a na 

podporu akcí či projektů veřejného zájmu.  

 

Celková výše finančních prostředků poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem 

finančních prostředků schválených v Programu. Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány jednotlivě 

a lze je poskytnout na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace.   

II.  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

a) Postup pro poskytnutí dotace 

 

1. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále 

jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Portál občana je 

dostupný na webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace 

a granty.  

 

2. Žádost o dotaci bude možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy v od 05:00:00 hod. do 

23:59:59 hod. Každý den v čase od 00:00 hod. do 04:59 hod. je možné s žádostí o dotaci pracovat, 

ale není možné ji podat (odeslat), a to z důvodu provádění záloh a údržby systému.  

3. Žádost o dotaci předložená na jiném, než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana 

nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena.  

 

4. U žádosti o poskytnutí dotace nad 50.000 Kč předloží žadatel výroční zprávu za předešlý rok.  

5. Správce dotací předloží žádost k projednání komisi pro výchovu a vzdělávání. Komise pro výchovu 

a vzdělávání, která je poradním orgánem Rady města Pardubic, posoudí oprávněnost žádostí na 

základě uvedených kritérií pro hodnocení projektů, a buď doporučí radě města přidělit dotaci, nebo 

přidělení dotace nedoporučí, v obou případech s řádným zdůvodněním.  

6. Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele, přičemž maximální výše dotace je    90 

% celkových vynaložených nákladů projektu. Ve smlouvě o poskytnutí dotace bude sjednána 

podmínka minimální výše finanční spoluúčasti žadatele. V případě nesplnění podmínky této 

stanovené finanční spoluúčasti je žadatel povinen vrátit poměrnou část dotace na účet statutárního 

města Pardubice.  
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7. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada či Zastupitelstvo statutárního města Pardubic, pokud má 

žadatel splněné závazky vůči statutárnímu městu Pardubice, včetně městských obvodů a předloží 

záměr pro rozpočtové období, základní rozvahu pro finanční krytí, předpokládaný zdroj a výši 

příjmů.  

8. Při podpisu smlouvy příjemce doloží:  

a) Čestné prohlášení o neexistenci nesplněných závazků po splatnosti vůči statutárnímu městu 

Pardubice (vč. městských obvodů), obchodním společnostem, jichž je město přímo či nepřímo 

ovládající osobou (DpmP, a. s., SmP, a. s., RFP, a. s., BČOV, a. s.), právnickým osobám, jejichž je 

statutární město Pardubice zakladatelem či zřizovatelem. 

b) Čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci či úpadku a ani nebyl podán návrh na 

likvidaci či návrh na zahájení insolvenčního řízení. 

c) V případě dotace nad 50.000 Kč doloží žadatel potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků 

vůči orgánům Finanční správy ČR vydané finančním úřadem. Potvrzení nesmí být starší 3 

měsíců k datu podpisu smlouvy. 

b) Uznatelné náklady 

Uznatelnými náklady pro čerpání dotací z Programu jsou: 

 

a) nezbytné pro realizaci projektu; 

b) v souladu s finančním rozpočtem, který je součástí žádosti o poskytnutí dotace či upraveným 

rozpočtem na základě schválené výše poskytnuté dotace; 

c) vynaloženy v příslušném kalendářním roce, nejpozději však do 3 měsíců po ukončení realizace 

projektu; 

d) skutečně vzniklé, zaznamenané v účetnictví, kontrolovatelné a doložitelné originály účetních 

dokladů;  

e) splňující požadavky zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Neuznatelné náklady 

Neuznatelnými náklady pro čerpání dotací z Programu jsou: 

 

a) investiční náklady, nebyla-li dotace schválena jako investiční (pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku nad 40 tis. Kč a dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč.), nákupy pozemků, 

budov; 

b) stravování a občerstvení (kromě dotací na prázdninovou činnost); 

c) elektronika (PC, notebook, tablet, tiskárna, telefon, DVD, TV, fotoaparát atd.); 

d) mzdové náklady; 

e) dary, půjčky, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných finančních produktů, včetně příslušenství 

(úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v 

důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní závazek (např. smluvní pokuty a penále; 

f) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně; 

g) náklady hrazené formou vzájemného zápočtu pohledávek. 
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d) Vyúčtování dotace 

1. Každá dotace musí být nejpozději do 31. 12. řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o poskytnutí 

dotace stanoveno jiné datum (pro dodržení termínu pro předložení vyúčtování platí analogicky 

pravidla stanovená v článku II. písm. a) odst. 3).  

2. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě s připojeným podpisem oprávněné osoby na 

předepsaném formuláři. Jestliže to forma vyúčtování dovoluje, je možné podat vyúčtování datovou 

schránkou. Vyúčtování dotace obsahuje kopie prvotních účetních dokladů, doklady potvrzující 

uskutečnění výdaje, seznam všech dokladů předložených ve vyúčtování dotace, propagační 

materiály dokládající uskutečnění akce, projektu či činnosti, další doklady uvedené v předepsaném 

formuláři, ve smlouvě či v Pravidlech. Účetní doklady (originály i kopie) vztahující se k dotaci budou 

viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost označeny textem, ze kterého bude 

jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele (např. uvedením textu 

„Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)“). 

3. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace a v žádosti na položky 

uvedené v rozpočtu žádosti, resp. v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace. V závěrečném 

vyúčtování může být akceptovatelná max. 10procentní odchylka u jednotlivých položek.  

4. Z dotace mohou být financovány pouze náklady, které přímo souvisí s podpořenou akcí, projektem 

či činností a bez jejichž vynaložení by podporovaná akce, projekt či činnost nemohly být realizovány. 

Uznatelné náklady jsou blíže vymezeny pod písm. b) tohoto článku Pravidel. Za neuznatelné výdaje 

jsou považovány všechny výdaje vynaložené v rozporu s účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí 

dotace a náklady, jejichž vynaložení příjemce dotace neprokáže řádnými účetními doklady 

zaúčtovanými v souladu s účetními předpisy a náklady vymezené pod písm. c) tohoto článku 

Pravidel. Další uznatelné a neuznatelné výdaje mohou být specifikovány ve smlouvě o poskytnutí 

dotace. 

5. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci nebo její část v případě nevyužití celé nebo části 

poskytnuté částky, dále v případě porušení rozpočtové kázně (zejm. v případě neprůkazného 

vyúčtování nebo použití dotace na jiný než dohodnutý účel a v případě nedodržení termínu 

vyúčtování). V případě, že dotace nebyla plně využita, zašle příjemce dotace nevyužité prostředky 

na účet města a rovněž avízo o vratce dotace, ve kterém bude uvedeno: 

Vratka dotace Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit, částka ve výši Kč …………, 

byla zaslána na účet ………………………., dne…………………. Dále bude avízo obsahovat název projektu 

/akce/ činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, číslo smlouvy o jejím poskytnutí, název příjemce 

dotace, jméno statutárního zástupce a datum. Avízo o vratce se zasílá v elektronické podobě na 

adresu: dotacemmp@mmp.cz.  

6. Dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v témže roce, ve kterém byla dotace 

poskytnuta. 

7. V rámci realizace projektu/činnosti lze hradit pouze tzv. uznatelné náklady. 

8. Žadatel je povinen předložit na vyžádání originály prvotních účetních dokladů. 
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9. Žadateli, který řádně v termínu poskytnutou dotaci nevyúčtoval nebo nepožádal o prodloužení 

termínu k předložení vyúčtování, nemůže být další dotace poskytnuta. Dotaci lze vyplatit z účtu 

statutárního města Pardubice na účet příjemce až po předložení řádného vyúčtování dotace, která 

byla poskytnuta v předchozím období.  

10. Nevyúčtování dotace ve stanoveném termínu může být považováno za porušení rozpočtové 

kázně, což může mít za následek nařízení odvodu poskytnuté dotace. 

11. Ve vyúčtování mohou být vykázány pouze náklady odpovídající uskutečněnému projektu.   Pokud 

bude dotace použita k jinému účelu, než je vymezeno v předmětu smlouvy, vrátí žadatel 

poskytnutou dotaci v plné výši včetně úroků bezodkladně po vyzvání poskytovatelem. 

e) Podmínky pro čerpání dotace 

 Žadatel se zavazuje k dodržování následujících zásad: 

 

a) Použije poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu. Dotace není převoditelná na jiný subjekt a 

není možné z ní financovat činnost jiného subjektu.  

b) Statutární zástupce žadatele přebírá odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity 

pouze ke sjednanému účelu. V případě změny v osobě statutárního zástupce je nový statutární 

zástupce povinen písemným prohlášením přistoupit k podmínkám smlouvy. 

c) Žadatel umožní oprávněným osobám poskytovatele seznámit se s realizací činnosti související s 

poskytovanou finanční dotací. 

d) Žadatel souhlasí s kontrolou svého účetnictví. 

III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Podmínky dotačního programu pro jednotlivé typy dotací budou zveřejněny na webových 

stránkách statutárního města Pardubic  www.pardubice.eu minimálně 30 kalendářních dnů před 

počátkem lhůty pro podání žádosti o poskytnutí dotace.  

2. Komise posoudí každou žádost o dotaci individuálně. V případě potřeby si může vyžádat další 

doklady či osobní účast žadatele při jednání komise.  

3. Žadatel se zavazuje, že oznámí komisi místo a termíny konání aktivit, které se vztahují 

k financování projektu. Poskytovatel si vyhrazuje právo navštívit žadatele a účastnit se jeho aktivit 

vztahujících se k financování projektu a provést kontrolu využití finančních prostředků 

poskytnutých na dotovanou akci, provést kontrolu účetnictví žadatele, popřípadě fyzickou 

kontrolu majetku pořízeného z dotace. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce, 

týkající se všech dotací, které příjemce obdržel. Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout 

potřebnou součinnost. 

4. Finanční operace spojené s dotací budou v účetnictví žadatele vedeny za účelem kontroly 

odděleně.  

5. Žadatel se zavazuje při realizaci projektu poukazovat na finanční účast statutárního města 

Pardubice způsobem pro veřejnost znatelným. Minimálně je vyžadováno uvedení textu 
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v propagačních materiálech a webových stránkách žadatele „Akce/činnost se pořádá za finanční 

podpory statutárního města Pardubice“. Jakékoliv použití loga Magistrátu města Pardubic musí 

být schváleno Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic. Náhledy 

ke schválení použití loga zašle příjemce dotace na e-mailovou adresu: propagace@mmp.cz.  

6. Žadatel se zavazuje umožnit členům komise pro výchovu a vzdělávání a úředníkům Magistrátu 

města Pardubic provést kontrolu pravdivosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o dotaci. 

V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených v žádosti o dotaci nebo 

nevyužití dotace na poskytnutý účel se žadatel zavazuje vrátit dotaci na účet města.   

7. Zřizovaným příspěvkovým organizacím a městským obvodům nelze dotaci z Programu 

poskytnout.  

8. Žadatel nesmí na jeden projekt/činnost požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z více 

zdrojů (dotační programy, rezervy atd.). 

9. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

10. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva ve věci 

poskytnutí/neposkytnutí dotace na webových stránkách statutárního města Pardubice v 

přehledových tabulkách včetně zdůvodnění neschválení žádosti. 

 

11. Tato Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 

pro rok 2021 nabývají platnosti schválením Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020. 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

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

právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 

souvisejícími právní předpisy Evropské unie. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubic. 

2. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu (dále také „Pravidla“) 

jsou v souladu se Strategickým plánem statutárního města Pardubice a Koncepcí rozvoje 

cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko. 

3. Celková výše Programu podpory cestovního ruchu je limitována objemem finančních 

prostředků, které jsou pro tento účel vyčleněny ze schváleného rozpočtu statutárního města 

Pardubice. 

4. Dotace je přijata k posouzení, pokud žadatel podá žádost elektronicky prostřednictvím Portálu 

občana (článek III. písmeno a) bod 1. Pravidel) včetně všech požadovaných příloh a ve 

stanoveném termínu. Tuto žádost projedná komise pro cestovní ruch. 

5. Komise pro cestovní ruch navrhne seznam akcí, projektů či činností s doporučenou výší podpory 

vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí dotace 

příslušnému kompetentnímu orgánu.  

6. O poskytnutí dotace, její výši a účelu rozhoduje na základě návrhu Komise pro cestovní ruch 

příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu 

komise na poskytnutí dotace do 50.000 Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu 

komise na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.   

7. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

uzavřené mezi statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000 Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic. 

8. Každá konkrétní dotace musí být posouzena z hlediska souladu s články 107 a násl. Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, zda její poskytnutí 

nezakládá veřejnou podporu, a pokud ano, zda bude poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ 

ve smyslu Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis či v jiném režimu 

podpory. 
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II.  TYPY POSKYTOVANÝCH DOTACÍ 
 

V rámci Programu podpory cestovního ruchu (dále také „Program“) projednává a hodnotí žádosti o 

poskytnutí dotací komise pro cestovní ruch při Radě města Pardubic (dále jen „komise“).  

V roce 2021 budou poskytovány z Programu tyto typy dotací: 

 

•  DOTACE NA PODPORU ROZVOJE INFRASTRUKTURY A SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH 
(investiční/neinvestiční dotace) 

 
•  DOTACE NA PODPORU AKCÍ S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM 

A MARKETINGOVÉ AKTIVITY (neinvestiční dotace) 
 

1) DOTACE NA PODPORU ROZVOJE INFRASTRUKTURY A SLUŽEB PRO 
CESTOVNÍ RUCH 

a) Účel investiční i neinvestiční dotace 
• Zvýšit kvalitu existující infrastruktury nebo vytvořit zcela novou infrastrukturu umožňující 

rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, a to především nezávisle na akcích, otevírací době 

turistických cílů, turistického informačního centra apod. (možnost žádat i na pořízení 

projektové dokumentace). 

• Rozšířit nabídku a zvýšit kvalitu služeb využívaných návštěvníky města zejména s přihlédnutím 

k potřebám individuálních a tzv. „bleisure“ turistů. 

• Rozšířit nabídku turistických atraktivit pro návštěvníky města, včetně drobných intervencí ve 

veřejném prostoru jasně identifikovatelných se stěžejními tématy turistické oblasti Pardubicko 

(např. budování cyklistické infrastruktury, projekty nebo produkty s koňskou tématikou, 

historií spojenou s Pernštejnskou érou, tradicí perníku, instalací vizuálně jasně 

identifikovatelného mobiliáře ve veřejném prostoru spojeného s akcí aktuálně pořádanou ve 

městě apod.). 

• Rozšířit využívání moderních technologií pro informování návštěvníků města, zážitkovou 

turistiku apod. 

b) Hodnocení projektu 
Projekty jsou hodnoceny z hlediska formální, věcné správnosti a obsahové úrovně.   

Kritéria pro hodnocení formální a věcné správnosti žádosti 
 
Hodnotí tajemník komise a správce dotací:  
 

• Žádost je podána ve stanoveném termínu.  
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• Žádost je podána elektronicky prostřednictvím Portálu občana (článek III. písmeno a) bod 

1. Pravidel). 

• Žádost je úplná a jsou vyplněny všechny požadované údaje včetně rozpočtu projektu. 

• Žádost je předložena se všemi relevantními přílohami. 

• Projekt je v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu.  

• Projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikání žadatele. 

Žádosti, které budou vyhodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti jako nevyhovující, 

nebudou komisi pro cestovní ruch předloženy k hodnocení a posouzení. Komisi pro cestovní ruch 

bude předložen pouze na vědomí seznam vyřazených žádostí s důvodem vyřazení.  

Kritéria pro hodnocení obsahové úrovně projektu 
 
Hodnotí komise pro cestovní ruch:  
 

 

Projekt, který neobdrží alespoň 40 bodů z celkově možných 80 bodů, nebude doporučen k podpoře.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/koncepce-
cestovniho-ruchu/ 

 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

Maximální 
počet  
bodů 

Zhodnocení významu projektu s ohledem 

na rozvoj cestovního ruchu města 

Pardubic a naplňování cílů dotačního 

Programu  

Posouzení souladu projektu s Koncepcí 

rozvoje cestovního ruchu pro turistickou 

oblast Pardubicko1 a stěžejními tématy 

turistické oblasti Pardubicko 

20 

Schopnost projektu přivést do města 

návštěvníky 
10 

Jedinečnost projektu 10 
Zhodnocení projektu z ekonomického 

pohledu 

Posouzení efektivnosti a reálnosti rozpočtu 

se zohledněním vícezdrojového financování 
10 

Zhodnocení projektu s ohledem na 

posouzení schopnosti žadatele projekt 

realizovat 

Dosavadní zkušenosti žadatele v 

oblasti cestovního ruchu 
10 

Kvalita zpracovaného projektu 

  

Cíl projektu, zvolené postupy k dosažení 

cíle a časový harmonogram 
20 
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c) Časový harmonogram 

 
Předpokládaný časový harmonogram poskytnutí dotací: 
 

 

d)  Uznatelné a neuznatelné náklady projektu 

Pro realizaci projektu jsou stanoveny uznatelné a neuznatelné náklady. 
 
Uznatelné náklady pro účely vyúčtování dotace: 
 

• investice – v případě, že byla dotace schválena jako investiční. V tomto případě může být 

pořízen dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok s pořizovací 

hodnotou nad 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti nad jeden rok 

s pořizovací hodnotou nad 60 tis. Kč.,  

• nezbytné pro realizaci projektu, 

• v souladu s finančním rozpočtem, který je součástí žádosti o poskytnutí dotace či upraveným 

rozpočtem na základě schválené výše poskytnuté dotace, 

• vynaloženy v příslušném kalendářním roce nejpozději do 3 měsíců po ukončení realizace 

projektu (nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku), 

• skutečně vzniklé, zaznamenané v účetnictví, kontrolovatelné a doložitelné originály účetních 

dokladů, 

• splňující požadavky zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Neuznatelné náklady pro účely vyúčtování dotace: 
 

• investice – v případě, že dotace nebyla schválena jako investiční,  

• stravování a občerstvení, 

• mzdové náklady, 

• leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, 

úroky z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v 

důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní závazek (např. smluvní pokuty a penále),  

• dary, 

• kapesné u cest v tuzemsku i v zahraničí, 

• daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Termín zveřejnění Podmínek dotačního programu  18. prosince 2020 

Termín dotačního kola – PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 
od 18. ledna 2021 05:00 hod.  
do 8. února 2021 23:59:59 hod. 

Projednání v orgánech města  březen–duben 2021 

Podpis smluv o poskytnutí dotací duben–červen 2021 

Termín VYÚČTOVÁNÍ poskytnutých dotací      dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace 
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Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze výjimečně požádat o individuální dotaci. Individuální dotace 

se poskytují na realizaci významných akcí či projektů, které svým charakterem přispívají k rozvoji 

kulturního, sportovního a společenského ducha města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého 

jména města. Dále se poskytují na podporu akcí či projektů unikátního charakteru, dlouhodobě 

propagujícím statutární město Pardubice v České republice a zahraničí a na podporu akcí či projektů 

veřejného zájmu. 

Celková výše finančních prostředků poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem 

finančních prostředků schválených v Programu podpory cestovního ruchu. Žádosti o individuální 

dotace jsou posuzovány jednotlivě a lze je poskytnout na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí 

dotace.   

2) DOTACE NA PODPORU AKCÍ S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM 
POTENCIÁLEM A MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

a)  Účel neinvestiční dotace 

 
• Rozšířit nabídku produktů cestovního ruchu s ohledem na rozvoj stěžejních témat turistické 

oblasti Pardubicko (cykloturistika, koně, Pernštejnové, perník, aviatika, průmyslové dědictví, 

Heydrichiáda – Silver A, využití vodních toků) včetně návrhu vhodné formy jejich propagace, 

distribučních kanálů na trhu cestovního ruchu a včetně zajištění udržitelnosti i po vyčerpání 

dotace. 

• Zvýšit turistický potenciál stěžejních sportovních a kulturních akcí, podpořit propojení akcí 

s běžným životem ve městě. 

• Pozitivně zviditelnit statutární město Pardubice. 

• Zvýšit počet návštěvníků, počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních, prodloužit 

pobyt návštěvníků a zvýšit objem jimi vynaložených finančních prostředků. 

• Podpořit spolupráci a partnerství v oblasti cestovního ruchu. 

b)  Hodnocení projektu 

Projekty jsou hodnoceny z hlediska formální, věcné správnosti a obsahové úrovně.   

Kritéria pro hodnocení formální a věcné správnosti žádosti 
 
Hodnotí tajemník komise a správce dotací: 

 
• Žádost je podána ve stanoveném termínu.  

• Žádost je podána elektronicky prostřednictvím Portálu občana (článek III. písmeno a), bod 

1 Pravidel). 

• Žádost je úplná a jsou vyplněny všechny požadované údaje včetně rozpočtu projektu. 

• Žádost je předložena se všemi relevantními přílohami. 

• Projekt je v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu.  
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• Projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikání žadatele. 

Žádosti, které budou vyhodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti jako nevyhovující, 

nebudou komisi pro cestovní ruch předloženy k hodnocení a posouzení. Komisi pro cestovní ruch 

bude předložen pouze na vědomí seznam vyřazených žádostí s důvodem vyřazení.  

Kritéria pro hodnocení obsahové úrovně projektu 
 

Hodnotí komise pro cestovní ruch: 
 

Projekt, který neobdrží alespoň 45 bodů z celkově možných 90 bodů, nebude doporučen k podpoře.  

 

 

 

 

 

 
2 http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/koncepce-
cestovniho-ruchu/ 

 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

Maximální 
počet  
bodů 

Zhodnocení významu projektu 

s ohledem na rozvoj cestovního ruchu 

města Pardubic a naplňování cílů 

dotačního Programu  

Posouzení souladu projektu s Koncepcí 

rozvoje cestovního ruchu pro turistickou 

oblast Pardubicko2 a stěžejními tématy 

turistické oblasti Pardubicko 

20 

Schopnost projektu přivést do města 

návštěvníky 
10 

Jedinečnost projektu 10 
Zhodnocení projektu z ekonomického 

pohledu 

Posouzení efektivnosti a reálnosti rozpočtu se 

zohledněním vícezdrojového financování 
10 

Zhodnocení projektu s ohledem na 

posouzení schopnosti žadatele projekt 

realizovat 

Dosavadní zkušenosti žadatele v 

oblasti cestovního ruchu 
10 

Kvalita zpracovaného projektu  
Cíl projektu, zvolené postupy k dosažení cíle a 

časový harmonogram 
20 

Ekologická odpovědnost projektu 

Odpadové hospodaření v rámci projektu 

(eliminace a třídění odpadu, …), využívání 

alternativ k plastovému nádobí, používání 

vratných kelímků atd. 

10 
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c)  Časový harmonogram 

 

d)  Uznatelné a neuznatelné náklady projektu pro účely vyúčtování 

Pro realizaci projektu jsou stanoveny uznatelné a neuznatelné náklady. 

 

Uznatelné náklady pro účely vyúčtování dotace:  
 

• nezbytné pro realizaci projektu, 

• v souladu s finančním rozpočtem, který je součástí žádosti o poskytnutí dotace či upraveným 

rozpočtem na základě schválené výše poskytnuté dotace, 

• vynaloženy v příslušném kalendářním roce nejpozději do 3 měsíců po ukončení realizace 

projektu (nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku),  

• skutečně vzniklé, zaznamenané v účetnictví, kontrolovatelné a doložitelné originály účetních 

dokladů, 

• splňující požadavky zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Neuznatelné náklady pro účely vyúčtování dotace:  
 

• investice – pořízení dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok s pořizovací hodnotou nad 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek s dobou 

použitelnosti na jeden rok s pořizovací hodnotou nad 60 tis. Kč.,  

• stravování a občerstvení, 

• mzdové náklady, 

• leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných finančních produktů, včetně příslušenství 

(úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé 

v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní závazek (např. smluvní pokuty a penále),  

• dary, 

• kapesné u cest v tuzemsku i v zahraničí, 

• daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně. 

Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze výjimečně požádat o individuální dotaci. Individuální dotace 

se poskytují na realizaci významných akcí či projektů, které svým charakterem přispívají k rozvoji 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Termín zveřejnění Podmínek dotačního programu  18. prosince 2020 

Termín dotačního kola – PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 
od 18. ledna 2021 05:00 hod. 
do 8. února 2021 23:59:59 hod.  

Projednání v orgánech města  březen–duben 2021 

Podpis smluv o poskytnutí dotací duben–červen 2021 

Termín VYÚČTOVÁNÍ poskytnutých dotací      dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace 
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kulturního, sportovního a společenského ducha města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého 

jména města. Dále se poskytují na podporu akcí či projektů unikátního charakteru, dlouhodobě 

propagujícím statutární město Pardubice v České republice a zahraničí a na podporu akcí či projektů 

veřejného zájmu.  

Celková výše finančních prostředků poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem 

finančních prostředků schválených v Programu podpory cestovního ruchu. Žádosti o individuální 

dotace jsou posuzovány jednotlivě a lze je poskytnout na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí 

dotace.   

III.   SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

a)  Postup při poskytnutí dotace 
 
1. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál občana“ 

(dále jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Portál 

občana je dostupný na webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná 

podpora – dotace a granty.  

 

2. Žádost o dotaci bude možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy v od 05:00:00 hod. 

do 23:59:59 hod. Každý den v čase od 00:00 hod. do 04:59 hod. je možné s žádostí o dotaci 

pracovat, ale není možné ji podat (odeslat), a to z důvodu provádění záloh dat a údržby systému.  

3. Žádost o dotaci, která bude předložena jiným způsobem než prostřednictvím Portálu občana nebo 

mimo stanovený termín, nebude přijata a bude z procesu posuzování o přidělení dotace 

vyloučena. 

4. Tajemník komise předloží žádost k projednání komisi pro cestovní ruch (hodnotící komise). Komise 

pro cestovní ruch, která je poradním orgánem Rady města Pardubic, posoudí oprávněnost žádostí 

na základě níže uvedených kritérií pro hodnocení projektů, a buď doporučí radě města přidělit 

dotaci v požadované výši nebo ve výši odpovídající možnostem Programu podpory cestovního 

ruchu nebo přidělení dotace Radě města Pardubic nedoporučí, v obou případech s řádným 

zdůvodněním.  

5. Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele, přičemž maximální výše dotace je 75 

% celkových vynaložených nákladů projektu. Ve smlouvě o poskytnutí dotace bude sjednána 

podmínka minimální výše finanční spoluúčasti žadatele. V případě nesplnění podmínky této 

stanovené finanční spoluúčasti je žadatel povinen vrátit poměrnou část dotace na účet 

statutárního města Pardubice. 

6. Komise pro cestovní ruch si vyhrazuje právo krátit rozpočet u vybraných projektů s ohledem na 

hospodárnost a účelnost projektu (při zpracování procentuálního rozdělení zdrojů financování 

uvedeného v původním rozpočtu projektu).   
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7. V případě, že nebudou finanční prostředky dotačního Programu vyčerpány v prvním kole, 

vyhrazuje si komise pro cestovní ruch možnost vyhlášení druhého dotačního kola.   

8. Rada města Pardubic je oprávněna v průběhu roku dle aktuální potřeby a finančních možností 

vyhlásit (na návrh komise pro cestovní ruch) výběrové řízení na tematické granty poskytnuté 

z Programu podpory cestovního ruchu. Témata, podmínky a termíny podávání žádostí navrhuje 

komise pro cestovní ruch a předkládá je ke schválení Radě města Pardubic. 

9. Žadatel musí po schválení dotace splnit podmínky vyplývající ze zákona o zadávání veřejných 

zakázek, pokud realizace dotovaného projektu tomuto zákonu podléhá. 

 

b)  Vyúčtování dotace 
1. Každá dotace musí být nejpozději do 31. 12. 2020 řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o 

poskytnutí dotace stanoveno jiné datum (pro dodržení termínu pro předložení vyúčtování platí 

analogicky pravidla stanovená v čl. III. písm. a) odst. 3).  

2. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě s připojeným podpisem oprávněné osoby na 

předepsaném formuláři. Jestliže to forma vyúčtování dovoluje, je možné podat vyúčtování 

datovou schránkou. Vyúčtování dotace obsahuje kopie prvotních účetních dokladů, doklady 

potvrzující uskutečnění výdaje, seznam všech dokladů předložených ve vyúčtování dotace, 

propagační materiály dokládající uskutečnění akce, projektu či činnosti, další doklady uvedené 

v předepsaném formuláři, ve smlouvě či v Pravidlech. Účetní doklady (originály i kopie) vztahující 

se k dotaci budou viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost označeny textem, ze 

kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele (např. uvedením 

textu „Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)“). 

3. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace a v žádosti na 

položky uvedené v rozpočtu žádosti, resp. v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace. 

V závěrečném vyúčtování může být akceptovatelná max. 10procentní odchylka u jednotlivých 

položek.  

4. Z dotace mohou být financovány pouze náklady, které přímo souvisí s podpořenou akcí, 

projektem či činností a bez jejichž vynaložení by podporovaná akce, projekt či činnost nemohly 

být realizovány. Za neuznatelné výdaje jsou považovány všechny výdaje vynaložené v rozporu 

s účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace a náklady, jejichž vynaložení příjemce 

dotace neprokáže řádnými účetními doklady zaúčtovanými v souladu s účetními předpisy. Další 

uznatelné a neuznatelné výdaje mohou být specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

5. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci nebo její část v případě nevyužití celé nebo části 

poskytnuté částky, dále v případě porušení rozpočtové kázně (zejm. v případě neprůkazného 

vyúčtování nebo použití dotace na jiný než dohodnutý účel a v případě nedodržení termínu 

vyúčtování). 
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V případě, že dotace nebyla plně využita, zašle příjemce dotace nevyužité prostředky na účet 

města a rovněž avízo o vratce dotace, ve kterém bude uvedeno: 

Vratka dotace Programu podpory cestovního ruchu, částka ve výši Kč …………, byla zaslána na 

účet 326561/0100, dne…………………. Dále bude avízo obsahovat název projektu /akce/ činnosti, 

na kterou byla dotace poskytnuta, číslo smlouvy o jejím poskytnutí, jméno či název příjemce 

dotace, jméno statutárního zástupce a datum. Avízo o vratce se zasílá v elektronické podobě na 

adresu: dotacemmp@mmp.cz.  

6. Příjemce ve svém účetnictví vede dotaci odděleně tak, aby bylo možno zjistit údaje o způsobu 

použití dotace. 

7. Dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v témže roce, ve kterém byla dotace 

poskytnuta. 

IV.  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
1. Finanční rozpočet předložený v žádosti o poskytnutí dotace je výchozí při schvalování dotace. 

Žadatel, kterému bude dotace navržena v jiné výši, než o kterou žádal, předloží na základě výzvy 

upravený finanční rozpočet na daný projekt, a to dle návrhu výše dotace. Finanční rozpočet, 

resp. upravený rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace a položky v něm 

uvedené jsou závazné pro účelové určení a čerpání dotace a pro vyúčtování poskytnuté dotace. 

 

2. Subjekt, kterému je dotace poskytnuta, se zavazuje: 

a) Sjednaným způsobem prezentovat statutární město Pardubice při realizaci podpořené 

aktivity. Pokud není stanoveno jinak, je povinen vždy uvádět, že realizaci aktivity finančně 

podpořilo statutární město Pardubice. Jakékoliv použití loga Magistrátu města Pardubic musí 

být schváleno Magistrátem města Pardubic, odborem Kancelář primátora, úsek vnějších 

vztahů. Náhledy ke schválení použití loga zašle příjemce dotace na e-mailovou adresu: 

propagace@mmp.cz. 

b) Umožnit pověřeným zaměstnancům Magistrátu města Pardubic provedení kontroly využití 

finančních prostředků přímo na dotovaném projektu, kontroly účetnictví příjemce dotace, 

případně fyzickou kontrolu majetku pořízeného z dotace. 

3. Při podpisu smlouvy příjemce doloží:  

a) čestné prohlášení o neexistenci nesplněných závazků po splatnosti vůči statutárnímu městu 

Pardubice (vč. městských obvodů), obchodním společnostem, jichž je město přímo či 

nepřímo ovládající osobou (DpmP a. s., SmP a. s., RFP a. s., BČOV a. s.), právnickým osobám, 

jejichž je statutární město Pardubice zakladatelem či zřizovatelem; 

b) čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci či úpadku a ani nebyl podán návrh 

na likvidaci či návrh na zahájení insolvenčního řízení; 

c) v případě dotace nad 50.000 Kč doloží žadatel potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků 

vůči orgánům Finanční správy ČR vydané finančním úřadem. Potvrzení nesmí být starší 3 

měsíců k datu podpisu smlouvy. 



12 
 

4.           Žadatel není oprávněn na jeden projekt či akci požádat o dotaci z rozpočtu statutárního města 

Pardubice z více zdrojů (z různých dotačních programů, rezerv atd.). 

5.             Zřizovaným příspěvkovým organizacím a městským obvodům nelze dotaci z Programu podpory      

cestovního ruchu poskytnout.  

6.          Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

V.  ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

 
1. V případě schválení dotace na stavební úpravy budou před podpisem smlouvy předloženy tyto 

doklady: 

a) výpis z katastru nemovitostí – ne starší 3 týdnů, 

b) dokumentace pro umístění, povolení stavby vč. vyjádření, souhlasu, pravomocného 

rozhodnutí atd. stavebního úřadu k posuzování záměru, 

c) nachází-li se stavba, pozemní komunikace, veřejné prostranství, na které se investiční 

podpora poskytuje, v památkové zóně, předloží žadatel i stanovisko nebo závazné stanovisko 

dotčeného orgánu státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Podmínky poskytnutí investiční dotace na zhodnocení nemovitého majetku: 

a) O investiční dotaci na zhodnocení nemovitého majetku může požádat žadatel bez ohledu na 

to, zdali se jeho sídlo, resp. trvalý pobyt, je-li žadatelem fyzická osoba, nachází na území 

statutárního města Pardubice.  Žadatel má tento nemovitý majetek ve svém vlastnictví nebo 

v dlouhodobém pronájmu. 

b) Nemovitý majetek se musí nacházet na území statutárního města Pardubice. 

c) Žadatel předloží se žádostí o dotaci výpis z listu vlastnictví, případně kopii nájemní smlouvy, 

ze kterých bude jasně vyplývat vlastnictví nemovitého majetku. Na tomto majetku nesmí 

váznout zástavní práva, věcná břemena zásadního významu či nesmí být zatížen exekucí. 

d) U zhodnocení nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města musí být všechny 

plánované změny prováděny v součinnosti s odborem majetku a investic Magistrátu města 

Pardubic.  

3.        Žadatel bude při realizaci investiční akce postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy 

(zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek atd.).  
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VI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva ve věci 

poskytnutí/neposkytnutí dotace na příslušných webových stránkách statutárního města 

Pardubice v přehledových tabulkách včetně zdůvodnění neschválení žádosti. 

 

2. Tato Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 

nabývají platnosti schválením Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020. 
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I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti (dále také „Program“) se realizuje v 

souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákon č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vše 
ve znění pozdějších předpisů, a související právní předpisy Evropské unie. Dále se poskytování 
těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice.  

 
2. Celková výše disponibilních finančních prostředků Programu podpory bezbariérovosti je 

limitována objemem finančních prostředků, které jsou pro tento účel vyčleněny ze schváleného 
rozpočtu statutárního města Pardubic. 

 
3. Žádost je přijata k posouzení, pokud žadatel podá žádost prostřednictvím Portálu občana (článek 

V. bod 1. písmeno a) Pravidel) včetně všech požadovaných příloh a ve stanoveném termínu. Tuto 
žádost projedná komise pro bezbariérovost. 

 
4. Komise pro bezbariérovost navrhne seznam akcí, projektů či činností s doporučenou výší podpory 

a vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí dotace 
příslušnému kompetentnímu orgánu.  

 
5. O poskytnutí dotace, její výši a účelu rozhoduje na základě návrhu komise pro bezbariérovost 

příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise 
na poskytnutí dotace do 50.000 Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu komise na 
poskytnutí dotace ve výši nad 50.000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.  

 
6. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

uzavřené mezi statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 
Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000 Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic. 

 
7. Každá konkrétní dotace musí být posouzena z hlediska souladu s články 107 a násl. Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, zda její poskytnutí 
nezakládá veřejnou podporu, a pokud ano, zda bude poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ 
ve smyslu Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis či v jiném režimu 
podpory.  

II.  CÍLE A OBECNÉ ZÁSADY 
 
1. Společným hlavním smyslem a záměrem poskytování dotací z Programu je poskytnutí finančních 

prostředků určených na zajištění pomoci a podpory osobám s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace k užívání staveb1  a veřejného prostranství na území statutárního města Pardubice a ve 
kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města, a na služby ve veřejném zájmu s ohledem 
na bezbariérovost.  

 
2. Podpora může mít investiční i neinvestiční charakter a může být poskytnuta jak na stavební 

záměry na stavbách a veřejném prostranství v majetku statutárního města Pardubice, tak i na ty, 
které v jeho majetku nejsou. 

 
1 § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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3. Dotaci z Programu lze poskytnout na: 

 
a) Přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, 

pozemních komunikací a veřejného prostranství na území statutárního města Pardubice tak, 

aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace2, 
vč. zpracování dokumentace. 

 
b) Nákup a instalaci technických prostředků umožňujících zpřístupňování staveb, občanského 

vybavení, pozemních komunikací a veřejného prostranství a orientaci v daném prostředí 
na území statutárního města Pardubice. 

 
c) Další formy zpřístupnění sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu, vzdělávání, 

volnočasových aktivit apod. pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
 

4. Dotace z Programu se poskytují na tyto oblasti: 
 

a) Neinvestiční dotace na konzultační a poradenské služby v oblasti bezbariérovosti ve veřejném 
zájmu a pořízení drobného movitého majetku souvisejícího s poskytováním těchto služeb. 

 
b) Investiční dotace na movitý majetek a na vybavení staveb, občanského vybavení, pozemních 

komunikací a veřejného prostranství. 
 
c) Investiční dotace na zhodnocení nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 
 
d) Investiční dotace na zhodnocení nemovitého majetku, který není ve vlastnictví statutárního 

města Pardubice. 

III. TYPY POSKYTOVANÝCH DOTACÍ 
 
V roce 2021 budou poskytovány z Programu tyto typy dotací: 
 

 

A. Dotace na konzultační a poradenské služby v oblasti bezbariérovosti ve 
veřejném zájmu  
 

 
B. Dotace na stavební úpravy a pořízení dlouhodobého hmotného majetku a 

nehmotného majetku  
 
 
 
 

 
2 § 1 odst. 1 vyhlá!ky č. 398/2009 Sb., o obecn"ch technick"ch po#adavcích zabezpečujících bezbariérové 
u#ívání staveb 
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IV.   ZÁSADY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY DOTACÍ  
 
1. Hlavním cílem těchto dotací je zajištění podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace k začlenění do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a napomoci jim 
tak žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 

 
2. Žadatelem o dotaci mohou být fyzické a právnické osoby, které poskytují služby nebo realizují 

předmětnou činnost pro širokou veřejnost na území statutárního města Pardubic. 
 
 

A. Dotace na konzultační a poradenské služby v oblasti bezbariérovosti ve 
veřejném zájmu 

 
1. Neinvestiční dotace se poskytuje na úhradu nákladů souvisejících s konzultačními a 

poradenskými službami v oblasti technického řešení bezbariérovosti ve veřejném zájmu a dále 
na pořízení drobného movitého majetku souvisejícího s poskytováním těchto služeb. 
 

2. Žadatel může požádat o pokrytí až 100 % nákladů spojených se službou. 

B. Dotace na stavební úpravy a pořízení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku  

Poznámka:  
Dotace je poskytnuta na základě elektronické žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím 
veřejnoprávní smlouvy, podléhá vyúčtování a prokázání použití prostředků na daný účel. 
Příspěvek je poskytnut na základě elektronické žádosti, nepodléhá uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace, prostředky jsou převedeny změnou rozpočtu věcně příslušnému odboru, nepodléhá 
vyúčtování, podléhá prokázání použití prostředků na daný účel.  

1. Investiční dotace na movitý majetek a na vybavení staveb, občanského vybavení pozemních 
komunikací a veřejného prostranství 

a) Žadatel může požádat o dotaci na realizaci záměru na území statutárního města Pardubice, a 
to na zařízení nebo vybavení, které bude sloužit veřejnému zájmu, v pořizovací hodnotě vyšší 
než 40.000 Kč. 
 

b) Pořízené zařízení nebo vybavení se po jeho zakoupení stává majetkem příjemce dotace, a 
podle toho s ním také nakládá, a to se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. 

 
c) Žadatel může požádat o pokrytí až 100 % nákladů. 

2. Investiční příspěvek na zhodnocení nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice 

a) O příspěvek může požádat statutární město Pardubice (věcně příslušný odbor Magistrátu 
města Pardubic), které má tento nemovitý majetek ve svém vlastnictví; nájemci nebytových 
prostor ve vlastnictví statutárního města Pardubic žádají prostřednictvím svého pronajímatele. 

 
b) Nemovitý majetek se musí nacházet na území statutárního města Pardubice. 
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c) Finančně bude podporováno zhodnocení nemovitého majetku, který slouží pro širokou 

veřejnost. 
 

d) Přidělené finanční prostředky budou převedeny v rámci změn rozpočtu města Pardubic na 
kapitolu věcně příslušného odboru Magistrátu města Pardubic. 

 
e) Žadatel může požádat o pokrytí až 100 % nákladů. 

3. Investiční dotace na zhodnocení nemovitého majetku, který není ve vlastnictví 
 statutárního města Pardubice 

a) O dotaci může požádat žadatel působící na území statutárního města Pardubice, který má 
tento nemovitý majetek ve svém vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu (je třeba doložit 
souhlas vlastníka nemovitosti se stavebním záměrem). 
 

b) Žadatel předloží se žádostí o dotaci výpis z listu vlastnictví, případně kopii nájemní smlouvy, 
doklad o právu stavby, ze kterých bude jasně vyplývat vztah žadatele ke stavbě, pozemku 
(úředně ověřený souhlas vlastníka). Na tomto majetku nesmí váznout zástava, věcné břemeno 
či nesmí být zatížen exekucí. Je nutné doložit také dobu udržitelnosti projektu, tzn., prokázání 
dlouhodobého pronájmu či poskytování daných služeb. 

 
c) Finančně bude podporováno zhodnocení nemovitého majetku, který slouží pro širokou 

veřejnost. 
 

d) Investiční majetek, který byl pořízen nebo zhodnocen z prostředků Programu podpory 
bezbariérovosti, bude označen štítkem o finanční podpoře statutárním městem Pardubice, 
který příjemce dotace obdrží společně s originálem podepsané veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace.  

 
e) Žadatel může požádat o pokrytí až 100 % nákladů. 

 
4. V případech, kdy bude schválena žádost o poskytnutí dotace na stavební záměr, budou před 

podpisem smlouvy požadovány tyto doklady: 
 

a) Výpis z katastru nemovitostí – ne starší 3 týdnů. 
 
b) Dokumentace pro umístění, povolení stavby vč. vyjádření, souhlasu, pravomocného 

rozhodnutí atd. stavebního úřadu k posuzování záměru. 
 
c) Vyjádření Konzultačního střediska bezbariérovosti České abilympijské asociace, z. s. 
 
d) Nachází-li se stavba, pozemní komunikace, veřejné prostranství, na které se investiční podpora 

poskytuje, v památkové zóně, předloží žadatel i stanovisko nebo závazné stanovisko 
dotčeného orgánu státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
e) Dodavatelské zajištění stavby včetně případného protokolu o výsledku zadávacího řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

1. Postup při poskytování dotací 

a) Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál občana“ 
(dále jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Portál 
občana je dostupný na webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná 
podpora – dotace a granty.  

 
b) Žádost o dotaci bude možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy v od 05:00:00 hod. 

do 23:59:59 hod. Každý den v čase od 00:00 hod. do 04:59 hod. je možné s žádostí o dotaci 
pracovat, ale není možné ji podat (odeslat), a to z důvodu provádění záloh a údržby systému.  

 
c) Podmínkou projednání žádosti je předložení všech dokladů a příloh uvedených ve formuláři 

žádosti.   
 
d) Žádost o dotaci, která bude předložena jiným způsobem než prostřednictvím Portálu občana, 

nebo mimo stanovený termín, nebude přijata a bude z procesu posuzování o přidělení dotace 
vyloučena. 

 
e) Správce dotací předloží žádost k projednání komisi pro bezbariérovost. Komise pro bezbariérovost 

posoudí oprávněnost žádostí na základě níže uvedených obsahových kritérií pro hodnocení 
projektů a buď doporučí radě města přidělit dotaci nebo přidělení dotace Radě města Pardubic 
nedoporučí, v obou případech s řádným zdůvodněním.  

 
f) Projekty jsou hodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti a obsahové úrovně (viz bod 

2. a 3. článku V. těchto Pravidel). 
 
g) Při podpisu smlouvy příjemce doloží:  
 

• Čestné prohlášení o neexistenci nesplněných závazků po splatnosti vůči statutárnímu městu 
Pardubice (vč. městských obvodů), obchodním společnostem, jichž je město přímo či nepřímo 
ovládající osobou (DpmP, a. s., SmP, a. s., RFP, a. s., BČOV, a. s.), právnickým osobám, jejichž je 
statutární město Pardubice zakladatelem či zřizovatelem. 

 

• Čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci či úpadku a ani nebyl podán návrh na 
likvidaci či návrh na zahájení insolvenčního řízení. 

 

• V případě dotace nad 50 tis. Kč doloží žadatel potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků 
vůči orgánům Finanční správy ČR vydané finančním úřadem. Potvrzení nesmí být starší 3 
měsíců k datu podpisu smlouvy. 

2. Kritéria pro hodnocení formální a věcné správnosti žádosti 

Žádosti, které budou vyhodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti jako nevyhovující, nebudou 
komisi pro bezbariérovost předloženy k hodnocení a posouzení. Komisi pro bezbariérovost bude 
předložen pouze na vědomí seznam vyřazených žádostí s důvodem vyřazení.  
 
Kritéria (hodnotí správce dotací): 
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a) Žádost je podána ve stanoveném termínu.  

b) Žádost je podána elektronicky prostřednictvím Portálu občana (článek V. bod 1. písmeno a) 

Pravidel). 

c) Žádost je úplná a jsou vyplněny všechny požadované údaje včetně rozpočtu projektu. 

d) Žádost je předložena se všemi relevantními přílohami. 

e) Projekt je v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu.  

f) Projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikání žadatele. 

3. Kritéria pro hodnocení obsahové úrovně projektu 

Hodnotí komise pro bezbariérovost: 

  

Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace Maximální 
počet bodů 

Posouzení projektu z hlediska veřejného zájmu a přínosu pro cílovou skupinu 50 

Udržitelnost a kontinuita projektu či navrhovaného bezbariérového opatření 30 

Projekt je realizovatelný, cíl reálně dosažitelný 10 

Projekt je v souladu s dosavadní činností žadatele a je náležitě odborně 
zajištěn 

10 

 
a) Projekt, který neobdrží alespoň 50 bodů z celkově možných 100, nebude doporučen k podpoře. 

b) Časový harmonogram administrace žádostí o poskytnutí dotací: 
 

 
c) V případě, že nebudou finanční prostředky Programu podpory bezbariérovosti vyčerpány v rámci 

prvního dotačního kola, vyhrazuje si komise pro bezbariérovost možnost vypsání dalšího 
dotačního kola či tematického grantu. Tematický grant může být vyhlášen dle aktuální potřeby a 
finančních možností Programu podpory bezbariérovosti. Tematické zaměření, podmínky a termín 
pro podávání žádostí navrhuje operativně v průběhu roku komise pro bezbariérovost. 

 
d) Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze výjimečně požádat o individuální dotaci. Celková výše 

finančních prostředků poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem 
finančních prostředků schválených v Programu podpory bezbariérovosti. 

 
e) Žadatel bude při realizaci investiční akce postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy 

(zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o účetnictví, stavební zákon atd.). 

Zveřejnění Podmínek dotačního programu  18. prosince 2020 

Termín dotačního kola – PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ od 18. ledna 2021 05:00 hod.  
do 8. února 2021 23:59:59 hod.  

Projednání v orgánech města  únor, březen 2021 

Podpis smluv o poskytnutí dotací duben 2021 

Termín vyúčtování poskytnutých dotací      dle smlouvy o poskytnutí dotace 
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f) Ve smlouvě o poskytnutí dotace může být sjednána podmínka minimální výše finanční spoluúčasti 
žadatele. V případě nesplnění podmínky této stanovené finanční spoluúčasti je žadatel povinen 
vrátit poměrnou část dotace na účet statutárního města Pardubice.  

4. Uznatelné náklady 

Uznatelnými náklady pro čerpání dotací z Programu jsou náklady:  
 
a) nezbytné pro realizaci projektu; 
b) v souladu s finančním rozpočtem, který je součástí žádosti o poskytnutí dotace či upraveným 

rozpočtem na základě schválené výše poskytnuté dotace; 
c) vynaložené v příslušném kalendářním roce, nejpozději však do 3 měsíců po ukončení realizace 

projektu; 
d) skutečně vzniklé, zaznamenané v účetnictví, kontrolovatelné a doložitelné originály účetních 

dokladů;  
e) splňující požadavky zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Neuznatelné náklady 

Neuznatelnými náklady pro čerpání dotací z Programu jsou: 
 
a) investiční náklady, nebyla-li dotace schválena jako investiční (pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku nad 40 tis. Kč a dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč.), nákupy pozemků, 
budov; 

b) pohoštění, rauty a nákup potravin; 
c) dary, půjčky, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných finančních produktů, včetně příslušenství 

(úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v 
důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní závazek (např. smluvní pokuty a penále); 

d) daně (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo 
mu nevzniká nárok na odpočet této daně). 

6. Vyúčtování dotace 

1. Každá dotace musí být nejpozději do 31. 12. řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o poskytnutí 
dotace stanoveno jiné datum.  

 
2. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě s připojeným podpisem oprávněné osoby na 

předepsaném formuláři. Jestliže to umožňuje povaha formátu, je možné podat vyúčtování i 
prostřednictvím datové schránky. Vyúčtování dotace obsahuje kopie prvotních účetních dokladů, 
doklady potvrzující uskutečnění výdaje, seznam všech dokladů předložených ve vyúčtování dotace, 
propagační materiály dokládající uskutečnění akce, projektu či činnosti, další doklady uvedené 
v předepsaném formuláři, ve smlouvě či v Pravidlech. Účetní doklady (originály i kopie) vztahující 
se k dotaci budou viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost označeny textem, ze 
kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele (např. uvedením 
textu „Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)“). 
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3. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace a v žádosti na položky 
uvedené v rozpočtu žádosti, resp. v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace. V rámci vyúčtování je 
akceptována odchylka čerpání jednotlivých položek 10 %.  

 
4. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci nebo její část v případě nevyužití celé nebo části 

poskytnuté částky, dále v případě porušení rozpočtové kázně (zejm. v případě neprůkazného 
vyúčtování nebo použití dotace na jiný než dohodnutý účel a v případě nedodržení termínu 
vyúčtování). 

 
5. V případě, že dotace nebyla plně využita, zašle příjemce dotace nevyužité prostředky na účet 

statutárního města a rovněž avízo o vratce dotace, ve kterém bude uvedeno: 
      Vratka dotace Programu podpory bezbariérovosti, částka ve výši Kč …………, byla zaslána na účet 

…………………………., dne…………………. Dále bude avízo obsahovat název projektu /akce/ činnosti, na 
kterou byla dotace poskytnuta, číslo smlouvy o jejím poskytnutí, jméno nebo název příjemce 
dotace, jméno statutárního zástupce a datum. Avízo o vratce se zasílá v elektronické podobě na 
adresu: dotacemmp@mmp.cz.  

 
6. Dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v témže roce, ve kterém byla dotace 

poskytnuta.  
 
7. Dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů. 

VI.  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  

1. Povinnosti příjemce dotace 

a) Finanční rozpočet předložený v žádosti o poskytnutí dotace je výchozí při schvalování dotace. 
Žadatel, kterému bude dotace navržena v jiné výši, než o kterou žádal, předloží na základě výzvy 
upravený finanční rozpočet na daný projekt, a to dle návrhu výše dotace. Finanční rozpočet, resp. 
upravený rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace a položky v něm uvedené 
jsou závazné pro účelové určení a čerpání dotace a pro vyúčtování poskytnuté dotace. 

 
b) Použít poskytnutou dotaci na smluvně dohodnutý účel. 
 
c) Ve svém účetnictví odděleně sledovat městem dotovanou akci nebo činnost tak, aby bylo možné 

zjistit údaje o použití dotace. 
 
d) Sjednaným způsobem prezentovat statutární město Pardubice při realizaci podpořené aktivity. 

Pokud není stanoveno jinak, je povinen vždy uvádět, že realizaci aktivity finančně podpořilo 
statutární město Pardubice.  Jakékoliv použití loga Magistrátu města Pardubic musí být schváleno 
Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic. Náhledy ke schválení 
použití loga zašle příjemce dotace na e-mailovou adresu: propagace@mmp.cz.  

 
e) Umožnit pověřeným zaměstnancům Magistrátu města Pardubic provedení kontroly účetnictví 

právnické nebo fyzické osoby, případně fyzickou kontrolu majetku pořízeného z dotace. 
 
f) Při nerealizovaném stavebním záměru bude dotace neprodleně vrácena na účet statutárního města 

Pardubice. 
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2. Další podmínky 

a) Žadatel nemůže na jeden projekt či akci požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z více 
zdrojů (z různých dotačních programů, rezerv atd.). 

 
b) Žadatel umožní poskytovateli a členům komise pro bezbariérovost provedení kontroly v místě a 

čase konání akcí realizovaných v rámci dotovaného projektu. Pověřená osoba se prokáže 
oprávněním vydaným statutárním městem Pardubice.  

 
c) Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

VII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva ve věci 

poskytnutí/neposkytnutí dotace na příslušných webových stránkách statutárního města Pardubice 
v přehledových tabulkách včetně zdůvodnění neschválení žádosti. 

 
2. Tato Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti nabývají platnosti 

schválením Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020.            



Příloha návrhu usnesení č. 5  
 

 

P R A V I D L A 
pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2021 

 
I.  

Úvodní ustanovení 
1. Poskytování dotací z Programu podpory kultury (dále jen „Program“) se realizuje v 

souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související právní předpisy Evropské unie. Dále 
se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a těmito Pravidly pro poskytování dotací z Programu 
podpory kultury (dále jen „Pravidla“).  

 
2. Dotaci z Programu nelze poskytnout městem zřízeným příspěvkovým organizacím.  
 
3. Celková výše Programu je limitována objemem finančních prostředků, které jsou 

vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic. 
 
4. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu kulturní komise příslušný 

orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu kulturní 
komise na poskytnutí dotace do 50.000, - Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o 
návrhu komise na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000, - Kč rozhoduje Zastupitelstvo 
města Pardubic.   
 

5. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 
Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000, - Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města 
Pardubic.  

 
6. Každá konkrétní dotace musí být posouzena z hlediska souladu s články 107 a násl. 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, 
zda její poskytnutí nezakládá veřejnou podporu, a pokud ano, zda bude poskytnuta 
v režimu podpory „de minimis“ ve smyslu Nařízení Komise Evropských společenství č. 
1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis či v jiném režimu podpory.  

 
 

II. 
Účel dotace 

1. Dotace z Programu se poskytují pro tyto oblasti: 
 

1. Podpora jednorázových projektů  
2. Podpora dlouhodobých projektů 
3. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků    
4. Podpora reprezentace města (výjezdy) 
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a) v zahraničí 
b) v tuzemsku 

5. Podpora mladých talentů 
6. Mikrogranty na podporu jednorázových projektů (maximální výše požadované i 

přidělené výše dotace je 15.000, - Kč na jeden projekt)  
7. Podávání žádostí o dotaci dle vyhlášených témat  

 
2. Bližší specifikace účelu poskytnutí dotace v jednotlivých oblastech je následující: 
 

1. Podpora jednorázových projektů 
Určeno pro podporu jednorázových kulturních projektů, přispívajících k rozšíření 
a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního 
ruchu. 

 
2. Podpora dlouhodobých projektů 
Možnost získat podporu je otevřena pro všechny fyzické i právnické osoby, které jsou 
pořadateli, organizátory nebo producenty kulturního programu tvořícího cyklus 
jednotlivých kulturně-společenských akcí. Podpora může být poskytnuta na cyklus 
akcí shrnutých do projektu či programu vymezeného žánrem, zaměřením se na cílové 
skupiny návštěvníků, k podpoře mladých umělců atd.  
Podpořeny nebudou projekty a programy s převahou komerčního charakteru.  

 
Podmínky: 

- žádosti o dotace na dvouleté projekty se podávají výhradně ve vyhlášeném 1. 
dotačním kole roku 2021; 

- součástí žádosti je soupis akcí na dané období. Pokud se jedná o projekt dvouletý, je 
nutné uvést soupis pro každý rok zvlášť. Taktéž vyúčtování a vyhodnocující zpráva 
budou předkládány za každý rok zvlášť. 

 
3. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků 
Podpora je určena především pro děti, mládež a studenty (do věku 26 let včetně) a 
členy souborů, spolků vyvíjejících aktivitu nekomerčního charakteru, směřujících k 
obohacení kulturního života ve městě. Činnost směřuje k veřejné prezentaci alespoň 
3x ročně (vystoupení, koncert, výstava apod.).  
Možné udělení podpory do 1 000,00 Kč na člena/rok.  
Ze žádostí o podporu celoroční činnosti jsou vyloučeny kulturní domy, agentury, 
hudební a divadelní kluby, galerie a jiné subjekty vyvíjející pravidelnou činnost 
v oblasti pořadatelské a organizační. 

 
Podmínky: 

-  spolek (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 
vyvíjí pravidelnou aktivitu nejméně 10 měsíců v roce a alespoň 3x za rok uskuteční 
veřejnou prezentaci; 

- v případě požadavku statutárního města Pardubic realizuje vystoupení nebo 
spoluúčast na akcích pořádaných nebo spolupořádaných městem (bez nároku na 
honorář); 

- v žádosti je uveden očíslovaný jmenný seznam členů spolku včetně roku narození; 
- součástí žádosti je podání zprávy o činnosti za minulý rok. 

Možnost čerpání finančních prostředků: 
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- provozní náklady (energie, nájemné v pravidelně užívaných prostorách např. 
zkušebny, tělocvičny apod.), 

- pořízení kostýmů, rekvizit nezbytných k pravidelné činnosti. 
 

4. Podpora reprezentace města (výjezdy) 
Určeno pro jednotlivce nebo spolky, reprezentující město Pardubice svou činností 
v oblasti kultury: 
 
a) v zahraničí 
Maximální výše dotace do 1 500,00 Kč na účastníka. V případě výjimečného výjezdu 
až 3 000,00 Kč (např. vystoupení na jiném kontinentu nebo prestižní mezinárodně 
uznávané soutěži) na účastníka, vždy pouze jednou za rok, maximálně však 
- do 50 % celkových nákladů na účastníka, 
- a do částky odpovídající výši příspěvku účastníka. 
 
Do žádosti lze zahrnout i uměleckého vedoucího a u dětí nebo žáků do 18 let 
pedagogický doprovod – 1 dospělý na 25 dětí (dle vyhlášky MŠMT o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky). Žádosti budou 
individuálně posouzeny na jednání kulturní komise.  
 
b) v tuzemsku 
Určeno pro podporu reprezentace města pouze na prestižních soutěžích a 
festivalech celostátního charakteru či k podpoře zvlášť zřetele hodných výjezdů.  
Maximální výše dotace do 1 000,00 Kč na účastníka, vždy pouze dvakrát za rok, 
maximálně však 
- do 50 % celkových nákladů na účastníka, 
- a do částky odpovídající výši příspěvku účastníka. 
 
Do žádosti lze zahrnout i uměleckého vedoucího a u dětí nebo žáků do 18 let 
pedagogický doprovod – 1 dospělý na 25 dětí (dle vyhlášky MŠMT o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky). Žádosti budou 
individuálně posouzeny na jednání kulturní komise.  

 
Podmínky pro 4.a) i 4.b): 

- k žádosti je třeba doložit pozvání a rozpis veřejných vystoupení na výjezdu nebo 
propozice dané přehlídky; 

- součástí žádosti je podání zprávy o činnosti za minulý rok; 
- v případě požadavku statutárního města Pardubic realizace vystoupení nebo 

spoluúčast na akcích pořádaných nebo spolupořádaných městem (bez nároku na 
honorář). 

 
5. Podpora mladých talentů 
Určeno na individuální rozvoj mladých talentů (do 26 let včetně) vyvíjejících kulturní 
aktivity – účast na stážích, soutěžích, příspěvek na literaturu, vybavení, nutné 
pomůcky či jiné vybavení apod. Maximální výše podpory do 20 000,00 Kč na 
osobu/rok.  Žádosti budou individuálně posouzeny na jednání kulturní komise.  

 
 

Podmínky: 
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Podání žádosti se zprávou o dosavadní činnosti, včetně podrobného přehledu 
výsledků žadatele a odborným stanoviskem školy nebo odborného vedoucího tohoto 
talentu. 

 
Možnost čerpání finančních prostředků: 
Bude specifikováno individuálně ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
6. Mikrogranty – dotace na podporu jednorázových projektů (maximální možná 

výše požadované i přidělené dotace může činit nejvýše 15.000, - Kč na jeden 
projekt). Určeno pro podporu kulturních projektů přispívajících k rozšíření 
a obohacení kulturního života ve městě. 
 

7. Podávání žádostí o dotaci dle vyhlášených témat  
Dotační program může být vyhlášen dle aktuální potřeby a finančních možností. 
Témata, podmínky a termíny pro podávání žádostí navrhuje operativně v průběhu 
roku kulturní komise a předkládá ke schválení Radě města Pardubic.  
 

3. Z Programu mohou být vyčleněny finanční prostředky na rozvoj kreativního vzdělávání 
v základních školách, které jsou zřizovány statutárním městem Pardubice.  

 
4. K žádostem o finanční podporu nad 50.000,00 Kč a k žádostem o finanční podporu 

celoroční činnosti zájmových kulturních spolků budou povinně dokládány výroční zprávy, 
případně zprávy o činnosti za předešlý rok.  

 
5. Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze požádat o individuální dotaci (v  

nevyhnutelných případech i v jejich průběhu). Celková výše finančních prostředků 
poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem finančních prostředků 
ve schváleném Programu podpory kultury.  Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány 
jednotlivě a lze je poskytnout na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. 
Individuální dotace se poskytují na realizaci významných akcí či projektů, které svým 
charakterem přispívají k rozvoji kulturního ducha města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu 
života a dobrého jména města. Dále se poskytují na podporu akcí či projektů unikátního 
charakteru, dlouhodobě propagujícím statutární město Pardubice v České republice a 
zahraničí a na podporu akcí či projektů veřejného zájmu. 

 
III. 

Podání žádosti 
1. Žadatel o dotaci může předložit v každém dotačním kole nejvýše 3 žádosti o poskytnutí 

dotace.  
 
2. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál 

občana“ (dále jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými 
přílohami. Portál občana je dostupný na webových stránkách statutárního města 
Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Žádost o dotaci předložená na 
jiném než elektronickém formuláři prostřednictvím „Portálu občana“ nebude přijata a 
bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena.  

 
3. Žádost o dotaci bude možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy od 05:00 

hodin do 23:59 hodin. Každý den v čase od 0:00 hodin do 04:59 hodin je možné s žádostí 
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pracovat, ale není možné ji podat (odeslat), a to z důvodu zálohování dat a údržby 
systému.  

 
4. Pro každý projekt bude zpravidla podána samostatná žádost. 
 
5. Nesplnění všech náležitostí žádosti je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o zařazení 

do Programu.  
 
6. Termínem pro podání žádostí o dotaci je: 

- podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků              
- podpora jednorázových projektů konaných 01. 01. 2021 – 30. 06. 2021  
- podpora dlouhodobých projektů (jednoletých 

a dvouletých)                                                        
                                                                                18. 01. 2021 – 10. 02. 2021   

 
- podpora jednorázových projektů konaných 01. 07. 2021 – 31. 12. 2021  

                                                                                29. 03. 2021 – 19. 04. 2021  
 

 
IV. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 
1. Maximální výše dotace může činit 80 % z celkových vynaložených nákladů na projekt. 

V případě nesplnění podmínky této stanovené finanční spoluúčasti je příjemce dotace 
povinen poměrnou část vrátit na účet statutárního města Pardubice. Na stejný projekt a 
veškeré jeho části (doprovodné akce apod.) může žadatel požádat o finanční podporu u 
statutárního města Pardubice pouze z jednoho zdroje, tzn. v případě poskytnutí dotace 
z tohoto Programu nemůže na žádnou další část projektu získat podporu z jiných 
prostředků města, jakými jsou např. jednotlivé programy podpory (sportu, volného času, 
cestovního ruchu apod.), dotace z rezervy rady města, primátora či náměstků primátora.  

 
2. Každá žádost bude vyhodnocena dle stanovených kritérií, a to po stránce formální, věcné 

a obsahové.  
 
Formální a věcná správnost: 
Tato kontrola spočívá v ověření, zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými 
náležitostmi, zda předložená žádost a žadatel vyhovují podmínkám daného Programu.  

 
Kritéria:  
- podání žádosti na zveřejněném formuláři,  
- úplné a správné vyplnění žádosti včetně rozpočtu,  
- dodání všech požadovaných příloh,  
- projekt je v souladu se zadáním,  
- projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikání žadatele.  
 
Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou kulturní komisi pro dotační řízení 
předloženy k hodnocení a posouzení. Kulturní komisi bude pouze předložen na vědomí 
seznam vyřazených žádostí s důvodem vyřazení. 
Obsahové hodnocení – kritéria – preference:  
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Kulturní komise navrhne seznam akcí, projektů či činností (dále také jen „projekty“) 
s doporučenou výší podpory vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke 
schválení poskytnutí dotace příslušnému kompetentnímu orgánu. Na základě rozhodnutí 
příslušného kompetentního orgánu bude výsledek zveřejněn na stránce www.pardubice.eu, 
a to včetně bodového hodnocení jednotlivých projektů.  

Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z oblasti Podpora jednorázových 
akcí, Mikrogranty, Podpora dlouhodobých projektů 

 
Kritérium Maximální počet bodů 

Připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu 
(jasná formulace obsahu a cíle, personální zajištění projektu, 
stanovený konkrétní realizační plán) 

20 bodů  

Hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu (rozpočet 
je jasný a zároveň podrobný, navrhované výdaje jsou nezbytné 
pro dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které budou 
hrazeny z dotace města, zohlednění vícezdrojového financování 
projektu) 

30 bodů  

Rozšíření kulturní nabídky města Pardubice 
(propojování s dalšími akcemi, dlouhodobost a záběr působnosti) 

30 bodů 

Posouzení souladu projektu se Strategií pro kulturu a 
kreativitu Pardubic  

20 bodů  

Maximální počet bodů, které lze při hodnocení získat  100 bodů  

Minimální počet bodů pro přidělení dotace  60 bodů  
 

 
Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z oblasti Podpora celoroční činnosti 
zájmových kulturních spolků 

 
Kritérium Maximální počet bodů 

Umělecká hodnota interpretů v daném žánru 
(doložení veřejných vystoupení v předešlých 2 letech, doložení 
výsledků v ČR i v zahraničí v předešlých 2 letech)  

50 bodů  

Dopad akce v oblastech, které konkrétně definují 
aktivity celoroční činnosti (zapojení dětí a mládeže do 
kulturního života – veřejné přehlídky, prezentace, soutěže a 
další aktivity k oživení veřejného prostoru ve městě)  

30 bodů  

Soustavná činnost (četnost aktivity – týdenní, měsíční)  20 bodů  

Maximální počet bodů, které lze při hodnocení 
získat  

100 bodů  

Minimální počet bodů pro přidělení dotace  60 bodů  
 
Při vyhlášení konkrétního programu mohou být všeobecná kritéria upravena.  
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3. Způsob výpočtu doporučené dotace  
 

Jednotliví členové komise každému projektu přidělí své bodové hodnocení. Na základě 
celého bodového hodnocení bude následně vypočten „průměrný počet bodů“, a to jako 
průměr z udělených bodů bez nejvyšší a nejnižší částky. 
 
Dle průměrného počtu bodů je následně navržena výše dotace na základě následujícího 
mechanismu: 
- pro projekty s dosaženým průměrným počtem do 59 bodů platí, že nesplnily minimální 

hranici pro udělení dotace; závěrem je návrh na nepřidělení dotace,   
- pro projekty s průměrným počtem bodů 80 a vyšším platí, že navrhovaná výše dotace 

se rovná požadované dotaci,  
- pro projekty s průměrným počtem bodů 60 až 79 je navržena krácená částka dle 

rovnice:   
 

! = #$ %&'( −
*
&+ 

 
d = výše dotace po výpočtu 
z = výše původně požadované dotace  
b = počet přidělených bodů 
 
Všechny takto vypočtené částky v rámci daného dotačního kola mohou být následně 
pokráceny s ohledem na stanovenou alokaci pro dané kolo.   
 
 

V.  
Uznatelné a neuznatelné náklady  

1. Uznatelné náklady jsou pouze výdaje, které přímo souvisejí s podpořeným projektem a 
bez jejichž vynaložení by podporovaný projekt nemohl být realizován, s výjimkou výdajů 
uvedených v odst. 2 tohoto článku Pravidel.  
 
2. Neuznatelné náklady jsou výdaje na: 
- stravování, občerstvení, květiny, ceny do soutěží, peněžní dary, 
- jízdné na zkoušky,  
- daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na 

odpočet této daně,  
- nákup aparatury, vybavení, zařízení, přístrojů (s výjimkou vypsaného účelového 

grantu), 
- investiční výdaje,  
- pořizování vlastních audio a video nosičů určených k prezentaci a prodeji nebo 

obdobnou ediční činnost, 
- leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných finančních produktů, včetně 

příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním), a dále 
veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní závazek (např. 
smluvní pokuty a penále),  

- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
- telefonní služby, 
- vedení účetnictví, bankovní poplatky, právní služby, 



 - 8 - 

- položky uhrazené formou vzájemného zápočtu, 
- podporu politických stran, náboženství, extremistických hnutí a služby poskytované 

v rozporu s dobrými mravy,  
- činnosti přímo nesouvisející s podporovanou akcí. 

 
VI. 

Všeobecné podmínky 
1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží projekt pro rozpočtové období, 

základní rozvahu pro finanční krytí, předpokládaný zdroj a výši příjmů, způsob využití 
příjmů, organizační zajištění projektu s předpokládanou výší vstupného a ostatní povinné 
přílohy.  
 

2. Rozpočet uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace.  Žadatel, kterému bude 
dotace navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě vyzvání upravený 
rozpočet na daný projekt, a to dle návrhu výše dotace. Rozpočet, resp. upravený rozpočet 
bude součástí smlouvy o poskytnutí dotace a položky v něm uvedené jsou závazné pro 
účelové určení využití dotace a konečné vyúčtování.  

 
3. Kulturní komise posoudí individuálně každou žádost o dotaci a v případě potřeby si může 

vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace na jednání komise.  
 
4. Příjemce dotace se zavazuje: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na projekt, činnost či výjezd, který je předmětem 
předložené žádosti, 

b) v konkrétních případech předložit na požádání věrohodné údaje o objemu 
poskytovaných služeb a o celkovém pracovním výkonu, 

c) nést odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke 
schválenému účelu, nese statutární zástupce organizace (příjemce), v případě změn 
v osobě statutárního zástupce (příjemce) je nový statutární zástupce povinen 
písemným prohlášením přistoupit k podmínkám smlouvy, 

d) umožnit členům kulturní komise a osobám pověřeným Magistrátem města Pardubic 
seznámit se s realizací činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout 
součinnost při provádění finanční kontroly, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména 
vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem 
zaručujícím trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové 
skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení 
podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem 
umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

f) umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly v místě a čase konání akcí 
realizovaných v rámci dotovaného projektu,  

g) neprodleně oznámit odboru školství, kultury a sportu změnu stanov, bankovního 
spojení, statutárního zástupce a podstatné změny v realizovaném projektu, které 
mohou podstatně ovlivnit náplň aktivit a způsob finančního hospodaření, 

h) při propagaci projektu, výjezdu, spolku, zařízení apod. vždy uvádět využití podpory 
města Pardubic např. „město Pardubice podporuje kulturu“ a používat logo města, 
které bude zasláno příjemci dotace na vyžádání na e-mailovou adresu uvedenou 
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v žádosti o dotaci. Jakékoliv použití loga Magistrátu města Pardubic musí být 
schváleno Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, 
z hlediska souladu s tzv. logomanuálem města. Náhledy na schválení použití loga 
bude příjemce dotace zasílat na e-mailovou adresu propagace@mmp.cz,  

i) poskytnout informace o průběhu realizovaných projektů dle požadavků 
poskytovatele dotace (bližší specifikace bude uvedena ve smlouvě o poskytnutí 
dotace)  

j) při použití dotace dodržovat související právní předpisy, Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice, tato Pravidla a ustanovení smlouvy 
o poskytnutí dotace.  

 
5. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 
6. Provádění výlepů reklamy, plakátů, letáků a jiných informačních a propagačních 

materiálů týkajících se projektů, činností, výjezdů či žadatele na místech k tomu účelu 
neurčených (tzv. černé výlepy) bude negativně zohledněno při posuzování žádosti o 
dotaci z Programu.   
 

VII. 
Vyúčtování dotace 

1. Příjemce má povinnost vést získanou podporu ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj 
bylo možno zjistit údaje o použití dotace, a to řádně v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Poskytnutá dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v témže roce, ve 

kterém byla dotace poskytnuta. Totéž platí o dvouletých projektech.  
 
3. Příjemce je povinen doručit poskytovateli dotace závěrečné vyhodnocení projektu, 

činnosti či výjezdu a příslušné vyúčtování nejpozději do data, které je uvedeno ve 
smlouvě o poskytnutí dotace.  

 
4. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě, případně dle svého rozsahu datovou 

schránkou, s připojeným podpisem oprávněné osoby na předepsaném formuláři 
v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace.  Vyúčtování každé dotace obsahuje 
kopie prvotních účetních dokladů, doklady potvrzující uskutečnění výdaje, seznam všech 
dokladů předložených ve vyúčtování dotace, propagační materiály dokládající 
uskutečnění akce, projektu či činnosti, další doklady uvedené v předepsaném formuláři 
nebo ve smlouvě a závěrečnou zprávu. Výjimku tvoří vyúčtování tzv. mikrograntů, ve 
kterém se dokládá vedle předepsaného formuláře pouze přehled účetních dokladů 
vedených v účetnictví příjemce dotace, případně další přílohy specifikované ve formuláři 
vyúčtování.  

 
5. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce 

příslušnou finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele. Kulturní komise si 
vyhrazuje právo v tomto ohledu vyhodnotit podporovaný projekt, činnosti či výjezd a 
v případě neúčelně vynaložených prostředků navrhnout požadavek k vrácení dotace či 
její části. 
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6. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil 
vůbec, je nutné vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města.  

 
7. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu stanoveném ve smlouvě o 

poskytnutí dotace, bude postupováno dle smlouvy o poskytnutí dotace a zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva ve věci 

poskytnutí/neposkytnutí dotace na webových stránkách statutárního města Pardubice 
v přehledových tabulkách včetně zdůvodnění neschválení žádosti, a to do dvou týdnů od 
zveřejnění usnesení přijatého příslušným orgánem města.  
 

2. Žadatel, jemuž byla schválena dotace, poskytne odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Pardubic potřebnou součinnost k uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace. 

 
3. Tato Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2021 nabývají 

platnosti schválením Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020.            
  
 
 



Příloha č. 1 usnesení č. 6  
PRAVIDLA 

poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic  
v roce 2021 

 

I.  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje v souladu s následujícími právními 
normami: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a související právní předpisy Evropské unie. Dále se 
poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubic.  
 

2. Celková výše Programu podpory sportu je limitována objemem finančních prostředků, které jsou 
vyčleněny pro tento účel ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice. 

 
3. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50.000 Kč), 

může poskytnout dotaci z Programu podpory sportu, pokud žadatel předloží žádost včetně 
požadovaných příloh na zveřejněném elektronickém formuláři ve stanoveném termínu a tuto 
žádost projedná komise pro sport.  
 

4. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené 
mezi statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). Smlouva o 
poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic.  

 
5. Každá konkrétní dotace musí být posouzena z hlediska souladu s články 107 a násl. Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, zda její poskytnutí 
nezakládá veřejnou podporu, zda bude poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ ve smyslu 
Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis či v jiném režimu podpory. 
 

 
II.  

OBECNÁ PRAVIDLA 

A. Účel dotace 

1. Společným hlavním smyslem a účelem dotací z Programu podpory sportu města Pardubic je 
podpora uspokojování sportovních potřeb občanů města Pardubic, podpora údržby a provozu 
sportovišť a sportovních zařízení sloužících sportovnímu vyžití občanů města Pardubic nebo 
podpora propagace města Pardubic cestou sportu. 
 

2. Pro rok 2021 budou poskytovány z Programu podpory sportu tyto typy dotací: 
• dotace na tradiční a významné sportovní akce; 
• dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže; 
• dotace na výkonnostní sport; 
• dotace na provoz sportovišť; 
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• dotace na podporu významných sportovců; 
• dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost; 
• dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci. 

 
3. Rada města Pardubic je oprávněna v průběhu roku dle aktuální potřeby a finančních možností 

vyhlásit (na návrh komise pro sport Rady města Pardubic) výběrové řízení na tematické dotace 
poskytnuté z Programu podpory sportu. Témata, podmínky a termíny podávání žádostí navrhuje 
komise pro sport a předkládá je ke schválení Radě města Pardubic. 

 
4. Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze požádat o individuální dotaci z Programu podpory sportu 

(v nevyhnutelných případech i v jejich průběhu). Celková výše finančních prostředků poskytnutých 
formou individuálních dotací je limitována objemem finančních prostředků schválených 
v Programu podpory sportu.   
 

5. Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány jednotlivě a dotaci lze poskytnout na účel určený 
žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Individuální dotace se poskytují na realizaci významných 
akcí či projektů, které svým charakterem přispívají k rozvoji sportovního prostředí města Pardubic, 
a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména města. Dále se poskytují na podporu akcí či projektů 
unikátního charakteru, dlouhodobě propagujících statutární město Pardubice v České republice a 
zahraničí a na podporu významných akcí či projektů veřejného zájmu. 
 

B. Podávání žádostí 

1. Žadatel předkládá žádost o poskytnutí dotace v elektronické podobě na zveřejněném formuláři 
včetně všech požadovaných příloh ve stanoveném termínu. 
 

2. Formulář žádosti bude zveřejněn společně s vyhlášenými podmínkami dotačního programu.  
 

3. Žadatel o dotaci podá žádost prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále jen „Portál občana“) 
na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami, a to v souladu s Pravidly poskytování 
dotací z Programu podpory sportu pro rok 2021. Portál občana je dostupný na webových stránkách 
statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Žádost o dotaci 
předložená na jiném než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata a 
bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena. 
 

4. Přílohy žádosti (kopie nájemních smluv, faktur od dodavatelů energií, startovní listiny atd.), které 
budou převyšovat maximální možnou velikost žádosti o dotaci (20 MB) je možné po předchozí 
dohodě (telefonické, emailové) s administrátory dotací z Programu podpory sportu doručit 
elektronicky jinou formou (email, externí datové úložiště, datový nosič – CD, DVD, flash disk apod.). 

 
5. Žádost o dotaci musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat povinné přílohy. V případě 

nesplnění formálních náležitostí či chybějících údajů je žadatel vyzván elektronicky (e-mailem), aby 
svou žádost o dotaci doplnil, příp. vysvětlil. Žadateli je poskytnuta přiměřená lhůta k opravě 
formálních nedostatků (zpravidla do 3 pracovních dnů). Pokud žadatel v přiměřené lhůtě 
nedostatek neodstraní, je žádost vyřazena a žadatel je o této skutečnosti písemně informován. 
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6. Termín pro předložení žádostí o dotace v roce 2021 je pro všechny dotační tituly s výjimkou dotací 
na výkonnostní sport od 18.01.2021 od 05:00:00 hod. do 08.02.2021 23:59:59 hod. Termín pro 
předložení žádostí o dotaci na výkonnostní sport bude vyhlášen v průběhu roku 2021 (nejdříve v 
březnu) a bude uveden v podmínkách k předkládání žádostí o dotace. V případě vyhlášení 
tematických dotací v průběhu roku bude termín předložení žádostí uveřejněn v podmínkách 
vyhlášeného dotačního programu. Podmínky k předkládání žádostí budou zveřejněny na úřední 
desce Magistrátu města Pardubic. 
 

7. Žádost o dotaci je možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy od 05:00:00 hod. do 
23:59:59 hod. Každý den v čase od 00:00 hod. do 04:59 hod. je možné s formulářem žádosti o dotaci 
pracovat, ale není možné jej podat (odeslat), a to z důvodu provádění záloh dat a údržby systému.  
 

C. Výběrové řízení 

1. Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které: 
- odpovídají schváleným pravidlům pro příslušný typ dotace; 
- jsou podány na formulářích zveřejněných na Portálu občana, vyplněny objektivními a 

věrohodnými údaji ve všech bodech podle pokynů a vysvětlivek vydaných k těmto formulářům; 
- jsou předloženy spolu s kopií dokladu prokazujícího právní osobnost žadatele (je-li žadatelem 

fyzická osoba, předloží občanský průkaz) a doloženým jménem osoby, která je statutárním (či 
obdobným) orgánem (např. zápisem z poslední valné hromady subjektu atd.); subjekty zapsané 
ve veřejném rejstříku se zveřejněnými aktuálními údaji (jména statutárních zástupců, platné 
stanovy apod.) předloží výpis z tohoto rejstříku; 

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

- jsou předloženy ve vyhlášeném termínu pro podávání žádostí o dotace. 
 

2. Do výběrového řízení v dotačních kategoriích uvedených v článku II. písm. A. odstavci 2 nebudou 
přijaty žádosti subjektů podporované individuálními dotacemi na celoroční činnost vyčleněnými na 
samostatné řádky rozpočtu města z Programu podpory sportu nebo z Podpory sportu – vazba na 
akciové podíly města v městských společnostech. 
 

3. S ohledem na to, že žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem 
či sídlem mimo území města Pardubic, je komise pro sport při posuzování žádostí o dotace a při 
rozhodování o poskytování dotací oprávněna vždy posoudit, jakou měrou každá jednotlivá žádost 
svým obsahem směřuje k naplnění hlavního smyslu a účelu podle článku II. písm. A. odstavce 1. a 
žádost nenaplňující tento smysl a účel odmítnout bez jejího zařazení do výběrového řízení. 
 

4. Komise pro sport navrhne seznam akcí, projektů či činností s doporučenou výší podpory 
vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií v článku III. a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí 
dotace příslušnému kompetentnímu orgánu. 

 
5. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu komise pro sport příslušný orgán (rada 

města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na poskytnutí dotace 
do 50.000,- Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu na poskytnutí dotace ve výši nad 
50.000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic. 
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6. Rada resp. zastupitelstvo města rozhoduje o všech dotačních kategoriích souhrnně (bez dotací na 

tradiční a významné akce) pro jednoho žadatele (tj. pro jednu právnickou, resp. fyzickou osobu). 
Dotace na tradiční a významné akce budou radě města (resp. zastupitelstvu města) předloženy ke 
schválení samostatně a o jejich poskytnutí bude uzavřena samostatná smlouva. 
 

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

8.  Při podpisu smlouvy příjemce doloží:  
- Čestné prohlášení o neexistenci nesplněných závazků po splatnosti vůči statutárnímu městu 

Pardubice (vč. městských obvodů), obchodním společnostem, jichž je město přímo či nepřímo 
ovládající osobou (DpmP, a. s., SmP, a. s., RFP, a. s., BČOV, a. s.), právnickým osobám, jejichž je 
statutární město Pardubice zakladatelem či zřizovatelem. 

- Čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci či úpadku a ani nebyl podán návrh na 
likvidaci či návrh na zahájení insolvenčního řízení. 

- V případě dotace nad 50 tis. Kč doloží žadatel potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči 
orgánům Finanční správy ČR vydané finančním úřadem. Potvrzení nesmí být starší 3 měsíců k 
datu podpisu smlouvy. 

 
9. Po uzavření smlouvy bude příslušná finanční částka zaslána příjemci dotace na účet uvedený 

v žádosti o dotaci. 
 

10. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva ve věci 
poskytnutí/neposkytnutí dotace na webových stránkách statutárního města Pardubice v 
přehledových tabulkách včetně zdůvodnění neschválení žádosti. 

 
D. Všeobecné podmínky 

1. Výše dotací je závislá na schváleném rozpočtu Programu podpory sportu města. Komise pro sport 
má právo pravidelně kontrolovat využití dotace. V případě zjištění nedostatků, jako je uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů nebo nevyužití dotace na poskytnutý účel, je příjemce dotace 
povinen vrátit poskytnutou finanční částku, při vážných nedostatcích se vystavuje riziku vyřazení 
svých žádostí o dotace z výběrových řízení v příštím období. 
 

2. Žadatel o dotaci má následující povinnosti: 
- umožnit členům komise pro sport a úředníkům Magistrátu města Pardubic provést kontrolu 

pravdivosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o dotaci a kontrolu žadatele a využití 
poskytnuté dotace; 

- poskytnout komisi pro sport na její žádost (v případě pochybností komise o správnosti údajů 
uvedených žadatelem o dotaci v žádosti o dotaci) potvrzení o počtu členů žadatele a o počtu 
členů příslušného sportovního svazu či obdobné zastřešující organizace žadatele potvrzené 
příslušným sportovním svazem či obdobnou zastřešující organizací žadatele;    
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- vést operativní statistickou a účetní evidenci u akcí, činností či projektů (vše dále také jen „akce“) 
dotovaných z prostředků Programu podpory sportu; 

- předkládat podrobný rozpočet akce u akcí dotovaných z prostředků Programu podpory sportu; 
- provést vyúčtování poskytnuté dotace;  
- uvádět na plakátech, propozicích, pozvánkách, výsledcích apod., že na akci byla poskytnuta 

dotace z prostředků města Pardubice; 
- v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených v žádosti o dotaci nebo 

nevyužití dotace na poskytnutý účel vrátit příslušnou částku na účet města; 
- poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných a spolupořádaných statutárním 

městem Pardubice; 
- poskytnout potřebnou součinnost při sběru dat a informací převážně s ohledem na tvorbu 

strategických dokumentů města (poskytování informací, vyplňování dotazníků, spolupráce při 
workshopech apod.), 

- na veřejně přístupném a viditelném místě uveřejnit výši poskytnuté dotace z prostředků města 
a o výši dotace informovat na svých oficiálních webových stránkách. 
 

3. Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačních kategorií uvedených v článku II. písm. A. odstavci 2 
nebude uzavřena se žadatelem dříve, než Magistrát města Pardubic akceptuje žadatelem 
předložené vyúčtování dotací z Programu podpory sportu z předchozího roku.  
 

4. Žadateli o dotaci, který splní veškeré podmínky pro poskytnutí dotace a který svou činnost ve 
sportovní oblasti ke dni podání žádosti aktivně provozuje (též jako právní nástupce): 
a. max. po dobu jednoho roku, bude navrženo poskytnutí dotace ve výši 20 % z částky vypočtené 

dle níže uvedených pravidel,  
b. max. po dobu tří let, bude navrženo poskytnutí dotace ve výši 50 % z částky vypočtené dle níže 

uvedených pravidel,  
c. po dobu delší než 3 roky, bude navrženo poskytnutí dotace ve výši vypočtené dle níže 

uvedených pravidel. 
Tato podmínka se nevztahuje na dotace na tradiční a významné akce (čl. III. písm. A), tematické 
dotace a individuální dotace.  

5. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

E. Vyúčtování dotace 

1. Příjemce dotace má povinnost vést získanou podporu ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj 
bylo možno zjistit údaje o použití dotace. 
 

2. Dotace musí být využita na náklady vzniklé v témže roce, ve kterém byla dotace poskytnuta a tyto 
náklady musí být uhrazeny nejpozději do 15. ledna roku následujícího, není-li ve smlouvě o 
poskytnutí dotace uvedeno jinak. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny v roce 
poskytnutí dotace před nabytím účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
3. Příjemce je povinen doručit poskytovateli vyúčtování dotace nejpozději do data, které je uvedeno 

ve smlouvě o poskytnutí dotace.  
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4. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě, případně dle svého rozsahu datovou schránkou 
s připojeným podpisem oprávněné osoby věcně příslušnému odboru na předepsaném formuláři v 
souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace, nejpozději do data, které je uvedeno ve 
smlouvě o poskytnutí dotace. Vyúčtování dotace obsahuje kopie prvotních účetních dokladů, 
doklady potvrzující uskutečnění výdaje (výpisy z účtu, pokladní výdajové doklady), seznam všech 
dokladů předložených ve vyúčtování dotace, propagační materiály dokládající uskutečnění akce, 
projektu či činnosti, stručné zhodnocení dotovaného projektu a další doklady uvedené 
v předepsaném formuláři vyúčtování a ve smlouvě. 
 

5. Doklady předložené ve vyúčtování dotace musí být čitelné a musí mít jasně specifikovaný obsah 
poskytnuté služby nebo nakoupeného zboží. 
 

6. V rámci tematických dotací z Programu podpory sportu může poskytovatel dotace ve veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace stanovit výdaje nebo náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a 
které budou vyúčtovány paušální částkou. 
 

7. U podání vyúčtování v listinné podobě: 
- prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic je rozhodující pro splnění termínu podání 

vyúčtování datum podání uvedené na razítku podatelny úřadu. Tyto dokumenty musí být 
doručeny v úředních hodinách.  

- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodující pro splnění termínu podání 
vyúčtování datum podání zásilky uvedené na razítku provozovatele poštovních služeb.  

8. U podání vyúčtování učiněných v elektronické podobě do datové schránky (ID datové schránky: 
ukzbx4z) je rozhodující pro splnění termínu podání vyúčtování datum elektronického podání. 
 

9. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je stanoveno předmětem smlouvy, vrátí příjemce 
příslušnou finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele. Při zjištění vážných nedostatků se 
vystavuje příjemce riziku vyřazení žádosti o dotaci z výběrového řízení v příštím období.  

10. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, je 
nutné vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města č. 326561/0100. 
 

11. Pro realizaci projektu dotovaného z Programu podpory sportu jsou stanoveny tzv. uznatelné a 
neuznatelné náklady projektu. 
Za uznatelné náklady jsou považovány zejména: 
- provozní náklady (el. energie, voda, plyn atd., svoz odpadu, neinvestiční údržba a drobné 

neinvestiční opravy). Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování je 
nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie. 

- náklady na nájemné za pronájem sportovišť; 
- materiální vybavení (pouze neinvestiční do 40.000 Kč: např. materiální vybavení sportovců, 

týmu, sportovní materiál, speciální tréninkové pomůcky, stroje), v případě poskytnutí dotace 
jako investiční (schváleno a uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace) lze vyúčtovat i materiální 
vybavení převyšující limit 40 tis. Kč; 
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- doprava (cestovné (jízdné) a faktury za dopravu na soutěže, sportovní utkání, tréninky a 
soustředění – nutné doložit seznamem účastníků, a dále faktury za pronájem vozidla).  
- Faktura za dopravu musí mít jasně specifikovaný obsah poskytnuté služby.  
- V případě použití veřejného dopravního prostředku doložit kopie jízdenek za vlak, autobus, 

atd.  
- V případě uplatnění cestovních náhrad za použití soukromého vozidla doložit interním 

předpisem příjemce (směrnicí), který určuje výši platby za 1 km, nebo v případě výpočtu 
cestovních náhrad dle zákona (zákoník práce) doložit ofocený velký technický průkaz s údaji 
o spotřebě a druhu pohonných hmot a kopii dokladu o nákupu pohonných hmot. Pokud není 
doklad o nákupu pohonných hmot, je možné použít pro výpočet údaje z vyhlášky 
Ministerstva práce a soc. věcí o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro daný rok 
(dále jen „vyhláška MPSV“). 

- Cestovní výdaje budou uznány na základě řádně vyplněného cestovního příkazu, který 
obsahuje minimálně: 

- název příjemce, 
- účel cesty, 
- počátek a cíl cesty (místo, datum), 
- počet ujetých km, 
- výše náhrady za 1 km (určená směrnicí nebo vypočítaná dle vyhlášky MPSV), 
- celkovou částku, 
- podpis oprávněné osoby spolku. 

- V případě cestovních náhrad mohou být uhrazeny pouze jízdní výdaje, a to maximálně ve 
výši stanovené vyhláškou MPSV pro daný rok (nikoliv paušální stravné a kapesné). 

- Cestovní náklady spojené s dopravou na tréninky mohou být využity pouze u takového 
sportu, který svým charakterem vyžaduje konání tréninků v různých lokalitách i mimo 
Pardubice (např. golf, lyžování, motoristické sporty, orientační sporty, vodní sporty), kdy 
počátek a cíl cesty musí být vždy v Pardubicích. Toto omezení se netýká příjemců dotací 
z dotačního titulu činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci.; 

- poplatky dle sazebníků svazů či obdobných zastřešujících organizací (přihlášky do soutěží, 
startovné, licence, atd.); 

- zajištění utkání a závodů (pořadatelská služba, zapisovatel, rozhodčí, statistik, delegáti, komisaři 
atd., TV přenosy (produkce), kde je povinnost dána příslušným svazem, popř. reglementem 
soutěže); 

- ubytování a společné stravné účastníků na soutěžích a soustředěních – nutno doložit 
příslušnými doklady a seznamem účastníků; 

- věcné ceny; 
- odměny (správcům sportovních areálů či sportovišť provozovaných žadatelem a trenérům 

apod.), 
- povinné testování související s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 ve sportovních 

soutěžích, 
- sportovní zdravotní prohlídky, náklady na regeneraci a výživové doplňky. 
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Neuznatelné náklady, na které nelze využít dotaci jsou: 
- finanční odměny a peněžní dary za umístění/účast v soutěžích nebo turnajích (prize money); 
- pohoštění, rauty a nákup potravin (výjimkou je nákup potravin jako cen pro vítěze turnajů, 

soutěží atd.); 
- daně (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně 

nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); 
- telefonní služby, 
- penále, srážky a další finanční postihy; 

- leasing, splátky úvěrů, půjček a podobných finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, 
úroky z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé 
v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní závazek (např. smluvní pokuty a penále); 

- správní, soudní a bankovní poplatky; 
- pojištění majetku; 
- nákup hráčských práv, platby za nákup a hostování hráčů (sportovců);  
- paušální stravné a kapesné; 
- Dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů. 
 
 

III.  

PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOTACÍ 

A. Dotace na tradiční a významné sportovní akce 

1. Dotace je určena na podporu pořádání tradičních a významných sportovních akcí. Město svým 
finančním příspěvkem vyjadřuje svou podporu.  
Rozdělení sportovních akcí: 
• jednorázové sportovní akce v daném roce – např. světové a evropské poháry, mistrovství světa 

či Evropy, mistrovství ČR, popř. české poháry a podobné závody s celostátním významem; 
• sportovní akce s dlouholetou tradicí (více jak 10 let), které dlouhodobě přispívají k image 

města a mají zpravidla ve svém názvu i název města; 
• sportovní akce s mezinárodní účastí, které se pořádají pravidelně, ale ještě nesplňují podmínky 

předchozího bodu, přesto jsou významnou propagací sportu a města. 
 

2. Žadatel je oprávněn požádat o dotaci na pořadatelství maximálně 3 tradičních nebo významných 
akcí. V případě multioborových tělovýchovných jednot a spolků může žadatel předložit žádost o 
dotaci na podporu maximálně 3 akcí každého sportovního oddílu. 
 

3. Výše dotace poskytnuté na akci může činit maximálně 70 % z celkových vynaložených nákladů na 
akci. Celková výše dotace na akci se bude odvíjet od položek uvedených v rozpočtu akce, který je 
nedílnou součástí žádosti o dotaci. Rozpočet, resp. upravený rozpočet (dle čl. III. písm. A. odst. 5), 
a položky v něm uvedené jsou závazné pro podání vyúčtování. V případě nedodržení je příjemce 
dotace povinen vrátit celou dotaci či její poměrnou část poskytovateli. 
 

4. Pořadatel, který obdrží dotaci na pořádanou akci, se zavazuje, že v rámci propagační kampaně akce 
a v průběhu jejího konání bude vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město 
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Pardubice. K zajištění propagace je možné zapůjčit bannery „Žijeme sportem“. Příjemce dotace 
umožní vstup na akci zástupci poskytovatele, případně zástupci komise pro sport za účelem 
zhodnocení propagace statutárního města Pardubice a zajištění akce. 
 

5. Rozpočet uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace.  Žadatel, který obdrží dotaci (bude 
mu navržena) v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě vyzvání upravený rozpočet na danou 
akci (projekt), a to dle výsledné výše přidělené dotace.  
 

6. Příjemce dotace je povinen před uspořádáním akce informovat zástupce poskytovatele dotace 
o veškerých změnách v žádosti uvedených údajů týkajících se akce (termín, místo konání a další 
změny) na adresu ondrej.kopecky@mmp.cz. 
 

7. Komise pro sport si vyhrazuje právo, že v případě nesplnění podmínek v bodě 3. tohoto článku bude 
v následujícím roce příslušnému žadateli, který bod porušil, navrženo krácení finanční částky. 
 

8. Termíny pro podání vyúčtování jsou stanoveny následovně: 
- akce konané od 1.1. do 31.3. vyúčtovat nejdéle do 30. června téhož roku; 
- akce konané od 1.4. do 30.6. vyúčtovat nejdéle do 30. září téhož roku; 
- akce konané od 1.7. do 31.12. vyúčtovat nejdéle do 31. prosince téhož roku. 

 
9. Komise pro sport každou žádost o dotaci individuálně posoudí podle následujících obsahových 

kritérií. 
 

Kritérium Maximální počet bodů 

Zpracování projektu/akce (připravenost žadatele k pořádání, 
jasná formulace obsahu, cíle a cílových skupin) 

20 bodů 

Tradice a významnost akce (ročník konání akce v Pardubicích - 
dle charakteru akce i mimo Pardubice, významnost akce v rámci 
města, kraje, ČR, mezinárodní)  

20 bodů 

Počet účastníků (počet startujících sportovců, týmů a 
předpokládaný počet diváků) 

20 bodů 

Finanční stránka akce (hospodárnost, přiměřenost a efektivita 
rozpočtu akce, rozpočet je jasný a zároveň podrobný, 
navrhované výdaje jsou nezbytné pro dosažení cíle, 
vícezdrojové financování a podíl žadatele, výše startovného) 

40 bodů 

Význam a přínos pro město (marketingový a divácký dosah 
mimo diváky na místě, unikátnost akce, zapojení veřejnosti) 

50 bodů 

Maximální počet bodů, které lze při hodnocení získat 150 bodů 

Minimální počet bodů pro přidělení dotace 75 bodů 

 
10. Na základě bodového hodnocení žádostí bude vypočtena výše navržené dotace. 

 
11. Komise pro sport může v rámci hodnocení žádosti navrhnout redukci výše celkové požadované 

dotace v případech, kdy tyto neodpovídají zásadám efektivního, účelného a hospodárného 
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vynakládání veřejných prostředků. Při hodnocení mohou být některé položky rozpočtu 
projektu/akce zcela či z části nepodpořeny. 

 
 

B. Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže 

1. Spolkovou sportovní činností dětí a mládeže se pro účely těchto pravidel rozumí pravidelná a 
dlouhodobá sportovní příprava (trénink minimálně 1x týdně) dětí a mládeže.  
 

2. Dotace je určena k úhradě nákladů na zajištění sportovišť pro děti a mládež (provoz a údržba 
sportovišť, nájemné sportovišť), dále k úhradě nákladů na pořízení sportovního vybavení pro děti a 
mládež, k úhradě nákladů na dopravu dětí a mládeže ke sportovním akcím, k úhradě nákladů za 
společné tréninkové soustředění/kemp pro děti a mládež a také na úhradu odměn pro trenéry dětí 
a mládeže. 
 

3. Žadatelem musí být právní subjekt (zapsaný spolek či jiná právnická osoba), jehož hlavní činností je 
sportovní a tělovýchovná činnost, tj. tělovýchovné a tělocvičné jednoty („TJ“), sportovní kluby 
(„SK“), apod., které zajišťují a provádějí spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže. Žadatelem 
nemůže být organizace, která sdružuje více TJ nebo SK s vlastní právní subjektivitou. 
 

4. Komise pro sport při posuzování žádostí o dotaci na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže, 
vychází z těchto kritérií: 
• počet členů dětí a mládeže u žadatele aktivních (soutěžících) a neaktivních (nesoutěžících), 
• počet dětí a mládeže s trvalým pobytem v Pardubicích, 
• průměrný počet akcí/týden u jednotlivých věkových kategorií. 
 

5. Aktivní (soutěžní) člen je ten, který se zúčastnil minimálně 1 oficiální soutěže za rok 2020. Jednou 
soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů 
v individuálních disciplínách). 
 

6. Za oficiální soutěž se považuje mistrovský zápas, turnaj, závod nebo soutěž pořádaná, řízená nebo 
vyhlášená příslušným sportovním svazem či obdobnou zastřešující organizací (dále jen „svaz“) 
daného sportovního odvětví (celorepublikovým nebo oblastním), případně soutěž uvedená 
v oficiální termínové listině příslušného svazu, a to s cílem stanovit pořadí v příslušné struktuře 
soutěží v daném sportovním odvětví. Svaz eviduje výsledky takových soutěží a start v nich je 
podmíněn registrací v příslušném svazu. 
 

7. Příslušný sportovní svaz působí na celostátní úrovni jako autorita daného sportovního odvětví v ČR, 
sdružuje subjekty provozující daný sport napříč ČR a vzhledem k tomu má i odpovídající členskou 
základnu a historii.  
 

8. Člen žadatele z kategorie dětí a mládeže, který nesplní podmínky uvedené v odstavci 5 a 6 tohoto 
článku, je považován za neaktivního (nesoutěžního).   

9. O dotaci subjekt žádá na předepsaném tiskopise, ve kterém uvede: 
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a. počet členů aktivních a neaktivních dětí (tj. nar. 1. 1. 2006 a mladší) s trvalým pobytem 
v Pardubicích a s trvalým pobytem mimo Pardubice a počet členů aktivní a neaktivní mládeže 
(tj. nar. 1. 1. 1998 do 31. 12. 2005 včetně) s trvalým pobytem v Pardubicích a s trvalým 
pobytem mimo Pardubice v oddílu k 31. 12. 2020. Každá TJ či SK s více sportovními oddíly 
odevzdá seznamy dětí a mládeže vyplněné po oddílech, nikoli za celou TJ či SK souhrnně; 

b. výši příspěvků dětí a mládeže v roce 2020 + celkovou částku vybranou na členských příspěvcích 
dětí a mládeže za rok 2020; 

c. průměrný počet akcí, kterých se každý člen dětí/mládeže za týden účastní. Akcí se rozumí 
plánovaná, odborně řízená a pravidelně prováděná tělocvičná (sportovní) činnost o minimální 
době trvání 60 minut, která je součástí dlouhodobě probíhajícího procesu; příkladem akce je 
trénink, závod, utkání; 

d. přehled využívaných sportovišť dětmi a mládeží; 
e. seznam kvalifikovaných trenérů pravidelně se podílejících na přípravě dětí a mládeže, 

s uvedením jejich kvalifikace. 
 

Výše uvedené údaje doloží žadatel:  
• abecedním jmenným seznamem aktivních (soutěžících) členů včetně roku narození a adresy 

trvalého bydliště a abecedním jmenným seznamem neaktivních (nesoutěžících) členů včetně 
roku narození a adresy trvalého bydliště k 31. 12. 2020, a to po kategoriích děti (tj. nar. 1. 1. 
2006 a mladší) a mládež (tj. nar. 1. 1. 1998 do 31. 12. 2005 včetně); 

• rozvrhem tréninkových hodin jednotlivých kategorií mládeže;  
• rozlosováním soutěží, výsledkovými listinami (případně prezenčními listinami závodů); 
• výsledovkou analyticky nebo výkazem zisku a ztrát.  

 
10. Výpočet dotace je proveden dle tohoto vzorce: 

Dotace = ((PDA x 1,5) x (1+a/10) + PMA x (1+a/10) + (PDN x 0,2) x (1+a/10) + (PMN x 0,2) x 
(1+a/10)) x K 

 
Vysvětlivky:  
PDA – počet členů pardubických dětí aktivních 
a – průměrný počet akcí za týden 
PMA – počet členů pardubické mládeže aktivní 
PDN – počet členů pardubických dětí neaktivních 
PMN – počet členů pardubické mládeže neaktivní 
K – dotační koeficient (pro všechny stejný, závislý na alokaci prostředků v titulu) 

 
11. Dotace je finanční podporou sportovní činnosti spolku pro vlastní členskou základnu, od nichž jsou 

vybírány členské příspěvky ve výši minimálně 500,- Kč / osoba / rok. 
 
12. Na členy žadatele z kategorie dětí a mládeže, kteří jsou neaktivní (nesoutěžní) bude dotace krácena 

koeficientem 0,2. 
 

13. Komise využije údaje z žádosti (výše členských a oddílových příspěvků, využívání sportovních a 
tělovýchovných zařízení apod.) pro svou další činnost. 
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C. Dotace na výkonnostní sport 

 
Výkonnostním sportem se pro účely těchto pravidel rozumí organizovaná pohybová aktivita, 
provozovaná za účelem dosažení co nejvyšší výkonnosti v daném sportu, jejímž prokazatelným 
výsledkem je umístění v soutěžích mistrovství ČR a dalších vybraných soutěžích. Podporovány v oblasti 
výkonnostního sportu jsou takové sportovní kluby a jejich členové, kteří reprezentují město Pardubice ve 
sportech, které jsou světově rozšířené, mají jasně danou organizační strukturu a strukturu soutěží 
domácích i světových.  
 
Tento dotační titul bude vyhlášen v průběhu roku 2021 (nejdříve v březnu), a to dle níže uvedených 
informací. Podmínky k předkládání žádostí o dotace včetně termínu příjmu žádostí, alokovaných 
prostředků a další náležitostí budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města Pardubic. 

 
1. Dotace je poskytována na podporu výkonnostního sportu sportovních oddílů a klubů v Pardubicích. 

Nejedná se o dotaci jednotlivým sportovcům, kteří příslušné výsledky dosáhli, ale o podporu 
přípravy a účasti na soutěžích pro celý oddíl/klub. 
 

2. Dotace je určena k úhradě nákladů spojených s přípravou sportovců za účelem dosažení co nejvyšší 
výkonnosti na soutěžích a zabezpečení takových soutěží. Dotaci lze využít k úhradě nákladů na: 
- zajištění sportovišť (nájemné a energie), 
- pořízení materiálního vybavení (neinvestiční), 
- odměny pro trenéry a zajištění školení trenérů, kteří jsou členy příjemce dotace, 
- dopravu k utkáním, soutěžím, tréninkům a soustředěním,  
- poplatky dle sazebníků svazů či obdobných zastřešujících organizací (přihlášky do soutěží, 

startovné a licence atd.),  
- zajištění utkání (závodů), 
- ubytování a společné stravné účastníků na soutěžích a soustředěních, 
- povinné testování související s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 ve sportovních 

soutěžích, 
- sportovní zdravotní prohlídky, regeneraci a výživové doplňky. 

 
3. Žadatelem musí být právní subjekt (zapsaný spolek či jiná právnická osoba), jehož hlavní činností je 

sportovní a tělovýchovná činnost. Dotaci může obdržet subjekt za závodníka, který je jeho členem 
a který získal bodované umístění. V případě přestupu závodníka mezi subjekty je možné, aby 
sportovec bodoval v jednom kalendářním roce v různých oddílech/klubech. Výsledek se počítá 
subjektu, za který jej sportovec dosáhl. 
 

4. Podkladem pro určení výše dotace je žádost o poskytnutí dotace. V případě, že není sportovní 
odvětví zařazeno v některé z kategorií preference, vyplní žadatel o dotaci dotazník s informacemi o 
daném sportovní odvětví (viz čl. III. písm. C odst. 9). 
 

5. Výsledky mistrovských soutěží musí být dohledatelné na webových stránkách střešní organizace, 
včetně cesty, kterou bylo výsledků dosaženo (výsledky, pavouky apod.), nedohledatelné výsledky 
nebudou hodnoceny. 
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6. Komise pro sport provede vyhodnocení žádostí bodovým systémem. 
 

7. Hodnocení sportovní úspěšnosti: 
• u individuálních sportů se hodnotí sportovní výsledky dorostu, juniorů a dospělých v roce 2019, 

resp. v dlouhodobé soutěži 2018/2019; u kolektivních sportů současná výkonnost, tj. účast 
v dlouhodobé soutěži 2020/2021; 

• do hodnocení se započítávají výsledky jednotlivců do 8. místa v mistrovství ČR (na umístění na 
9. a horším místě na mistrovství ČR se nebere zřetel); nezapočítávají se výsledky jednotlivců, 
kteří skončili v posledních 50 % startujících závodníků (např. při počtu startujících v soutěži 8, se 
hodnotí jen umístění do 4. místa); 

• výsledky družstev v individuálních sportech se započítávají do 8. místa v mistrovství ČR (na 
umístění na 9. a horším místě na mistrovství ČR nebude komise brát zřetel), nezapočítávají se 
výsledky družstev, která skončila v posledních 50 % startujících družstev; započítány budou i 
výsledky dlouhodobých soutěží, které jsou strukturovány do více úrovní, a to maximálně v páté 
nejvyšší soutěži (účast v šesté a nižší soutěži nebude komisí pro sport hodnocena). Body lze 
přiznat pouze za účast v první polovině (zaokrouhleno nahoru) struktury soutěží dané věkové 
kategorie. Rovněž nebude hodnocena účast v soutěži, která je na nižší než regionální (krajské) 
úrovni; 

• u výsledků družstev v kolektivních sportech se hodnotí současné postavení v soutěžích, a to 
maximálně v páté nejvyšší soutěži (účast v šesté a nižší soutěži nebude komisí pro sport 
hodnocena). Rovněž nebude hodnocena účast v soutěži, která je na nižší než regionální (krajské) 
úrovni; 

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

• bodové hodnocení: 
INDIVIDUÁLNÍ SPORTY 
a) jednotlivci  

Počet 

členstva 

Umístění v soutěžích 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8. 

do 2 000 8 5 3 1 0 0 0 
2 000 - 5 000 9 6 4 2 1 0 0 
5 000 - 8 000 10 7 5 3 2 1 0 
8 000 - 12 000 11 8 6 4 3 2 1 
12 000 - 30 000 13 10 7 5 4 3 2 
30 000 - 80 000 14 11 9 7 6 5 4 
80 000 - 120 000 15 12 10 8 7 6 5 
120 000 a více 17 14 12 9 8 7 6 
 

- Boduje-li jednotlivec ve více disciplínách ve stejné věkové kategorii, započtou se do sportovní 
úspěšnosti nejlepší 3 výsledky. 

- U sportů, kde je možné v MČR získat méně než 3 výsledky, se výsledky donásobí na stejnou 
úroveň (koef. 3 v případě 1 možného výsledku, koef. 3/2 v případě 2 možných výsledků). 

- Získá-li jednotlivec body ve stejné disciplíně ve více věkových kategoriích, započítává se jen 
jedna (vyšší) bodová hodnota. 
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- U sportů, které se dělí na sekce (plavání, kanoistika, cyklistika) se bude při stanovení počtu 
bodů vycházet z členské základny jednotlivých sekcí. 

- Členská základna pro atletiku se bude počítat z členské základny sekce běhů, sekce vrhů a 
sekce skoků, a to aktuálním poměrem členské základny v těchto sekcích. Bodová hodnota 
výsledků družstev v atletice však bude počítána z celé členské základny atletiky. 

 
b) družstva (u sportů, kde vedle individuálních soutěží existují i soutěže družstev) 
 
Soutěže družstev v individuálních sportech jsou zpestřením, nikoli však podstatou těchto sportů. 
Proto komise pro sport krátí bodovou hodnotu získanou výpočtem níže uvedeným koeficientem. 
 

Počet 

členstva 

Umístění v soutěžích 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8. 

do 2 000 9 6 4 2 1 0 0 
2 000 - 5 000 10 7 5 3 2 1 0 
5 000 - 8 000 11 8 6 4 3 2 1 
8 000 - 12 000 12 9 7 5 4 3 2 
12 000 - 30 000 13 10 8 6 5 4 3 
30 000 - 80 000 14 11 9 7 6 5 4 
80 000 - 120 000 15 12 10 8 7 6 5 
120 000 a více 17 14 12 9 8 7 6 
 

- Body získané podle tabulky za umístění se vynásobí počtem členů družstva podle jednotlivých 
sportů: 
atletika 23, badminton 8, bikros 4, billiard 4, box 10, crossmiton 8, golf 8, jachting 6, judo 10, 
kanoistika 9, karate 7 (ženy 5), krasobruslení 20, kuželky 7, lukostřelba 4, orientační sporty 8, 
plavání 12, radiový OB 8, sportovní gymnastika 6, stolní tenis 6, šachy 8, taekwon-do ITF 6, 
tenis 12, triatlon 6, veslování 13. 

- Sportům, které mají možnost získat body v jednotlivcích a družstvech, se dosažené body 
družstvy násobí koeficientem 0,25. 

- Na výsledky družstev, které nemají samostatné MČR, ale výsledky za sezonu jsou jen spočítány 
na základě výsledků jednotlivců, nebude brán zřetel. 

- Soutěže družstev, které jsou dlouhodobé a jsou strukturovány ve více úrovních (např. 
extraliga, 1. liga, 2. liga apod.) platí výpočet bodů dle principů a tabulek kolektivních sportů.  

- Subjektům, které mají v individuálních sportech započitatelné výsledky pouze v takto 
strukturovaných soutěžích družstev, nebude výsledná bodová hodnota násobena 
koeficientem 0,25. 

- Subjektům, které získají v individuálních sportech body v jednotlivcích a strukturovaných 
soutěžích družstev, se dosažené body družstvy násobí koeficientem 0,25. Pokud bodový 
součet za soutěže jednotlivců a za výsledky družstev (krácené koef. 0,25) bude nižší než 
přidělené body za soutěže družstev koeficientem nekrácené, bude komise pro sport navrhovat 
dotaci pouze dle počtu bodů za soutěže družstev koeficientem nekrácené. 
 

KOLEKTIVNÍ SPORTY 
Z důvodu rozlišení kvality soutěží mezi kategoriemi dospělých a dorostu a většího věkového rozsahu 
kategorie dospělých jsou rozlišeny soutěže dospělých a dorostu a juniorů). 
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c) družstva – dorost a junioři 
 

Počet 

členstva 

Umístění v soutěžích 

1. 2. 3. 4. 5. 

do 2 000 3 1 0 0 0 
2 000 - 5 000 4 1 0 0 0 
5 000 - 8 000 5 2 1 0 0 
8 000 - 12 000 7 4 2 1 0 
12 000 - 30 000 9 6 4 2 1 
30 000 - 80 000 10 7 5 3 2 
80 000 - 120 000 11 8 6 4 2 
120 000 a více 16 10 8 6 4 

 
d) družstva – dospělí 
 

Počet 

členstva 

Umístění v soutěžích 

1. 2. 3. 4. 5. 

do 2 000 4 2 1 0 0 
2 000 - 5 000 6 3 2 1 0 
5 000 - 8 000 7 4 3 2 1 
8 000 - 12 000 9 6 4 3 2 
12 000 - 30 000 12 9 7 4 3 
30 000 - 80 000 13 10 8 5 4 
80 000 - 120 000 16 12 10 7 6 
120 000 a více 21 15 12 9 8 

 
- Body získané podle tabulky za umístění se vynásobí počtem členů družstva podle jednotlivých 

sportů:  
americký fotbal 25, baseball 24, basketbal 12, florbal 20, fotbal 14, házená 13, hokejbal 22, 
lacrosse 23, lední hokej 22, softbal 17, volejbal 12. (viz výše). 

- Dále se počet bodů násobí tzv. stupňovým koeficientem. Ten odlišuje počet stupňů struktury 
soutěží v daném sportovním odvětví pro danou věkovou kategorii. Koeficient je v rozmezí od 
1,1 do 2,0. (např. je-li soutěž desetistupňová, je koef. 2, je-li sedmistupňová, je koef. 1,7 atd.). 
Počet stupňů soutěží je vždy vztahován k Pardubicím (Pardubickému kraji) nikoliv 
k maximálnímu počtu úrovní soutěží napříč ČR.  
Body lze přiznat pouze za účast v první polovině (zaokrouhleno nahoru) struktury soutěží dané 
věkové kategorie (Např. u šestistupňové struktury soutěží bude brán zřetel na účast družstva 
v první, druhé nebo třetí nejvyšší soutěži, na účast ve čtvrté až šesté nejvyšší soutěži nebude 
brán zřetel.). 
 
Příklady koeficientů u některých druhů sportů dle aktuální struktury jejich soutěží: 
fotbal - muži 2 
fotbal - dorost, volejbal - dospělí 1,7 
basketbal - muži, hokejbal - muži, lední hokej – muži, florbal - muži 1,7 
volejbal - starší dorost 1,5 
házená - dospělí, lední hokej – junioři, florbal - junioři 1,4 
basketbal - dorost a ženy, hokejbal - dorost a junioři, softbal - muži, házená - dorost, lední 
hokej - dorost, volejbal - mladší dorost, fotbal – ženy, florbal - ženy 1,3 
softbal – junioři, florbal – juniorky, lední hokej – ženy, fotbal – dorostenky a juniorky 1,2 
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- Jednotlivým sportovním odvětvím je přiřazen koeficient dle tabulky rozdělení sportů do 4 

kategorií dle preferencí („preferenční koeficient“). Koeficient násobí počet získaných bodů. 
Koeficient pro 1. úroveň preference je 4, pro 2. úroveň preference je 2, pro 3. úroveň 
preference je 1 a pro 4. úroveň preference je 0,5. 

- Získaný počet bodů je vynásoben konstantou, která je limitována výší rozpočtu na výkonnostní 
sport v Programu podpory sportu. 

Kategorie sportovních odvětví pro přidělení koeficientu preferovaným sportům: 
 

Kategorie Sportovní odvětví 

Preference na úrovni 1 

(40 bodů a více) 
atletika, badminton, basketbal*, bikros, florbal, fotbal*, golf, jachting, 
lední hokej*, orientační sporty, plavání, veslování 

Preference na úrovni 2 

(30 – 39 bodů) 
baseball, billiard, házená, hokejbal, jezdectví, judo, kanoistika – divoká 
voda, karate, krasobruslení, lacrosse, plochá dráha, softball, sportovní 
gymnastika, sportovní potápění, stolní tenis, šachy, tenis, triatlon, 
volejbal 

Preference na úrovni 3 

(20 – 29 bodů) 
alpské lyžování, box, crossminton, horolezectví, kickbox, lukostřelba, 
malá kopaná, plážový volejbal, sportovní střelba, taekwon-Do ITF  

Preference na úrovni 4 

(19 bodů a méně) 
americký fotbal, brazilian jiu-jitsu, jiu-jitsu, kin-ball, kuželky, MMA, 
muay thai, radiový orientační běh, silový trojboj 

* vyjma subjektů podpořených individuálními dotacemi  
8. Rozdělení sportovních odvětví do kategorií preferencí je vytvořeno na základě těchto kritérií:  

• Tradice sportovního odvětví v Pardubicích (max. 8 bodů). 
• Mezinárodní význam sportovního odvětví (max. 10 bodů). 
• Velikost sportovního odvětví (členská základna) v rámci České republiky (max. 8 bodů). 
• Velikost sportovního odvětví (členská základna) v rámci města Pardubice (max. 8 bodů). 
• Divácká popularita sportovního odvětví v Pardubicích (max. 3 body). 
• Mediální publicita sportovního odvětví (max. 3 body). 
• Sportovní reprezentace pardubických sportovců na vrcholných mezinárodních akcích (max. 

16 bodů). 
 

9. V případě, že o dotaci požádá subjekt ve sportovním odvětví, které není zařazené do výše 
uvedených kategorií preference 1 – 4, bude osloven správci Programu podpory sportu s nutností 
vyplnění dotazníku, na základě kterého dojde k zařazení sportovního odvětví do příslušné kategorie 
preference dle kritérií v čl. III. písm. C odst. 8. Sportovní odvětví, která jsou v kategoriích preferencí 
již zařazená se znovu nehodnotí. 
 
Komise využívá pro svoji další činnost údaje získané z dotazníků v roce 2020. 
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D. Dotace na provoz sportovišť 

 

1. Dotace je určena samostatnému právnímu subjektu (spolky - TJ, SK, fyzické osoby podnikající apod.) 
provozujícímu pravidelnou sportovní nebo tělovýchovnou činnost: 
a. na pokrytí části prokazatelně vynaložených nákladů na nájemné sportovišť; 
b. na pokrytí části prokazatelně vynaložených nákladů na energie za užívání sportovišť; 
c. k zajištění provozu, údržby a drobných oprav sportovišť, která jsou v majetku žadatelů se sídlem 

v Pardubicích, nikoli v majetku jiných subjektů. Komise pro sport však může učinit výjimku, a to 
např. pokud je sportoviště v majetku města; 

d. na částečnou odměnu správci sportoviště, který je zaměstnancem spolku (TJ, SK). Odměna 
správce musí být vztažena ke sportovišti, kde žadatel (TJ, SK) vykonává svoji pravidelnou 
sportovní činnost a je vlastníkem tohoto sportoviště nebo má s vlastníkem tohoto sportoviště 
uzavřenou nájemní smlouvu. 

 
2. Dotace je určena na sportoviště nacházející se na území města Pardubic, výjimečně i na sportoviště 

nacházející se mimo území města Pardubic. Upřednostňovány budou žádosti o dotace na 
sportoviště nacházející se na území města Pardubic. Dotace se vztahuje na tato sportoviště: 
• atletické, plochodrážní či jiné stadióny, 
• plavecké bazény, 
• bikrosové a jiné dráhy, 
• fotbalová, softbalová hřiště, hřiště na malou kopanou a jiná otevřená travnatá hřiště, 
• sportovní haly a tělocvičny, 
• tenisové, volejbalové, nohejbalové a jiné kurty, 
• herny stolního tenisu, kuželek apod., 
• loděnice, střelnice a jiná sportoviště.  

3. Podporovaná sportoviště: 
• Sportoviště vlastněné městem Pardubice nebo společností, ve které má město Pardubice 

podíl. Nebo je město Pardubice zřizovatelem subjektu, který je majitelem sportoviště. 
• Sportoviště vlastněné Pardubickým krajem nebo společností, ve které má Pardubický kraj 

podíl. Nebo je Pardubický kraj zřizovatelem subjektu, který je majitelem sportoviště. 
• Sportoviště vlastněné Univerzitou Pardubice. 
• Sportoviště, které je tradičním sportovištěm (existuje minimálně 5 let). 
• Sportoviště, které vlastní a využívá tradiční sportovní klub (klub existuje minimálně 3 roky). 
• Sportoviště, které komise pro sport Rady města Pardubic uzná jako nenahraditelné. 

 
4. Při určení výše dotace (a tím i výše té části nákladů, která bude případnou dotací kryta) zohlední 

komise pro sport zejména následující kritéria na straně žadatele o dotaci: 
• zda se jedná o užívání sportoviště k aktivní sportovní nebo tělovýchovné činnosti dětí a 

mládeže, 
• zda se jedná o užívání sportoviště ke sportovní nebo tělovýchovné činnosti zdravotně 

handicapovaných osob (bez ohledu na jejich věk či sportovní výkonnost), 
• zda žadatelem o dotaci je subjekt, který nese (např. z titulu dlouhodobé nájemní smlouvy) ze 

svého majetku náklady na údržbu a opravy sportoviště. 
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5. Výpočet výše přidělené dotace: 
 
D = (ŽOČI + ČPÚ) * K 

 
Rozpočet kapitoly 

Koeficient = ----------------------------- 
Suma nákladů 

 
Vysvětlivky:  
D – přidělená dotace, K – koeficient, ŽOČI – žádaná oprávněná částka individuální na nájemné a energie, ČPÚ 
– částka na provoz a údržbu 
 

6. Žádaná oprávněná částka individuální na nájemné a energie (ŽOČI) je stanovena jako součet 
skutečně vynaložených nákladů na nájemné sportovišť v roce 2019 (nezapočítávají se náklady za 
pronájmy sportovišť na soustředěních, posilovny) a skutečně vynaložených nákladů na energie, 
které musel žadatel uhradit za sportoviště v roce 2019. Od této částky jsou odečteny příjmy 
z pronájmů sportovišť v roce 2019.  
 
V případě, že je žadatelem o dotaci subjekt, který je vlastníkem sportovišť, lze ŽOČI stanovit jako 
součin veškerých reálně využitých hodin sportoviště žadatelem v roce 2019 (prokazatelnou formou 
po jednotlivých oddílech/sportech) a režijní ceny, kde se do režijní ceny započítávají pouze náklady 
na energie související s daným sportovištěm. Režijní cena za hodinu daného sportoviště se vypočítá 
jako součet všech nákladů na energie pro dané sportoviště (dle samostatného měření nebo dle 
výpočtu) děleno celkovým počtem hodin, po kterou bylo dané sportoviště v daném roce využito. V 
tomto případě nejsou zohledňovány náklady na nájemné, energie a příjmy z pronájmů. 
 

7. Maximální částka na provoz a údržbu (ČPÚ) sportovišť, která lze žadatelům zajišťujícím provoz, 
údržbu a drobné opravy sportovišť přiznat, je určena následující tabulkou: 
 

Velkoobjemové, víceúčelové sportoviště s tribunami a zázemím 
(např. atletický stadion, plochodrážní stadion) 

150 000 Kč 

Budova či hala o velikosti hrací plochy více než 800 m2 se zázemím a prostorem 
(tribunou) pro diváky 
(např. sportovní hala, tělocvična, nafukovací hala, kuželna s plochou 800 m2) 

100 000 Kč 

Venkovní hřiště o rozměru min. 5 000 m2 
(např. fotbalové hřiště, bikrosová dráha) 

75 000 Kč 

Budova či hala o velikosti hrací plochy více než 200 m2 
(např. velká tělocvična, kuželna min. 200 m2) 

50 000 Kč 

Venkovní hřiště o velikosti hrací plochy min. 1 300 m2 
(např. hokejbalové hřiště, menší fotbalové hřiště) 

40 000 Kč 

Budova či hala o velikosti hrací plochy do 200 m2 
(např. malá tělocvična do 200 m2) 

30 000 Kč 

Venkovní sportoviště o velikosti hrací plochy min. 500 m2 
(např. tenisový kurt, hřiště na malou kopanou) 

20 000 Kč 

Jiné venkovní sportoviště o velikosti hrací plochy do 500 m2 
(např. volejbalový kurt, nohejbalový kurt) 

10 000 Kč 
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8. Dotaci na pokrytí vynaložených nákladů na nájemné a energie lze poskytnout pouze subjektům, 

které doloží práci s aktivními dětmi a mládeží s trvalým pobytem v Pardubicích (v počtu alespoň 10 
členů). Splnění této podmínky se nevyžaduje v případě sportů, u nichž v důsledku jejich specifického 
charakteru či podmínek (technických či věkových) je její splnění obtížně realizovatelné (za takové 
sporty jsou považovány zejména motoristické a bojové sporty).  
 

9. Žadatel musí po případném schválení dotace splnit podmínky vyplývající ze zákona o zadávání 
veřejných zakázek, pokud realizace dotované akce tomuto zákonu podléhá. 
 

10. V případě čerpání dotace na drobnou údržbu/opravu je žadatel povinen současně s předložením 
vyúčtování dotace předložit také fotodokumentaci provedených prací (tzn. foto před a po realizaci 
opravy). 
 

11. Podmínkou kladného vyřízení žádosti o dotaci je poskytnutí listiny prokazující právní titul užívání 
sportoviště žadatelem o dotaci (nájemní smlouvy či dokladu o vlastnictví sportoviště) a poskytnutí 
řádných účetních dokladů za rok 2019 prokazujících výši nákladů na nájemné a energie 
vynaložených žadatelem o dotaci a jejich úhradu. Tyto dokumenty tvoří přílohy žádosti o dotaci. 
Pokud byly doloženy k žádosti o dotaci pro rok 2020 nemusí být znovu dokládány k žádosti o dotaci 
pro rok 2021 (vyžadovány mohou být pouze výjimečně na výzvu zástupce odboru školství, kultury a 
sportu Magistrátu města Pardubic). V případě žádosti o dotaci na náklady na energie přiloží žadatel 
kopie smluv o dodávce energií pro rok 2021.  

 
12. Částka odvozená z nákladů na nájemné a energie přepočtená na 1 aktivního člena dětí a mládeže 

nepřesáhne:  
• 25 tis. Kč pro subjekty využívající ke své činnosti Enteria arena Pardubice;  
• 15 tis. Kč pro subjekty využívající ke své činnosti Aquacentrum Pardubice;  
• 12 tis. Kč pro subjekty využívající ostatní sportoviště,  
a to i v případě, že žadatel o dotaci prokáže uznatelné náklady na nájemné a energie ve vyšší výši. 

 
 

E. Dotace na podporu významných sportovců 

Cílem dotací na podporu významných sportovců je umožnit kvalitní sportovní přípravu sportovcům, kteří 
jsou nominováni nebo usilují o start na vrcholné mezinárodní soutěži, jako jsou OH, MS, ME, MSJ apod. 

 
1. Dotace je účelová a musí být vyúčtována oproti následujícím položkám: 

• nákup sportovního vybavení, které přímo souvisí s přípravou sportovce; 
• úhrada nákladů spojených se sportovní přípravou – zajištění tréninkových prostor, 

soustředění, regenerace, sportovní výživa; 
• úhrada odměny sportovním specialistům (trenér, fyzioterapeut, sportovní lékař apod.), 
• úhrada startovného na soutěžích s cílem zajištění kvalifikace na vrcholnou mezinárodní akci, 
• náklady na povinné testování související s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 ve 

sportovních soutěžích. 
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2. Cílová skupina této dotační kategorie je následující: 
• Podporu mohou získat členové reprezentačních týmů, sportovci, kteří mají reálnou naději na 

start ve vrcholné mezinárodní soutěži, případně sportovci dosahující mimořádných výkonů v 
národní soutěži. 

• Dotace je určena pro sportovce světově rozšířených sportovních odvětví. Sportovní odvětví 
musí mít svou mezinárodní sportovní federaci a jsou v něm pořádána mistrovství světa či 
Evropy.  

• Podmínkou k udělení dotace je členství ve sportovním klubu v Pardubicích. 
• Dotace nemůže být udělena sportovcům s plně profesionálními smlouvami. Upřednostněni 

budou sportovci, kteří nejsou v péči resortních středisek MO a MV. 
 
3. Žadatelem o dotaci je SK/TJ, jehož je sportovec členem. Součástí žádosti bude potvrzení příslušného 

sportovního svazu, že sportovec splnil nominační kritéria, popř. že je členem užšího reprezentačního 
výběru. 

 
4. Pro stanovení výše dotace komise pro sport vyhodnotí následující kritéria: 

• splnění nominačních kritérií / limitů pro účast na vrcholné evropské nebo světové soutěži; 
• výsledky dosažené v posledních 2 letech; 
• sportovní odvětví, ve kterém sportovec soutěží – preference olympijských sportů.  

5. Maximální výše dotace pro jednoho sportovce může činit 50 000,- Kč.  
6. Z důvodu konání nominačních závodů během roku je Rada města Pardubic oprávněna dle aktuální 

potřeby a finančních možností vyhlásit (na návrh komise pro sport Rady města Pardubic) druhé kolo 
přijímání žádostí. Podmínky a termín podávání žádostí navrhuje komise pro sport a předkládá je ke 
schválení Radě města Pardubic. 

 
 

F. Dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost 

1. Dotace je určena samostatnému právnímu subjektu (TJ, SK, škola atd.), který otevře spravované 
hřiště pro veřejnost, především dětem a mládeži v době mimo školní vyučování v hodinách 
uvedených v provozním řádu hřiště, který je nedílnou a povinnou součástí hřiště, a to minimálně v 
tomto rozsahu:  
• ve dnech školního vyučování a pracovních dní minimálně na 3 hodiny odpoledne (nejdříve od 

15:00), 
• o sobotách a nedělích minimálně 2 hodiny dopoledne a 4 hodiny odpoledne, 
• o prázdninách v rozsahu sobot a nedělí, 
• v případě nepříznivého počasí může být hřiště pro veřejnost uzavřeno, 
• v případě konání dopředu ohlášené akce může být hřiště pro veřejnost uzavřeno, ale tato 

informace musí být u vstupu na hřiště (případně na jiném vhodném viditelném místě) 
zveřejněna a písemně oznámena na OŠKS MmP, a to minimálně týden před konáním akce, 

• hřiště bude otevřeno minimálně od 1. března do 31. října kalendářního roku. 
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2. Dotovaný subjekt zajistí vhodnou osobu (správce), která bude dbát na dodržování provozního řádu 
hřiště, zajištění provozu nezbytného hygienického zázemí (WC), půjčování sportovních pomůcek a 
dalších náležitostí spojených s bezproblémovým průběhem provozu otevřeného hřiště. 
 

3. Dotace je určena částečně na mzdu správce a částečně na údržbu a provoz otevřeného hřiště. 
Dotovaný subjekt si o využití přidělených prostředků rozhoduje sám. 
 

4. Výběr hřišť, na jejichž otevření veřejnosti bude poskytnuta dotace, je výhradně v kompetenci 
komise pro sport či jiných orgánů města (rada, zastupitelstvo). V případě rekonstrukce sportoviště 
zařazeného mezi otevřená hřiště bude dotace adekvátně krácena, resp. nebude vůbec poskytnuta. 
Každé níže uvedené hřiště, případně sportovní areál je brán jako celek, a proto může být v každém 
takovém areálu právě jedno hřiště pro veřejnost (nelze mít v jednom areálu více provozovatelů, 
kteří obdrží dotaci z tohoto dotačního titulu). 

 
Pro rok 2021 budou do projektu otevřených hřišť pro veřejnost zařazena tato sportoviště (s 
podmínkou, že se jejich provozovatel přihlásí do výběrového řízení):  
Hřiště ZŠ Erno Košťála Dubina 
Hřiště ZŠ Polabiny I, Družstevní 
Hřiště ZŠ Polabiny II, Prodloužená 
Hřiště ZŠ Polabiny III, Npor. Eliáše 
Hřiště ZŠ Staňkova 
Hřiště ZŠ Josefa Ressla 
Hřiště ZŠ Spořilov 
Hřiště ZŠ Studánka 
Hřiště ZŠ Závodu míru  
Sportovní areál v Pardubicích na Dukle 
Sportovní areál SK Nemošice 
Sportovní areál TJ Sokol Mnětice 
Sportovní areál TJ SOKOL Pardubice I 
Sportovní areál Slovany 
Hřiště TJ Sokol Staré Čívice 
Hřiště SK Jesničánky 
Hřiště TJ Sokol Rosice nad Labem  
Hřiště SK Dražkovice 
Hřiště SK Pardubičky 
 
Hřiště budou rozdělena do 2 kategorií a dle zařazení bude žadatelům navržena dotace. 

 
5. Komise pro sport žádost o dotaci individuálně posoudí podle následujících obsahových kritérií: 

 
Kritérium Maximální 

počet bodů 

celková plocha otevřeného hřiště pro veřejnost 10 

dostupnost otevřeného hřiště pro veřejnost 10 
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vybavení otevřeného hřiště pro veřejnost 10 

hygienické zázemí (WC, sprchy, pitná voda apod.) otevřeného hřiště pro veřejnost 10 

technická či sportovní kvalita otevřeného hřiště pro veřejnost 10 

Kategorie I  22 a více 

Kategorie II  21 a méně  
6. Příjemce dotace je povinen výrazně označit nejpozději do 31.05.2021 informační tabulí dodanou 

Magistrátem města Pardubic na vhodném místě (zejména u vchodu do areálu/hřiště) skutečnost, 
že se jedná o dotované hřiště pro veřejnost, zároveň vyznačit otevírací dobu otevřeného hřiště pro 
veřejnost, a to způsobem na místě schváleném pověřeným členem komise pro sport. 
 

7. Příjemce dotace není oprávněn vybírat vstupné a další poplatky za poskytnutí nezbytného vybavení 
hřiště (sítě, branky apod.), pokud není takto zpoplatněné sportoviště vyčleněné z území 
podporovaného jako otevřené hřiště pro veřejnost. 

 
8. V případě schválení finanční podpory na provoz hřiště pro veřejnost spravovaného příspěvkovou 

organizací města budou finanční prostředky poskytnuty formou navýšení provozního příspěvku 
příspěvkové organizaci. 

 
 

G. Dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci 

1. Dotace je určena klubům, tělovýchovným jednotám (spolkům), jejichž hlavní náplní je práce s 
handicapovanými sportovci – pravidelná sportovní činnost, organizování sportovních soutěží a 
účast v oficiálních soutěžích organizovaných pověřenými svazy či obdobnými zastřešujícími 
organizacemi v rámci České republiky, případně Evropy či světa. 
 

2. Handicapovaný sportovec je vnímán jako osoba s postižením pohybovým, smyslovým, 
neurologickým nebo mentálním v takovém rozsahu, že není schopen plného zapojení se do 
sportovní činnosti zdravých sportovců. Podpora spolkům je tedy vnímána jako podpora jejich práce 
s handicapovanými osobami – dětmi, mládeží i dospělými – a jejich zapojení do sportovní činnosti. 
Při podpoře činnosti se přihlíží k tomu, že v rámci soutěží se zapojují nejen handicapovaní sportovci, 
ale i zdraví sportovci, kteří doplňují např. soupisku družstva, které není plně obsazeno 
handicapovanými sportovci. Toto doplnění může být ale max. z 25%. 
 

3. Dotaci lze využít k úhradě nákladů: 
- na zajištění sportovišť pro handicapované sportovce (provoz a údržba sportovišť, nájemné 

sportovišť, úhrada energií sportovišť), 
- na pořízení sportovního vybavení pro handicapované sportovce (neinvestiční náklady), 
- na odměny pro trenéry a zajištění školení trenérů, kteří jsou členy příjemce dotace, instruktory, 

doprovod a další osoby nezbytné k zabezpečení chodu subjektu, 
- na dopravu k utkáním, soutěžím, tréninkům a soustředěním,  
- na poplatky dle sazebníků svazů či obdobných zastřešujících organizací (přihlášky do soutěží, 

startovné a licence atd.),  
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- nezbytných pro zajištění utkání (závodů), 
- na ubytování a společné stravné účastníků na soutěžích a soustředěních, 
- povinné testování související s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 ve sportovních 

soutěžích, 
- na sportovní zdravotní prohlídky, regeneraci a výživové doplňky. 
 

4. O dotaci subjekt žádá na předepsané žádosti, ve které uvede: 
• počet členů handicapovaných sportovců se členěním na mládež (nar. 01.01.1998 a mladší) 

s trvalým pobytem v Pardubicích a s trvalým pobytem mimo Pardubice a dospělé v subjektu k 
31.12.2020; 

• celkovou výši finančních nákladů na zabezpečení chodu subjektu se členěním na nájemné, 
energie, startovné na soutěžích, náklady na dopravu k soutěžím, ubytování na soutěžích, 
zajištění organizace soutěží a náklady na sportovní pomůcky za rok 2019;  

• průměrný počet akcí, kterých se každý člen handicapovaných sportovců účastní za týden. Akcí 
se rozumí plánovaná, odborně řízená a pravidelně prováděná tělocvičná (sportovní) činnost o 
minimální době trvání 60 minut, která je součástí dlouhodobě probíhajícího procesu; příkladem 
akce je trénink, závod, utkání; 

• přehled využívaných sportovišť; 
• seznam kvalifikovaných trenérů a dalších nezbytných pracovníků s uvedením jejich činnosti 

pravidelně se podílejících na přípravě handicapovaných sportovců, s uvedením jejich kvalifikace; 
• přehled soutěží, kterých se účastní, a to s členěním na mládež, dospělé, s uvedením jejich 

organizátora a předpokládaného počtu startujících. U kolektivního sportu navíc strukturu 
soutěží a počet družstev účastnících se soutěží v jejich jednotlivých úrovních.  

 
5. Výše uvedené údaje žadatel doloží:  

• jmenným seznamem aktivních členů se členěním na mládež (nar. 01.01.1998 a mladší) s trvalým 
pobytem v Pardubicích a s trvalým pobytem mimo Pardubice a dospělé v subjektu k 31.12.2020; 

• rozvrhem tréninkových hodin jednotlivých kategorií;  
• rozlosováním soutěží, výsledkovými listinami (případně prezenčními listinami závodů). 
 
Při stanovení návrhu dotace bude komise pro sport vycházet z rozpisu nákladů na nájemné a 
energie (za rok 2019), z počtu sportovců a jejich účasti na soutěžích (k 31.12.2020), sportovní 
úrovně sportovců na mezinárodních akcích (za rok 2019) a počtu členů dětí a mládeže s trvalým 
pobytem v Pardubicích (k 31.12.2020). 
 

6. Komise pro sport každou žádost o dotaci individuálně posoudí podle následujících obsahových 
kritérií: 

Kritérium Maximální počet bodů 

Počet registrovaných členů žadatele 20 

Náklady na nájemné a energie 30 

Počet výsledkově aktivních členů žadatele 20 

Výsledky na mezinárodních soutěžích 20 
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7. K částce vypočtené na základě bodového hodnocení žádosti bude každému žadateli, který pracuje 
s dětmi a mládeží (nar. 01.01.1998 a mladší) s trvalým pobytem v Pardubicích, kteří jsou členy 
žadatele, navržena dodatečná dotace na tyto členy ve výši 300 Kč na každého takovéhoto člena. 
 

8. Poskytnutím dotace na činnost handicapovaných sportovců není dotčena možnost získání dotací z 
Programu podpory sportu v dotačních kategoriích „dotace na tradiční a významné sportovní akce“ 
a „dotace na podporu významných sportovců“. 
 
 

IV.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města Pardubic po 
schválení jednotlivých dotací v orgánech města. 
 

2. Osobní údaje poskytované žadatelem Magistrátu města Pardubic při podání žádosti o dotaci musí 
být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. zpracovávané se 
souhlasem subjektů údajů nebo jejich zákonných zástupců. 
 

3. Tato Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2021 
nabývají platnosti schválením Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020.            
 
 

Projednáno Komisí pro sport RmP dne 30.11.2020,  
schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020.  



Pravidla pro poskytování dotací z rezerv Rady města Pardubic, 
primátora a náměstků 

 

Čl. I 

 Úvodní ustanovení  

 

1. Poskytování dotací z rezerv Rady města Pardubic (dále jen „Rada“), primátora a náměstků se 
realizuje v souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Dále se poskytování dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubic. V rámci veřejné podpory se poskytování dotací řídí 
nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie 
L 352 ze dne 24. prosince 2013.  

2. Hlavním smyslem poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků je 
poskytnutí finančních prostředků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uveden 
v Programech, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice na webových stránkách 
www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/, nebo na účel uvedený 
v Programech, a to v termínech, kdy vyhlášený Program již skončil, nebo lhůta pro podání žádosti 
do Programu vypršela.       

3. Celková výše rezerv Rady, primátora a náměstků je limitována objemem finančních prostředků, 
které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Pardubic.  

4. Rada města Pardubic v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích nebo Zastupitelstvo města 
Pardubic (dále jen „Zastupitelstvo“) dle § 85 písm. c) zákona o obcích může schválit poskytnutí 
finanční dotace, na základě žadatelem předložené písemné žádosti včetně požadovaných příloh. 

5. Dotace se poskytuje bezhotovostním způsobem prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a žadatelem. 

6. Projekt, na který byla dotace poskytnuta, musí být realizován a vyúčtován v kalendářním roce, v 
němž byly finanční prostředky poskytnuty, tzn. od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku, nebude-li 
smluvně dohodnuto jinak.  

7. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

Čl. II 

Postup při poskytování a vyúčtování dotace 

 

A) Postup při poskytování dotace 

1. Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba. 
2. Dotaci lze poskytnout na základě elektronické žádosti o poskytnutí dotace podané do 31. října 

příslušného roku prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále jen „Portál občana“) na 
zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami v souladu s těmito Pravidly. Portál občana 
je dostupný na webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – 

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/


dotace a granty. Žádost o dotaci předložená na jiném než elektronickém formuláři prostřednictvím 
Portálu občana nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky 
vyloučena. V čase od 00:00 hod. do 04:59 hod. je možné s formulářem žádosti o dotaci pracovat, 
ale není možné jej podat (odeslat), a to z důvodu provádění záloh dat a údržby systému. Žádost 
obsahuje alespoň: 
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou 

osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

b) požadovanou částku, 
c) účel, na který chce žadatel dotaci použít, 
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,  
e) odůvodnění žádosti, 
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 

1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 
2) osob s podílem v této právnické osobě, 
3) osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 

g) seznam případných příloh žádosti, 
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě 

plné moci i plnou moc. 
3. Součástí elektronické žádosti musí být tyto přílohy:  

-  čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských obvodů), 
právnickým osobám, jejichž 100 % vlastníkem nebo jejichž zřizovatelem je statutární město 
Pardubice, a vůči finančnímu úřadu (u dotací nad 50 000,- Kč je nutno doložit potvrzení, že žadatel 
nemá nesplněné závazky vůči finančnímu úřadé 
- jednoduchý rozpočet projektu. 

4. Úředník ekonomického odboru zkontroluje žádost po věcné stránce. Pokud žádost má veškeré 
požadované náležitosti, předloží ji k projednání poradě primátora. Ta buď doporučí Radě schválit 
poskytnutí dotace v požadované výši nebo ve výši odpovídající možnostem rezerv, nebo s řádným 
zdůvodněním poskytnutí dotace Radě nedoporučí. Rada, v případě dotací nad 50 000 Kč 
Zastupitelstvo, projedná návrh porady primátora a vydá usnesení o poskytnutí dotace.  

 5. V případě schválení dotace Radou nebo v případě dotace nad 50 000 Kč po schválení poskytnutí 
dotace a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zastupitelstvem bude mezi 
statutárním městem Pardubice a žadatelem sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. 
V této veřejnoprávní smlouvě budou uvedeny veškeré povinnosti, které musí příjemce dotace 
splnit. Po uzavření veřejnoprávní smlouvy bude zaslána příslušná finanční částka příjemci dotace 
na jím uvedený bankovní účet. 

 
 
B) Vyúčtování dotace 

1. Dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v příslušném roce, ve kterém byla dotace 
poskytnuta. 

2. V rámci dotace lze hradit pouze tzv. uznatelné náklady. Jedná se o náklady, které je příjemce 
dotace oprávněn vynaložit na realizaci svého projektu. 
 
Za uznatelné náklady jsou považovány zejména: 
- náklady na propagaci projektu; 
- náklady na uskutečnění projektu; 
- náklady na nákup služeb souvisejících s uskutečněním projektu vyjma neuznatelných nákladů. 
 
Neuznatelné náklady, na které nelze využít dotaci, jsou: 



- stravování, pohoštění, rauty; 
- mzdové náklady; 
- odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace jeho členy či osobami, které jsou členy     

statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace; 
- správní poplatky, penále, pokuty. 
 

  

Čl. III 

Všeobecné podmínky k poskytnutí dotace 

 

1. Subjekt, kterému je dotace poskytnuta, se zavazuje:  

1.1. Použít poskytnutou dotaci na smluvně dohodnutý účel.  

1.2. Ve svém účetnictví či daňové evidenci odděleně sledovat městem dotovanou akci, projekt 
nebo činnost tak, aby bylo možné zjistit údaje o použití dotace.  

1.3. Vrátit celou dotaci nebo její část v případě nevyužití celé nebo části poskytnuté částky, při 
nerealizaci projektu, dále v případě neprůkazného vyúčtování nebo použití dotace na jiný než 
dohodnutý účel a ve stanoveném termínu. 

1.4. Sjednaným způsobem prezentovat statutární město Pardubice při realizaci podpořené 
aktivity; pokud není stanoveno jinak, je povinen vždy uvádět, že realizaci aktivity finančně 
podpořilo statutární město Pardubice. 

1.5. Umožnit pověřeným zaměstnancům Magistrátu města Pardubic provedení kontroly účetnictví 
či daňové evidence, případně fyzickou kontrolu majetku pořízeného z dotace.  

1.6. Po ukončení dotované činnosti předložit vyúčtování včetně kopie účetních dokladů ve 
smluveném termínu.  

1.7. Každá žádost o poskytnutí dotace bude individuálně posouzena, zda dotace spadá do režimu 
podpory „de minimis“ ve smyslu nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 352 ze dne 24. prosince 2013.  

1.8. Žadatel o poskytnutí dotace souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním identifikačních údajů a výše 
poskytnuté dotace na webových stránkách statutárního města Pardubice. 

  
2. Další podmínky:  

2.1. Žadatel předloží čestné prohlášení, že nemá žádné nesplněné závazky vůči statutárnímu městu 
Pardubice (včetně městských obvodů), ani vůči právnickým osobám, jejichž 100 % vlastníkem 
nebo jejichž zřizovatelem je statutární město Pardubice, a finančnímu úřadu.  

2.2. Žadatel předloží čestné prohlášení o tom, že není v likvidaci či konkurzu a ani nebyl podán 
návrh na likvidaci či konkurz.  



2.3. Žadatel nemůže na jeden projekt či akci požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z 
více zdrojů (z různých dotačních programů, rezerv atd.).  

2.4. Za výhodu při schvalování žádosti o dotaci je považováno využití evropských fondů a jiných 
zdrojů financování.  

 
3.  V případě, že žádosti o dotaci nebylo vyhověno, poskytovatel dotace tuto skutečnost žadateli sdělí 

s uvedením důvodu nevyhovění. Skutečnost, že žádosti o dotaci bylo vyhověno pouze zčásti, sdělí 
poskytovatel dotace žadateli bez odůvodnění.  

 
 
 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Bude-li dotace žadateli schválena příslušnými orgány, následuje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace musí mít náležitosti uvedené v §10a 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo. 
3. Při podpisu veřejnoprávní smlouvy dotace nad 50 000 Kč příjemce předloží potvrzení 

o bezdlužnosti od finančního úřadu. 
4. Poskytovatel dotace je povinen zveřejnit veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její 

dodatky na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to do 30 dnů ode dne uzavření 
veřejnoprávní smlouvy nebo jejího dodatku s tím, že veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
do 50 000 Kč se nezveřejňují. Pokud by byla dodatkem smlouvy dotace navýšena a převýší částku 
50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu spolu s dodatkem do 30 dnů ode dne 
uzavření dodatku. Výše uvedené veřejnoprávní smlouvy musí zůstat zveřejněné po dobu 3 let od 
zveřejnění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato Pravidla pro poskytování dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků byla schválena 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/xxxx/2020 ze dne 17.12.2020. 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00013/20 

uzavřené dne 02.03.2020 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje,  
 sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 05092302,  
 číslo bankovního účtu: 9402114001/5500, 
 zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, Mgr. Jindřichem Novotným, 

místopředsedou správní rady 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 02.03.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři 
sta tisíc korun českých) na realizaci projektu „Regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje“ (dále 
jen „Projekt“). 
 

2. Dne 27.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy jako příloha č. 1, neboť v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 byl nucen omezit 
a upravit realizaci Projektu. Proto dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých 
položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 
 

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, upraveným zněním (dále 
jen „dodatek“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 04.12.2019) se 
nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 27.11.2020), které je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku, s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 
31.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 
platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek okamžikem 
jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 
osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 27.11.2020 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
  ........................................................................ 
  Vladimír Pitter 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Jindřich Novotný 
    

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1171/2020 ze dne 23.1.2020 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/          /2020 ze dne 17.12.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje 
  

Název akce (projektu) Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Materiální vybavení 1 750 000,00 116 500,00 
Provozní náklady 425 000,00 50 000,00 
Ostatní nespecifikované náklady 250 000,00   
Vybavení fyzio, pomůcky atd. 200 000,00  30 000,00 
Mzdové náklady 2 604 000,00   
Stravování 1 821 000,00 1 203 500,00 
Ubytování 400 000,00   
Vychovatelská služba 540 000,00   
Využití sportovních a rehabilitačních center 600 000,00   
Doprava 250 000,00   
Zdravotní péče 100 000,00   
      
      
Celkové náklady projekt 8 940 000,00 1 400 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Město Pardubice 1 400 000,00   
Pardubický kraj 1 500 000,00   
Fotbalová asociace ČR 5 540 000,00   
Příspěvky  500 000,00   
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 8 940 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  8 940 000,00   
Výdaje 8 940 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Mgr. Daniel Palaščák 
Dne: 27.11.2020 

 



Příloha návrhu usnesení č. 2 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00012/20 

uzavřené dne 24.03.2020 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.,  
sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 60112476, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1078 
číslo bankovního účtu: 1206778349/0800, 
zastoupená: Mgr. Ondřejem Heřmanem, předsedou představenstva, a Mgr. Ivanem Čonkou 

místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 24.03.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace 
(dále jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 15.100.000,- Kč (slovy: 
patnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu „Podpora mládežnického hokeje 
v roce 2020“ (dále jen „Projekt“). 
 

2. Dne 02.11.2020 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byla navýšena dotace na 17.100.000,- 
Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na realizaci Projektu a současně byly 
upraveny jednotlivé položky původního nákladového rozpočtu přiloženého ke Smlouvě. 
 

3. Dne 30.11.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 
součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu nezbytných organizačních změn 
Projektu v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) 
výše výdajů u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o 
poskytnutí dotace.  

 
4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy, na 

základě něhož bude dosavadní nákladový rozpočet ze dne 3.08.2020 (v podobě aktuální přílohy č. 
1 Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1) nahrazen jeho novým, upraveným zněním (dále jen 
„dodatek č. 2“).  
 

 



III. Předmět dodatku 
 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Rozpočet nákladů vyhotovený dne 31.08.2020 (v podobě aktuální 

přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1) se nahrazuje Rozpočtem nákladů vyhotoveným 
dne 30.11.2020 (který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 a bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy, ve 
znění jejich dodatků), s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu 
zůstává zachována. 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v nově upraveném rozpočtu 
uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 a předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu 
stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 31.01.2021). 
 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek 
okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 30.11.2020 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  



 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
  ........................................................................ 
  Mgr. Ivan Čonka 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Ondřej Heřman 
 
 

Předmět původní smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1174/2020 ze dne 
23.1.2020, předmět dodatku č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1628/2020 ze dne 

24.09.2020 a předmět tohoto dodatku č. 2 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 
Z/………/2020 ze dne 17.12.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 

 



Příloha č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 
  

Název akce (projektu) 
Podpora mládežnického hokeje v roce 

2020 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
pronájem sportovišť 4 000 000,00 3 900 000,00 
pronájem nebytových prostor, kabin a ostatní 1 000 000,00 900 000,00 
Energie, vodné, teplo  1 300 000,00 1 300 000,00 
Služby hokejová utkání 150 000,00 150 000,00 
Strava a ubytování 1 820 000,00 1 600 000,00 
Trenéři, asistenti, metodici, fyzio, broušení bruslí  5 432 000,00 5 200 000,00 
MZDY – DPP (Zdravotníci, lékaři, trenéři, ostatní) 550 000,00 400 000,00 
Hokejová výstroj a výzbroj 2 152 000,00 2 000 000,00 
Rozhodčí 650 000,00 300 000,00 
Ostaní služby (úklid, IT, vyšetření, školení) 591 000,00 450 000,00 
Ostatní prov.náklady (poplatky, pojistné registrace, 
startovné) 

401 000,00 100 000,00 

Doprava 950 000,00 0,00 
Náklady automobily 354 000,00 0,00 
Ostatní mater.vybavení, marketing, reprezentace 1 408 900,00 800 000,00 
Celkové náklady projekt 20 758 900,00 17 100 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace město 17 100 000,00   
Dotace kraj 1 800 000,00   
Příspěvky a dary 1 700 000,00   
Z prostředků společnosti 158 900,00   
Celkové příjmy z projektu 20 758 900,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  20 758 900,00   
Výdaje 20 758 900,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Ing. Jana Konvalinová   

Dne: 30.11.2020 
 



   
Příloha č. 1 důvodové zprávy usnesení č. 7 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00433/20 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. Příjemce dotace: 
 HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s.,     

 sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, 

 IČO: 09341391, 

 číslo bankovního účtu: 294373629/0300, 

 zastoupený: Filipem Kaplanem, členem správní rady a Mgr. Petrem Filipem, členem správní rady 
 (dále jen „příjemce“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 

č. Z/1055/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 

(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 

stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 

smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 

uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 

touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu „Riders 
Univerzita Pardubice“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 24.08.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 86584/2020, vyúčtovat dotaci na položky 

stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 

záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 

účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 

nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 

daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  
f) předložit poskytovateli nejpozději do 15.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 

(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 



 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 
dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 15.01.2021.  

 

5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15.01.2021. 
 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 



 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 

byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 
porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  



 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 

GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 



 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz 
čehož připojují své vlastnoruční podpisy.   

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

 

V Pardubicích dne: 20.10.2020 

 

 
 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 
 ……………………………………………………………………. 

 Filip Kaplan 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Petr Filip 
   

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1616/2020 ze dne 

24.09.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

HOCKEY CLUB UNI Pardubice z.s. 
  

Název akce (projektu) Riders Univerzita Pardubice 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 

položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
pronájem ledové plochy 150 000,00 100 000,00 
doprava 75 000,00   
soutěžní utkání 50 000,00   
marketing, streamy 50 000,00   
organizační zajištění 50 000,00   
dresy, výstroj 75 000,00   
rozhodčí, časomíra 50 000,00   
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 500 000,00 100 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
sponzoři 150 000,00   
pardubický kraj 100 000,00   
vstupné 25 000,00   
město pardubice 100 000,00   
univerzita pardubice 50 000,00   
      
      
Celkové příjmy z projektu 425 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  425 000,00   
Výdaje 500 000,00   
+ (zisk) 

-75 000,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:   

Dne: 14.08.2020  



Příloha důvodové zprávy k návrhu usnesení č. 4 
  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00441/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

ART STORM CZ, s.r.o.,    
 sídlo: Dubové návrší 749, 530 12 Pardubice – Studánka,   
 IČ: 27933733,  
 číslo bankovního účtu: 223703491/0300,   
 zastoupen: Jiřím Ševčíkem, jednatelem společnosti 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 12. 12. 2019 usnesením 
č. Z/1056/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2020 ve 

výši 82.200, - Kč (slovy: osmdesát dva tisíce dvě stě korun českých) na realizaci projektu „PIRATE 
SWING Band Gala 2020, Galakoncert s hostem Danem Bártou“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 26.6.2020 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 65673/2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

 
 



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2020.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 



 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 
c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 
 
 
 
 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
 
 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne: 9.11.2020 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová      Jiří Ševčík            

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/1613/2020 ze dne 24. 9. 2020. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 



Příloha důvodové zprávy k návrhu usnesení č. 5  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00327/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Divadlo Exil, z.s.,      
 sídlo: Havlíčkova 841, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 70157642,   
 číslo bankovního účtu: 164792753/0300,    
 zastoupen: Ing. Radkou Chladovou, místopředsedkyní správní rady   
 (dále jen „příjemce“)  
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 12. 12. 2019 usnesením 
č. Z/1056/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2020 ve 

výši 200.000, - Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na realizaci projektu „Úprava prostor pod 
Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil – vybavení prostor sálu a přilehlých prostor“ (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 8.6.2020 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 57529/2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

 
 



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2021.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2021. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 
c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
 
 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová      Ing. Radka Chladová    

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/1470/2020 ze dne 18.6.2020. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
interiérové vybavení sálu (elevace, židle, světla, 
doplnění jeviště, zvuková kabina…)

270 000,00 120 000,00

interiérové vybavení ostatních prostor (svítidla, 
stolky, police, skříňky, kuchyňka…)

80 000,00 50 000,00

výmalba, spotřební materiál (barvy, látky, kancel. 
potřeby, drogistické zboží..)

50 000,00 30 000,00

dokumentace (hluková studie atd. dle požadavků 
KHS a dalších subjektů)

20 000,00 0,00

Celkové náklady projekt 420 000,00 200 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
MMP - dotace 200 000,00
PK - dotace na podporu kulutry 50 000,00
Exil - vlastní zdroje, crowdfundingová kampaň 170 000,00

Celkové příjmy z projektu 420 000,00

Příjmy 420 000,00
Výdaje 420 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Radka Chladová
Dne: 4.6.2020

Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - 
vybavení prostor sálu a přilehlých prostor

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00



Příloha důvodové zprávy k návrhu usnesení č. 6 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00328/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Divadlo Exil, z.s.,      
 sídlo: Havlíčkova 841, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 70157642,   
 číslo bankovního účtu: 164792753/0300,    
 zastoupen: Ing. Radkou Chladovou, místopředsedkyní správní rady   
 (dále jen „příjemce“)  
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 12. 12. 2019 usnesením 
č. Z/1056/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci dotaci z Programu podpory kultury 

pro rok 2020 ve výši 100.000, - Kč (slovy: jeden sto tisíc korun českých) na realizaci projektu „Úprava 
prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil – zhotovení nové elektroinstalace“ 
(dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 8.6.2020 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 57530/2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

 
 



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2021.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2021. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 
c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
 
 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová      Ing. Radka Chladová    

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/1471/2020 ze dne 18.6.2020. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
zhotovení nové elektroinstalace (jističe, kabeláž, 
rozvaděče, nouzová svítidla, nabíječe, zásuvky, 
akumul. baterie….) v prostorách sálu a zázemí 

100 000,00 100 000,00

zhotovení projektové dokumentace, revize 23 000,00 0,00

Celkové náklady projekt 123 000,00 100 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
MMP - dotace 100 000,00
Divadlo Exil - vlastní zdroje 23 000,00

Celkové příjmy z projektu 123 000,00

Příjmy 123 000,00
Výdaje 123 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Radka Chladová
Dne: 4.6.2020

Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - 
zhotovení nové elektroinstalace

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00



Příloha k důvodové zprávě č. 7  
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/00120/20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČ: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Terra Madoda z.s.,      

 sídlo: Gorkého 2222, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  

 IČ: 26601320,  

 číslo bankovního účtu: 179645027/0300,    

 zastoupen: Ing. Jiřím Dobešem, předsedou spolku  

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 

2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 12. 12. 2019 usnesením 

č. Z/1056/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 

(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 

statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 

stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 

určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 

přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  

 

  



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2020 ve 

výši 87.500, - Kč (slovy: osmdesát sedm tisíc pět set korun českých) na realizaci projektu „Ostrovy 
v pohybu 2020“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 21.1.2020 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 7707/2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 

v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 

projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 

prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 

odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 

vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 

způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 

k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 

účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 

jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 

spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 

prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

 

 



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 

prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 

příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 

předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2021.  

 

5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2021. 
 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 

převyšující maximální stanovenou výši.  

 

7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 

c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 

použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 

stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 

stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 

ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 

na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 

řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 

za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 

jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 

GDPR).  

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 

své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

 

 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

............................................................................. .......................................................................... 

 Mgr. Ivana Liedermanová         Ing. Jiří Dobeš      
 

 

 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/1277/2020 ze dne 29. 4. 2020. 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název akce (projektu)
Rozpočet projektu na období od-do

Náklady na projekt/akci  (rozpočet je jasný a zároveň 
podrobný, navrhované výdaje jsou nezbytné pro 
dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které 
budou hrazeny z dotace města)

Celkem v Kč
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3

1. PROVOZNÍ a PRODUKČNÍ NÁKLADY

Kancelářské potřeby 500,00 0,00

Technicjké a produkční zajištění akcí 0,00 0,00

Materiál pro zajištění práce Studia 29 500,00 0,00

Administrativ., dramaturg. a organiz. zajištění projektu 122 000,00 0,00

2. NÁJMY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ PROJEKTU

z toho: Pronájem prostor 47 000,00 20 000,00

            Pronájem techniky 2 000,00 0,00

3. HONORÁŘE včetně daňových odvodů

Honoráře vystoupení - cca 30 akcí 186 000,00 54 000,00

4.  OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY (DPP)

Produkční a organizační zajištění akcí 26 000,00 0,00

5. CESTOVNÉ

z toho: Ubytování 24 000,00 7 000,00

            Diety 0,00 0,00

            Jízdné 16 000,00 3 000,00

6. NÁKLADY NA PROPAGACI

z toho: Tištěná propagace (plakáty, letáky, atd.) 14 000,00 3 500,00

            Výlep 0,00 0,00

7. AUTORSKÉ POPLATKY 1 500,00 0,00

8. OSTATNÍ NÁKLADY

Zaúčtování projektu 14 000,00 0,00

Celkové náklady na projekt/akci 453 500,00 87 500,00

Předpokládané zdroje finančního krytí Celkem v Kč

Vstupné a účastnické poplatky 86 000,00

Dotace – Ministerstvo kultury ČR 280 000,00

Dotace – Magistrát města Pardubic 87 500,00

Celkové příjmy z akce/projektu 453 500,00

Vypracoval: Jiří Dobeš

Dne: 4.3.2020

Ostrovy v pohybu 2020
leden - prosinec 2020

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost. Jednotlivé nákladové položky jsou závazné, pouze jejich  výběr a 

výše budoou upraveny v rámci upraveného rozpočtu, který se přikládá ke smlouvě o poskytnutí dotace.



Příloha k důvodové zprávě č. 8 
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/00121/20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČ: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Terra Madoda z.s.,      

 sídlo: Gorkého 2222, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  

 IČ: 26601320,  

 číslo bankovního účtu: 179645027/0300,    

 zastoupen: Ing. Jiřím Dobešem, předsedou spolku  

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 

2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 12. 12. 2019 usnesením 

č. Z/1056/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 

(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 

statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 

stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 

určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 

přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  

 

  



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2020 ve 

výši 62.800, - Kč (slovy: šedesát dva tisíc osm set korun českých) na realizaci projektu „FILMFUSE 2020“ 

(dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 21.1.2020 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 7706/2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 

v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 

projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 

prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 

odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 

vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 

způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 

k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 

účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 

jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 

spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 

prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

 

 



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 

prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 

příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 

předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2021.  

 

5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2021. 
 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 

převyšující maximální stanovenou výši.  

 

7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 

c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 

použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 

stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 

stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 

ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 

na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 

řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 

za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 

jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 

GDPR).  

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 

své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

 

 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

............................................................................. .......................................................................... 

 Mgr. Ivana Liedermanová         Ing. Jiří Dobeš      
 

 

 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/1277/2020 ze dne 29. 4. 2020. 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název akce (projektu)
Rozpočet projektu na období od-do

Náklady na projekt/akci  (rozpočet je jasný a zároveň 
podrobný, navrhované výdaje jsou nezbytné pro 
dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které 
budou hrazeny z dotace města)

Celkem v Kč
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
1. PROVOZNÍ NÁKLADY
Kancelářské potřeby 500,00 0,00
Pronájem techniky 0,00 0,00
2. NÁJEM PROSTOR NA REALIZACI 15 000,00 11 000,00
3. OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY
Lektoři a hosté 18 000,00 18 000,00
Realizační tým 28 000,00 15 000,00
4. HONORÁŘE (včetně daňových odvodů) 0,00 0,00
5. UBYTOVÁNÍ 2 300,00 0,00
6. NÁKUP MATERIÁLU 0,00 0,00
7. NÁKLADY NA PROPAGACI 26 000,00 8 800,00
8. OSTATNÍ NÁKLADY
Autorské poplatky 18 000,00 10 000,00
Zaúčtování projektu 3 000,00 0,00

Celkové náklady na projekt/akci 110 800,00 62 800,00

Předpokládané zdroje finančního krytí Celkem v Kč

vstupné a účastnické poplatky 18 000,00

Dotace – Ministerstvo kultury ČR (předpoklad) 30 000,00

Dotace – Magistrát města Pardubic 62 800,00

Celkové příjmy z akce/projektu 110 800,00

Vypracoval: Jiří Dobeš

Dne: 4.3.2020

FILMFUSE 2020
leden - prosinec 2020

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost. Jednotlivé nákladové položky jsou závazné, pouze jejich  výběr a 

výše budoou upraveny v rámci upraveného rozpočtu, který se přikládá ke smlouvě o poskytnutí dotace.



Příloha k důvodové zprávě č. 9 
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/00133/20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Miloslav Musil,     
 bytem: Jilemnického 2215, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
 IČ: 13183346,  
 číslo bankovního účtu: 157243561/0100  
 (dále jen „příjemce“) 
  
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 12. 12. 2019 usnesením 
č. Z/1056/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2020 ve 

výši 65.000, - Kč (slovy: šedesát pět tisíc korun českých) na realizaci projektu „2letý grant na činnost 
Doli klubu“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 29.1.2020 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 11252/2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

 
 



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2021.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2021. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 
c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
 
 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová       Miloslav Musil      

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/1277/2020 ze dne 29. 4. 2020. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název akce (projektu)
Rozpočet projektu na období od-do

Náklady na projekt/akci  (rozpočet je jasný a zároveň 
podrobný, navrhované výdaje jsou nezbytné pro dosažení 
cíle a přesně jsou definovány výdaje, které budou hrazeny 
z dotace města)

Celkem v Kč
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3

honoráře a cestovné 20 000,00 20 000,00
zvuk 10 000,00 10 000,00

návrhy a tisk plakátů 5 000,00 5 000,00

pořadatelé 5 000,00 5 000,00

elektronická propagace a vedení stránek 5 000,00 5 000,00
výlep plakátů 5 000,00

nájem a energie 110 000,00 15 000,00

osa 6 000,00

organizační práce 5 000,00 5 000,00

ostatní: úklid, vstupenky ,toner,papíry….. 5 000,00

Celkové náklady na projekt/akci 176 000,00 65 000,00

Předpokládané zdroje finančního krytí Celkem v Kč

vstupné 40 000,00

prodej reklamy, CD, DVD 

požadovaná výše dotace města Pardubice 65 000,00

požadovaná výše dotace z kraje 

členské příspěvky, sponzorské dary …

vlastní zdroje 

Celkové příjmy z akce/projektu 105 000,00

Vypracoval: Miloslav Musil

Dne: 22.01.2020

celoroční činnostt Doli klubu
r.2020

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost. Jednotlivé nákladové položky jsou závazné, pouze jejich  výběr a výše budoou 
upraveny v rámci upraveného rozpočtu, který se přikládá ke smlouvě o poskytnutí dotace.
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Dodatek č. 6  Příkazní smlouvy 
(Provozování veřejných pohřebišť) 

 
číslo smlouvy příkazníka: SmP – SH – 1/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
dne 19. 1. 2016 (dále též „příkazní smlouva“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:     Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ:    00274046    
DIČ:    CZ274046 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  326561/0100 
Zastoupené  
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
 
 
(dále též: „příkazce“) 
 
 
a 
 
 
Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    25262572    
DIČ:    CZ25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená:                    Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
                                          Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
 
 
(dále též: „příkazník“) 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. strana 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 příkazní smlouvy 
(dále též „dodatek č. 6“) : 

 
I. 

Předmět dodatku 
 
 
1.  
Smluvní strany se podle článku IV odst. 3 a podle článku VI odst. 2 příkazní smlouvy dohodly na objemu 
prací a služeb a sjednané odměně pro rok 2021, jak je uvedeno v odstavcích 2 a 3. 
 
2.  
Příkazník se v roce 2021 zavazuje u veřejných pohřebišť, které jsou zřízeny a nacházejí se na   
pozemcích uvedených v článku I odst. 1 a 2 příkazní smlouvy vykonávat tyto činnosti:   
- provádět běžnou údržbu travnatých i nezatravněných ploch uvnitř areálů hřbitovů (např. 
sekání trávy, úklid ploch) 
- provádět údržbu zeleně uvnitř areálů hřbitovů (např. výsadbu zeleně, stříhání, prořezávání, 
kácení stromů a keřů) 
- zajišťovat likvidaci náletových dřevin uvnitř areálů hřbitovů 
- provádět běžnou údržbu přístupových a ostatních cest uvnitř areálů hřbitovů (např. úklid od 
spadaného listí, v zimním období prohrnování a posyp inertním materiálem) 
- zajišťovat údržbu vodovodních sítí, studní a laviček 
- zajišťovat údržbu veřejného osvětlení uvnitř areálů hřbitovů 
- zajišťovat likvidaci hřbitovního odpadu  
- zajišťovat běžnou údržbu a opravy sakrálních prvků 
- zajišťovat údržbu válečných hrobů, městské hrobky a společných hrobů 
 
3. 
Odměna za objem prací uvedený v odstavci 2 dodatku na rok 2021 činí 2.200.000,- Kč, slovy dva 
miliony dvě stě tisíc korun českých včetně DPH dle platných právních předpisů.  
 

II. 
Závěrečná ujednání 

 
1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nejdříve však dnem 1. 1. 2021. Pro případ, že 
dodatek č. 6 bude podepsán nebo zveřejněn pozdějšího dne, smluvní strany ve vzájemném konsenzu 
prohlašují, že ujednání v tomto dodatku č.6 se budou vztahovat i k období od 1. 1. 2021 do nabytí 
platnosti a účinnosti dodatku č. 6.  
 
2.  
Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej odešle spolu 
s příkazní smlouvou k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku spolu s příkazní 
smlouvou příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
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3.  
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek spolu s příkazní smlouvou zveřejněn ani do tří 
měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem dodatek zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.  
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku ani příkazní smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 
5. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svým podpisem. 

 
6. 
Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.  
 
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
− uzavření předmětu Dodatku č. 6 Příkazní smlouvy (provozování veřejných pohřebišť)  byl schválen 

usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/XX/2020 ze dne 17.12.2020. 
− finanční prostředky pro rok 2021 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic  

č. Z/XX/2020 ze dne 17.12.2020.  
 
 
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne .................................. 
 
 
 
Za příkazce      Za příkazníka 
 
 
 
 
 
.................................................................             ................................................................. 
Ing. Martin Charvát     Ing. Petr Beneš 
primátor města                   předseda představenstva 
 
 
 
 
 
       ................................................................. 
       Ing. Aleš Kopecký  
       místopředseda představenstva 



# Název projektu OP SC Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek EU 

(Kč) ve Vyjádření 
ŘV

Rozhodnutí
ŘV ITI (+) - datum 

jednání ŘV
Stav projektu

1
Přestupní terminál veřejné dopravy v 

Přelouči
IROP 1.2 1. Přestupní uzly v aglomeraci Město Přelouč 24 700 484 24 700 484 20 367 147 15.11.2016

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

2
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 
městské hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
2. Ekologická veřejná doprava (Vozový 

park veřejné hromadné dopravy) 
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
60 050 000 45 500 000 38 675 000 15.11.2016

Žádost o podporu stažena z 
výzvy ZS

3
Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným 
bateriovým pohonem pro účely veřejné 

dopravy v Hradci Králové
IROP 1.2

2. Ekologická veřejná doprava (Vozový 
park veřejné hromadné dopravy) 

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

75 000 000 72 000 000 61 200 000 15.11.2016
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

4
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení 

ukládání a zálohování digitálních 
dokumentů v SVK HK

IROP 3.1
3. Paměťové instituce  a kulturní památky 

(Knihovny)
Královéhradecký kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.11.2016

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

5
Depozitář pro Východočeské muzeum 

v Pardubicích
IROP 3.1

4. Paměťové instituce a kulturní památky 
(Muzea)

Pardubický kraj 94 357 220 94 117 640 79 999 994 18.01.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

6
Prodloužení trolejbusové trati na obratiště 

Zámeček
OPD 1.4

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

24 033 284 19 862 218 16 882 885 18.01.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

7
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a 

Ohrazenici
OPD 1.4

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

48 755 081 40 293 456 34 249 437 18.01.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

8
Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích - trakční trolejové vedení 

trolejbusové dráhy
IROP 1.2

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

19 741 046 16 314 914 13 867 677 18.01.2017
Žádost o podporu ukončena 

ŘO

9
Modernizace odbavovacího systému 

cestujících v městské hromadné dopravě v 
Pardubicích

IROP 1.2 6. Dopravní telematika
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 15.03.2017

Projektový záměr stažen z 
výzvy nositele

10
Nový odbavovací systém městské 

hromadné dopravy v Hradci Králové na 
principu bezkontaktních čipových karet

IROP 1.2 6. Dopravní telematika
Dopravní podnik města 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 15.03.2017

Projektový záměr stažen z 
výzvy nositele

11 Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – královéhradecká část 
aglomerace

Královéhradecký kraj 51 299 541 51 299 541 43 604 610 15.03.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

12
Střední škola technická a řemeslná – 

Centrum odborného vzdělávání Chlumec n. 
Cidlinou

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – královéhradecká část 
aglomerace

Královéhradecký kraj 24 012 710 24 012 710 20 410 804 15.03.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

13
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a 

biologie VOSŽ a SZŠ HK
IROP 2.4

7. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – královéhradecká část 

aglomerace
Královéhradecký kraj 11 785 647 11 785 647 10 017 800 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

14
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a 

pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a 
SOU Vocelova Hradec Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – královéhradecká část 
aglomerace

Královéhradecký kraj 18 411 083 18 411 083 15 649 421 15.03.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

15
SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních 

dílen
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 19 700 000 19 700 000 16 745 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

16
Gymnázium Pardubice Mozartova – 

interaktivní učebny matematiky
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 8 900 000 8 900 000 7 565 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

17
Obchodní akademie Chrudim – 

rekonstrukce učeben IT a přírodovědných 
předmětů

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – pardubická část 
aglomerace

Pardubický kraj 8 700 000 8 700 000 7 395 000 15.03.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

18
SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben 

pro výuku moderních průmyslových 
technologií

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – pardubická část 
aglomerace

Pardubický kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.03.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

19
SPŠ stavební Pardubice – modernizace a 

vybavení truhlářských dílen 
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 14 800 000 14 800 000 12 580 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

20
Gymnázium Holice – rekonstrukce 

odborných učeben a laboratoří
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 7 000 000 7 000 000 5 950 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

21
SŠ automobilní Holice – modernizace dílen 

odborného výcviku a praxe
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 24 182 300 24 182 300 20 554 955 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

22
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – 

vybudování dílen odborného výcviku
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 7 600 000 7 600 000 6 460 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

23 Příhrádek Pardubice IROP 3.1
9. Paměťové instituce a kulturní památky 

– Památky 
Pardubický kraj 54 662 675 52 282 000 44 439 700 15.03.2017 Projekt fyzicky ukončen

24

Zřízení odborných učeben a laboratoří pro 
výuku polytechnických předmětů při 

Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a 
Základní a mateřské škole Jana Pavla II. 

v Hradci Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – KHK část aglomerace
Biskupství 

královéhradecké
59 869 000 59 869 000 50 888 650 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

25
Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka 

dřeva
IROP 3.1

9. Paměťové instituce a kulturní památky 
– Památky 

Národní památkový ústav 76 462 000 71 886 890 61 103 857 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

26 Stará vojenská plovárna (Vinice 25) IROP 1.2 10. Nemotorová doprava - cyklodoprava
Statutární město 

Pardubice
14 668 718 9 279 894 7 887 910 08.06.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

27
Modernizace budovy základní školy v 

Libčanech pro výuku klíčových kompetencí
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Základní škola a mateřská 
škola Libčany

4 000 000 4 000 000 3 400 000 08.06.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

28 IT4Bio OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum
Univerzita Hradec 

Králové
44 000 000 44 000 000 37 400 000 08.06.2017

Žádost o podporu ukončena 
ŘO

29
PERSONMED - Centrum rozvoje 

personalizované medicíny u věkem 
podmíněných onemocnění

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum
Fakultní nemocnice 

Hradec Králové
39 422 353 39 422 353 33 509 000 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

Přehled projektových záměrů s Vyjádřením ŘV ITI HK-PA k 30. 11. 2020



30
Léčiva a medicínské technologie - přenos 

poznatků ve výzkumu a vývoji do 
předaplikační sféry (DRUGTECH)

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Karlova 72 229 412 72 229 412 61 395 000 08.06.2017
Žádost o podporu ukončena 

ŘO

31
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s 

nízkou hustotou na bázi polymerních 
nanokompozitů – NANOMAT

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 70 539 116 70 539 116 59 958 249 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

32
Posilování mezioborové spolupráce ve 

výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich 
účinků na živé organismy – NANOBIO

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 122 000 000 122 000 000 103 700 000 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

33
ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické 

vzdělávání a bezbariérový přístup 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

ZŠ Chlumec nad Cidlinou 7 905 524 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

34
ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 

2. stupně čp. 57 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Všestary 8 985 043 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

35 Cyklostezka Svítkov – Srnojedy IROP 1.2
18. Nemotorová doprava – cyklodoprava 

II
statutární město 

Pardubice
7 336 844 7 336 844 6 236 318 12.10.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

36
Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: 

Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové – 
Vysoká nad Labem)

IROP 1.2
18. Nemotorová doprava – cyklodoprava 

II
Svazek obcí Hradubická 

labská
40 000 000 40 000 000 34 000 000 12.10.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

37
Vybudování odborných učeben a zajištění 
vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, 

Holubova 47 
IROP 2.4

19. Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

Město Holice 5 397 683 4 464 366 3 794 711 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

38

Modernizace počítačových učeben ZŠ U 
Stadionu a rekonstrukce a vybavení 

chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně 
zajištění bezbariérovosti

IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – 

pardubická část aglomerace
Město Chrudim 4 312 745 4 304 631 3 658 937 12.10.2017

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

39
Revitalizace budovy Muzea východních 

Čech 
IROP 3.1

20. Paměťové instituce a památky – 
Památky II

Statutární město Hradec 
Králové

90 000 000 90 000 000 76 500 000 12.10.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

40
Pokročilé materiály pro aplikace v 

kosmickém průmyslu I
OPPIK 1.1

14. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE - APLIKACE

TOSEDA 48 400 000 40 000 000 28 000 000 12.10.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

41
Pokročilé materiály pro aplikace v 

kosmickém průmyslu II
OPPIK 1.1

16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE – potenciál

TOSEDA 14 520 000 12 000 000 6 000 000 12.10.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

42

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační 
sféry v aplikačně orientovaném výzkumu 

lokačních, detekčních a simulačních 
systémů pro dopravní a přepravní procesy – 

POSITRANS

OPVVV 1.2
17. dlouhodobá mezisektorová 

spolupráce
Univerzita Pardubice 70 588 235 70 588 235 60 000 000 12.10.2017

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

43 Výzkumné a vývojové centrum obalů OPPIK 1.1
16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 

INOVACE – potenciál
TART s.r.o. 16 535 000 13 500 000 6 750 000 17.01.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ŘO

44
Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro 

přecházení na ulici Pražské
IROP 1.2

18. Nemotorová doprava – cyklodoprava 
II

Statutární město 
Pardubice

3 113 880 2 445 753 2 078 890 17.01.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

45
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně 

Bohdaneč - I. etapa
IROP 2.4

19. Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

Město Lázně Bohdaneč 7 290 474 6 000 000 5 100 000 17.01.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

46 Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – 

pardubická část aglomerace
Město Dašice 6 000 000 6 000 000 5 100 000 17.01.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

47 Kamerový systém Pardubice OPD 2.3 22. Dopravní telematika (Řízení dopravy)
Statutární město 

Pardubice
16 281 168 12 179 623 10 352 680 17.01.2018

Žádost o podporu 
doporučena k financování

48 Laboratoř virtuální a rozšířené reality TC HK OPPIK 1.2
23. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků – Služby infrastruktury, aktivita 
B, C, D

Statutární město Hradec 
Králové

5 000 000 5 000 000 2 500 000 17.01.2018
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele

49
Revitalizace bývalého zemědělského 

objektu v areálu zemědělského družstva
OPPIK 2.3

25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků – Nemovitosti

UNION COSMETIC s.r.o. 64 226 739 53 079 950 18 577 982 17.01.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

50
Vybudování školícího střediska ve 

společnosti MONTS s.r.o.
OPPIK 2.4

24. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků – Školící střediska

MONTS s.r.o. 11 833 800 9 780 000 4 890 000 21.03.2018
Žádost o podporu stažena z 

výzvy ŘO

51
Rekonstrukce haly firmy Plastpartner spol. 

s. r. o., Rybitví 
OPPIK 2.3

25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků – Nemovitosti

Plastpartner spol. s. r. o. 4 000 000 3 305 785,12 1 487 603,30 21.03.2018
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele

52 Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků – Nemovitosti
ELMONTIA, a.s. 36 300 000 30 000 000 13 500 000 21.03.2018

Projektový záměr stažen z 
výzvy nositele

53 Výstavba haly TNM PRINT OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků – Nemovitosti
TNM PRINT s.r.o. 12 230 526 10 107 873 4 548 543 21.03.2018

Žádost o podporu ukončena 
ŘO

54 Oživení pevnosti Josefov IROP 3.1
26. Paměťové instituce a kulturní 

památky – Památky III
Město Jaroměř 110 000 000 105 000 000 89 250 000 21.03.2018

Projektový záměr stažen z 
výzvy nositele

55
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 
městské hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
27. Ekologická veřejná doprava – Vozový 

park veřejné hromadné dopravy II
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
63 984 880 47 000 000 39 950 000 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

56
Nový odbavovací systém městské 

hromadné dopravy v Hradci Králové na 
principu bezkontaktních čipových karet

IROP 1.2 28. Dopravní telematika II
Dopravní podnik města 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 21.03.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ZS

57
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Bratranců Veverkových 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

22 028 221 17 622 652,96 14 979 255 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

58
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Družstevní 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

27 841 030 9 542 920,31 8 111 482 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

59
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole npor. Eliáše 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

24 720 406 16 904 430,43 14 368 766 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

60
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Ohrazenice 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

25 494 592 10 169 671,27 8 644 221 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

61
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Spořilov 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

16 454 960 15 928 857,93 13 539 529 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

62
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Staňkova 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

26 946 604 11 315 913,95 9 618 527 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

63
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Studánka 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

29 155 838 17 594 154,53 14 955 031 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

64
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Závodu Míru 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

21 832 099 17 448 172,17 14 830 946 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO



65
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně 

Bohdaneč – II. etapa 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Město Lázně Bohdaneč 7 531 433 7 519 333 6 391 433 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

66
Modernizace infrastruktury v ZŠ 

Habrmanova 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

9 677 997 9 677 997,27 8 226 298 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

67
Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo 

náměstí 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

6 936 462 6 936 461,55 5 895 992 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

68
Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa 

Gočára 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

9 922 865 9 922 864,61 8 434 435 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

69 Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
11 014 644 11 014 643,67 9 362 447 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

70
Modernizace infrastruktury v ZŠ M. 

Horákové 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

13 441 604,33 13 441 604,33 11 425 364 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

71
Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový 

Hradec Králové 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

10 347 890,89 10 347 890,89 8 795 707 21.03.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

72 Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
3 874 633,92 3 874 633,92 3 293 439 21.03.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ZS

73 Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
6 999 763,22 6 999 763,22 5 949 799 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

74 Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
12 840 736,12 12 840 736,12 10 914 626 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

75 Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
9 419 929,36 9 419 929,36 8 006 940 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

76 Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
7 077 842,32 7 077 842,32 6 016 166 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

77 Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
13 111 455,92 13 111 455,92 11 144 738 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

78
ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben 
včetně vybudování bezbariérovosti školy 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Základní škola a mateřská 

škola KLAS s.r.o.
16 788 691 13 669 737 11 619 276 20.06.2018

Projekt nebyl podpořen 
(nedostatečná alokace 

výzvy)

79
Polytechnická učebna a učebna Fyziky 

Základní školy Boženy Němcové Jaroměř 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Základní škola Boženy 
Němcové Jaroměř

5 078 965,05 5 078 965,05 4 317 120 20.06.2018
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

80 Dopravní terminál v Jaroměři IROP 1.2 32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Jaroměř 65 000 000 44 000 000 37 400 000 20.06.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

81 Terminál veřejné dopravy v Chrudimi IROP 1.2 32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Chrudim 59 371 808 35 294 118 30 000 000 20.06.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

82
Modernizace odbavovacího systému  

cestujících v městské hromadné dopravě v 
Pardubicích

IROP 1.2 33. Dopravní telematika III
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 20.06.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ZS

83
Revitalizace zámeckého areálu Karlova 

Koruna v Chlumci nad Cidlinou
IROP 3.1

35. Paměťové instituce a kulturní 
památky – Památky IV

Kinský dal Borgo, a.s. 119 066 773 94 116 460 79 998 991 20.06.2018
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele, projekt uspěl 
v individuální výzvě

84
Předaplikační výzkum inovativních léčiv a 

medicínských technologií (InoMed)
OPVVV 1.2 36. Předaplikační výzkum II Univerzita Karlova 104 121 532 104 121 532 88 503 302 20.06.2018

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

85 IT4Neuro(degeneration) OPVVV 1.2 36. Předaplikační výzkum II
Univerzita Hradec 

Králové
81 192 647 81 192 647 69 013 750 20.06.2018

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

86
Výzkum a vývoj modelu pro využívání a 

řízení fleet-sharingových služeb
OPPIK 1.1

37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace – 
APLIKACE

Hi-Tech inovační klastr 
z.s.

42 740 000 34 000 000 23 800 000 20.06.2018
Žádost o podporu 

doporučena k financování s 
výhradou

87 Trolejbusová trať Pod Strání OPD 1.4
42. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy) II

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

19 329 750 12 025 000 10 221 250 20.06.2018
Žádost o podporu 

doporučena k financování s 
výhradou

88
Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna 

v Hradci Králové
OPD 1.4

42. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy) II

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

18 150 000 6 300 000 5 355 000 20.06.2018
Žádost o podporu 

doporučena k financování

89
Radarový systém pro detekci pozemních  a 

LSS vzdušných cílů
OPPIK 1.1

37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace

RETIA, a.s. 41 987 000 40 580 000 22 116 100 13.-20.07.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

90
Rozšíření výzkumných  a vývojových kapacit 

společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.
OPPIK 1.1

39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál

ELDIS Pardubice, s.r.o. 24 926 000 20 600 000 10 300 000 13.-20.07.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

91
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit 

společnosti RETIA, a. s.
OPPIK 1.1

39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál

RETIA, a.s. 17 908 000 14 800 000 7 400 000 13.-20.07.2018
Projekt nedokončen - 
ukončen příjemcem

92 Lávka u Aldisu IROP 1.2
43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IV
Statutární město Hradec 

Králové 
55 000 000 53 000 000 45 050 000 17.10.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ZS

93
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, 

technického a technologického zázemí 
Muzea východních Čech v Hradci Králové

IROP 3.1
44. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Muzea III
Královéhradecký kraj 305 800 000 235 294 118 200 000 000 17.10.2018

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

94
Zámek Pardubice – využití a obnova 

zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
IROP 3.1

45. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky V

Pardubický kraj 121 000 000 111 764 706 95 000 000 17.10.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

95 Oživení pevnosti Josefov IROP 3.1
45. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky V
Město Jaroměř 146 000 000 105 000 000 89 250 000 17.10.2018

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

96 Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích OPD 2.3
46. Dopravní telematika (Řízení dopravy) 

III
Statutární město 

Pardubice
36 300 000 30 250 000 25 712 500 17.10.2018

Žádost o podporu splnila 
podmínky věcného 

hodnocení s výhradou

97
Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice 

s navazujícími cyklostezkami
IROP 1.2

43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
IV

Statutární město 
Pardubice

3 538 169 2 750 466 2 337 896 23.01.2019
Žádost o podporu stažena z 

výzvy ZS

98 Náhrdelník Chrudimky (úsek 66) IROP 1.2
43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IV
Statutární město 

Pardubice
17 194 933 7 279 192 6 187 314 23.01.2019

Projekt finančně ukončen ze 
strany MF-PCO

99 Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice IROP 1.2
48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

V
Statutární město Hradec 

Králové
12 000 000 12 000 000 10 200 000 23.01.2019 Projekt ve fyzické realizaci

100
Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - 

Polabiny) - úsek 58
IROP 1.2

48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
V

Statutární město 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu do 
výzvy ZS

101 Stezka pro pěší a cyklisty Piletice - Rusek IROP 1.2
48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

V
Statutární město Hradec 

Králové
12 000 000 12 000 000 10 200 000 17.04.2019

Projekt finančně ukončen ze 
strany ŘO



102 Pardubice, Opočínek - kanalizace OPŽP 1.1 49. Ochrana vod
Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s.
18 800 000 16 941 176 10 800 000 17.-20.02. 2019

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

103
Nový odbavovací systém městské 

hromadné dopravy v Hradci Králové na 
principu bezkontaktních čipových karet

IROP 1.2 50. Dopravní telematika IV
Dopravní podnik města 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ZS

104 Trolejbusová trať ve Studentské ulici OPD 1.4
51. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

12 500 000 10 000 000 8 500 000 17.04.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

105
Posílení napájení trolejbusových tratí v 

centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“
OPD 1.4

51. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

22 500 000 18 000 000 15 300 000 17.04.2019
Žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 
hodnocení s výhradou

106 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích OPD 2.3
52. Dopravní telematika (Řízení dopravy) 

IV
Statutární město 

Pardubice
66 550 000 36 300 000 30 855 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ŘO

107 Inteligentní dopravní systém OPD 2.3
52. Dopravní telematika (Řízení dopravy) 

IV
Statutární město Hradec 

Králové
419 000 000 290 588 235 247 000 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ŘO

108
Modifikované polymerní systémy nejen pro 

dentální použití
OPPIK 1.1

53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace II

SYNPO, akciová 
společnost

12 300 000 12 000 000 6 960 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu do 
výzvy ŘO

109
Vývoj nové generace nákladních vozidel 

AVIA s elektropohonem
OPPIK 1.1

53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace II

AVIA Motors s.r.o. 44 168 000 42 180 000 19 402 800 17.04.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu do 
výzvy ŘO

110
Modernizace pracovišť pro výzkum a vývoj 

ve společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

ELDIS Pardubice, s.r.o. 34 122 000 28 200 000 14 100 000 17.04.2019
Žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 
hodnocení

111
Rozšíření vývojových kapacit společnosti 

AVIA Motors s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

AVIA Motors s.r.o. 37 752 000 31 200 000 15 600 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu do 
výzvy ŘO

112
Vývoj a aplikace biotechnologických metod 
na bázi 3D biotisku pro využití v tkáňovém 

inženýrství a moderní terapii
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

Bioinova s.r.o. 5 800 000 5 600 000 2 800 000 17.04.2019
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele

113
Laboratoř pro VaV slinování pokročilé 
keramiky z nitridu hliníku v ochranné 

atmosféře
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

ELCERAM a.s. 7 260 000 6 000 000 3 000 000 17.04.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

114
Rozšíření stávající výzkumně inovační 
kapacity Centra nanostrukturovaných 
polymerů v SYNPO, akciová společnost

OPPIK 1.1
55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál II
SYNPO, akciová 

společnost
14 800 000 12 200 000 6 100 000 17.04.2019

Žádost o podporu stažena z 
výzvy ŘO

115
Rozšíření kapacit VaV centra společnosti TL-

ULTRALIGHT s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

TL-ULTRALIGHT s.r.o. 67 560 000 60 000 000 30 000 000 17.04.2019
Žádost o podporu stažena z 

výzvy ŘO

116 Modernizace měnírny Nový Hradec Králové OPD 1.4
51. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy)

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

27 830 000 23 000 000 19 550 000 17.-21.05.2019
Žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 
hodnocení s výhradou

117
Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní 

nádraží
OPD 1.4

62. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy) IV

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

54 450 000 45 000 000 38 250 000 17.-21.05.2019
Žádost o podporu byla 

doporučena k financování

118 Měnírna 6 Plačice OPD 1.4
62. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy) IV

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

26 620 000 22 000 000 18 700 000 17.-21.05.2019
Žádost o podporu ukončena 

ŘO

119
Nové a pokročilé metody hodnocení 

chemických látek
OPPIK 1.1

53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
APLIKACE II

Výzkumný ústav 
organických syntéz a.s.

32 500 000 32 500 000 18 102 500 19.06.2019
Žádost o podporu ukončena 

ŘO

120
Vybudování chodníku v ulici Spojovací ve 

Svobodných Dvorech
IROP 1.2

56. Nemotorová doprava - Bezpečnost 
dopravy

statutární město Hradec 
Králové

12 000 000 12 000 000 10 200 000 19.06.2019 Projekt ve fyzické realizaci

121 Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště IROP 2.4
58.  Infrastruktura základních škol – 
královéhradecká část aglomerace

statutární město Hradec 
Králové

5 557 496 5 557 496 4 723 872 19.06.2019
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

122
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Josefa Ressla
IROP 2.4

59.  Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

29 055 694 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Projekt finančně ukončen ze 

strany ŘO

123
 Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Benešovo náměstí
IROP 2.4

59.  Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

23 840 412 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Žádost o podporu stažena z 

výzvy ZS

124
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Dubina
IROP 2.4

59.  Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

44 061 284 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Projekt finančně ukončen ze 

strany ŘO

125
ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben 
včetně vybudování bezbariérovosti školy

IROP 2.4
59.  Infrastruktura základních škol – 

pardubická část aglomerace
Základní škola a mateřská 

škola KLAS s.r.o.
15 545 814 11 764 706 10 000 000 19.06.2019

Žádost o podporu stažena z 
výzvy ZS

126
Rekonstrukce a modernizace Památníku 

Zámeček
IROP 3.1

61. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

statutární město 
Pardubice

26 620 000 23 600 000 20 060 000 19.06.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu do 
výzvy ZS

127
Kunětická hora - divadlo na hradě i v 

podhradí
IROP 3.1

61. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

Národní památkový ústav 70 788 236 70 588 236 60 000 001 19.06.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

128
Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných 

služeb P-PINK pro MSP
OPPIK 1.2

63. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D   

Pardubický podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

5 000 000 5 000 000 2 500 000 19.06.2019 Podána žádost o podporu

129
Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 

a 372 pro umístění P-PINK
OPPIK 1.2

63. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D   

Pardubický podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

33 000 000 33 000 000 16 500 000 19.06.2019
Žádost o podporu splnila 

formální náležitosti a 
podmínky přijatelnosti

130
Konstrukční pracoviště JHV – ENGINEERING 

s.r.o.
OPPIK 2.3

64. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Nemovitosti IV

JHV - ENGINEERING s.r.o. 41 067 869 33 940 386 11 879 135 19.06.2019
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele

131 Rekonstrukce haly NPK Rybitví OPPIK 2.3
64. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Nemovitosti IV
SK - EKO Pardubice s. r. o. 38 405 400 31 740 000 14 283 000 19.06.2019

Žádost o podporu 
doporučená k financování

132 Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes IROP 1.2
57. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VI
statutární město 

Pardubice
5 128 982 4 917 232 4 179 647 09.10.2019

Projekt finančně ukončen ze 
strany ŘO

133 Centrální polytechnické dílny IROP 2.4
60. Infrastruktura pro neformální, 
zájmové a celoživotní vzdělávání

statutární město 
Pardubice

182 800 000 135 290 000 114 996 500 09.10.2019
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele

134 Automatické mlýny - silo a parter IROP 3.1
61. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VI
Nadace Automatické 

mlýny
85 573 500 82 350 000 69 997 500 09.10.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ZS

135 Galerie města Pardubic IROP 3.1
61. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VI
statutární město 

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 09.10.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu do 

výzvy ZS



136
Obnova Winternitzových automatických 

mlýnů pro krajskou galerii
IROP 3.1

61. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

Pardubický kraj 299 000 000 288 235 294 245 000 000 09.10.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu do 
výzvy ZS

137 Rekonstrukce areálu Jeníkovice, p.č. 54/1 OPPIK 2.3
64. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Nemovitosti IV
VIBROM spol. s.r.o. 65 182 700 53 870 000 24 241 500 09.10.2019

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

138 Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou IROP 1.2 65. Přestupní uzly v aglomeraci III
Město Chlumec nad 

cidlinou
34 266 559 31 229 000 26 544 650 09.10.2019 Vyjádření ŘV ITI

139
Výzkum a vývoj v oblasti zpracování a 

generování radarového signálu
OPPIK 1.1

66. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace III

ELDIS Pardubice, s.r.o. �39 700 000,00 38 800 000 22 116 000 09.10.2019
Projektová žádost 

nepředložena v termínu do 
výzvy ŘO

140
Rekonstrukce a přestavba objektu bývalé 

sauny
OPPIK 2.3

70. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Nemovitosti V

ELLA-CS, s.r.o. 31 460 000 25 000 000 8 750 000 09.10.2019
Žádost o podporu ukončena 

ŘO

141
Zajištění kapacity a kvality skupinového 

vodovodu Pardubice
OPŽP 1.2 71. Vodní hospodářství

Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.

637 777 157 527 088 560 189 200 000 25.10.2019
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

142 Poskytování expertních služeb pro MSP OPPIK 1.2
69. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Služby infrastruktury - aktivita 
A, B, C, D 

Technologické centrum 
Hradec Králové z.ú.

3 000 000 3 000 000 2 250 000 21.01.2020 Podána žádost o podporu

143 Nová generace sw produktů ComArr OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 16 600 000 14 500 000 10 150 000 21.01.2020

Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti

144 Nová generace sw "Hotel" OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 12 970 000 11 500 000 8 050 000 21.01.2020

Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti

145
Vytvoření CRM systému založeného na 

technologiích rozšířené reality a rozpoznání 
obrazu s využitím strojového učení

OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
DEEP VISION s.r.o. 17 000 000 16 700 000 11 690 000 21.01.2020

Žádost o podporu ukončena 
ŘO

146
Vývoj systémů pro ochranu před výbuchem 

kovových prachů
OPPIK 1.1

72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace IV

VST Engineering, spol. 
s r.o.

2 500 000 2 500 000 1 750 000 21.01.2020
Žádost o podporu ukončena 

ŘO

147 LNG Kryogenní čerpadlo OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
CNG realizační cz, s.r.o. 4 235 000 3 500 000 2 800 000 21.01.2020

Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti

148 Mobilní plnící stanice LCNG E OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV

Česká energeticko - 
auditorská společnost, 

s.r.o.
13 915 000 11 500 000 9 200 000 21.01.2020

Projektová žádost 
nepředložena v termínu do 

výzvy ŘO

149 ELLA-CS - projekt Inovace 2020 - 2022 OPPIK 1.1
73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Inovace - Inovační projekt IV
ELLA-CS, s.r.o. 18 000 000 14 000 000 4 900 000 21.01.2020

Žádost o podporu ukončena 
ŘO

150
Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé 

rozvodny ZL 21 Semtín
OPPIK 2.3

76. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Nemovitosti VI

SK - EKO Pardubice s. r. o. 11 979 000 9 900 000 4 455 000 21.01.2020
Žádost o podporu splnila 

formální náležitosti a 
podmínky přijatelnosti

151 Virtuální operátor Komunitní elektrárny OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
Energeticko - vodárenský 

inovační klastr z.s.
24 200 000 20 000 000 16 000 000 13.-18.03.2020

Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti

152
Modernizace odbavovacího systému 

cestujících v městské hromadné dopravě v 
Pardubicích

IROP 1.2 77. Dopravní telematika V
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 13.-18.03.2020 Podána žádost o podporu

153
Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice 

s navazujícími cyklostezkami
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutární město 
Pardubice

�3 538 168,88 2 750 466 2 337 896 13.-18.03.2020 Projekt fyzicky ukončen

154
Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a 

Rosicemi
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutární město 
Pardubice

40 000 000 38 500 000 32 725 000 13.-18.03.2020 Podána žádost o podporu

155 Lávka u Aldisu IROP 1.2
78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VII
statutární město Hradec 

Králové
145 200 000 114 117 000 96 999 450 13.-18.03.2020 Podána žádost o podporu

156
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy na 

„Hučák“
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutární město Hradec 
Králové

15 345 012 7 000 000 5 950 000 13.-18.03.2020 Podána žádost o podporu

157
Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Benešovo náměstí
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

statutární město 
Pardubice

19 035 269 18 602 900 15 812 465 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

158
Stavební úpravy a modernizace odborných 

učeben ZŠ Bezručova
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

statutární město Hradec 
Králové

20 000 000 20 000 000 17 000 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

159
Nástavba a modernizace odborných učeben 

ZŠ Mandysova
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

statutární město Hradec 
Králové

15 000 000 15 000 000 12 750 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

160
Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné 

Dvory
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

statutární město Hradec 
Králové

35 000 000 21 200 000 18 020 000 13.-18.03.2020
Žádost o podporu splnila 

formální náležitosti a 
podmínky přijatelnosti

161 Galerie města Pardubic IROP 3.1
81. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VII
statutární město 

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 13.-18.03.2020 Podána žádost o podporu

162
Rekonstrukce a modernizace Památníku 

Zámeček
IROP 3.1

81. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VII

statutární město 
Pardubice

33 033 632 23 600 000 20 060 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

163 Automatické mlýny - silo a parter IROP 3.1
81. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VII
Nadace Automatické 

mlýny
85 573 500 82 350 000 69 997 500 13.-18.03.2020 Podána žádost o podporu

164
Obnova Winternitzových automatických 

mlýnů pro krajskou galerii
IROP 3.1

81. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VII

Pardubický kraj 314 904 000 256 470 600 218 000 010 13.-18.03.2020 Podána žádost o podporu

165 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích OPD 2.3 83. Dopraví telematika (Řízení dopravy) V
statutární město 

Pardubice
76 550 000 50 000 000 42 500 000 13.-18.03.2020

Žádost o podporu ukončena 
ŘO

166
Inteligentní dopravní systém v Hradci 

Králové	
OPD 2.3 83. Dopraví telematika (Řízení dopravy) V

statutární město Hradec 
Králové

277 450 000 208 000 000 176 800 000 13.-18.03.2020
Žádost o podporu splnila 

formální náležitosti a 
podmínky přijatelnosti

167 Sídlo firmy KPassemblies OPPIK 2.3
 84. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Nemovitosti VII
KPassemblies s.r.o. 24 000 000 18 500 000 8 325 000 03.04.2020

Projektová žádost 
nepředložena v termínu do 

výzvy ŘO

168 Chodník Rybova - Čajkovského IROP 1.2
79. Nemotorová doprava - Bezpečnost 

dopravy II
statutární město Hradec 

Králové
3 500 000,00 3 500 000,00 2 975 000,00 30.04.-05.05.2020 Podána žádost o podporu

169
Odborná učebna pracovních činností, 

Základní škola Dašice
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

Město Dašice 3 000 000,00 3 000 000,00 2 550 000,00 30.04.-05.05.2020
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

170 Modernizace počítačové učebny IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Základní škola 

Rohovládova Bělá
1 300 000,00 1 300 000,00 1 105 000,00 30.04.-05.05.2020 Projekt fyzicky ukončen



171 Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Mikulovice IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Obec Mikulovice 1 600 000,00 1 600 000,00 1 360 000,00 30.04.-05.05.2020

Žádost o podporu 
doporučená k financování

172
Vybudování odborné učebny IT včetně 

konektivity v celé ZŠ Eduarda Nápravníka 
Býšť, okres Pardubice

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Základní škola Eduarda 

Nápravníka Býšť
6 000 000,00 6 000 000,00 5 100 000,00 30.04.-05.05.2020

Žádost o podporu 
doporučena k financování

173
Rekonstrukce odborných učeben včetně 

zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní 
náměstí, budova Sladkovského

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Město Chrudim 6 896 439,73 6 896 439,73 5 861 973,77 30.04.-05.05.2020

Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti

174 Centrální polytechnické dílny IROP 2.4
85. Infrastruktura pro neformální, 
zájmové a celoživotní vzdělávání

statutární město 
Pardubice

263 753 392,00 169 709 542,27 144 253 110,93 26.-29.10.2020 Vyjádření ŘV ITI

∑ 7 840 819 011 6 317 221 344 5 037 154 910

# Název projektu OP SC Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek EU 

(Kč) ve Vyjádření 
ŘV

Rozhodnutí
ŘV ITI (-) - datum 

jednání ŘV
Stav projektu

1
Přístavba východního křídla školy pro 

odborné učebny DELTA
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – PCE část aglomerace

DELTA – Střední škola 
informatiky a ekonomie, 

Základní škola a 
Mateřská škola, s.r.o.

17 000 000 17 000 000 14 450 000 08.06.2017 Projekt fyzicky ukončen

2
Základní škola Lhota pod Libčany stavební 

úpravy a podkrovní vestavba 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Lhota pod Libčany 8 500 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Žádost o podporu nesplnila 

podmínky věcného 
hodnocení

3
Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ 

a MŠ Nechanice, okres Hradec Králové 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

ZŠ a MŠ Nechanice, okres 
Hradec Králové

1 200 000 1 200 000 1 020 000 12.10.2017
Projektová žádost 

nepředložena do výzvy ZS 
ITI

4 Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Osice 11 000 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projektová žádost stažena z 
výzvy ZS ITI, projekt uspěl v 

individuální výzvě

5 Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Předměřice nad 
Labem

4 000 000 4 000 000 3 400 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze 

strany MF-PCO

6 Výstavba odborných učeben fyziky a chemie IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace

Bohemia – Hotelová 
škola a Střední 

pedagogická škola a 
Základní škola s.r.o.

10 423 600 10 323 600 8 775 060 20.06.2018
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

7
Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon-

Polabiny) - úsek 58
IROP 1.2

34. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
III

Statutární město 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.10.2018
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

8
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy na 

„Hučák“
IROP 1.2

48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
V

Statutární město Hradec 
Králové

14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

9
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy na 

„Hučák“
IROP 1.2

57. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VI

Statutární město Hradec 
Králové

14 300 000 6 000 000 5 100 000 09.10.2019
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

10 INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE OPPIK 1.2
69. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Služby infrastruktury - aktivita 
A, B, C, D 

REXALA a. s. 60 000 000 60 000 000 30 000 000 21.01.2020
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

11 Energeticky úsporná obec OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
ENUPRO s.r.o. 21 296 000 17 600 000 14 080 000 13.-18.03.2020

Projektový záměr neuspěl 
ve výzvě nositele

12
PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) - 

PROVOZ
OPPIK 1.2

75. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D 

Hi-Tech inovační klastr z. 
s.

4 800 000 4 800 000 2 400 000 13.-18.03.2020
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

13
PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) - 

SLUŽBY
OPPIK 1.2

75. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D 

Hi-Tech inovační klastr z. 
s.

5 400 000 5 400 000 2 700 000 13.-18.03.2020
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

∑ 220 719 600 174 000 000 131 225 060

Poznámka: Ve výzvách nositele číslo 8 a 11 nebylo "Vyjádření ŘV ITI" právně závazné



1. strana 

 

Dodatek č. 7 
Smlouvy o poskytování služeb  

(Služby svozu a odstraňování odpadu) 
 

číslo smlouvy objednatele: D 1015/00049/15 
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – O – 1/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
dne 21. 12. 2015 (dále také „Smlouva“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pernštýnské náměstí 1,  Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu:               326561/0100 
Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupeno ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic 
 
(dále též: „objednatel“) 
 
a  
 
Obchodní firma: Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    25262572    
DIČ:    CZ25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem společnosti SmP – Odpady a.s. 
 
(dále též: „poskytovatel“)   
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 Smlouvy 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21.12.2015 Smlouvu o poskytování služeb, na 
základě níž je poskytovatel povinen v dohodnutém rozsahu zajistit pro objednatele 
některé služby v oblasti odpadového hospodářství (svoz a likvidaci směsného 
komunálního odpadu, úklid stanovišť kontejnerů na komunální odpad, svoz 
separovatelných složek komunálních odpadů, svoz biologicky rozložitelných odpadů, 
provoz separačních dvorů a likvidaci nebezpečného odpadu). Smlouva byla následně 
upravena Dodatkem č. 1 ze dne 30.06.2016, Dodatkem č. 2 ze dne 23.12.2016, Dodatkem 
č. 3 ze dne 28.12.2017, Dodatkem č. 4 ze dne 28.12.2018, Dodatkem č. 5 ze dne 
20.12.2019 a Dodatkem č. 6 ze dne 29.6.2020 (dále jen „Smlouva“). 

2. S ohledem na potřebu reagovat na některé nezbytné úpravy v rozsahu i obsahu 
poskytovaných služeb pro následující rok 2021 dohodly se smluvní strany na uzavření 
následujícího dodatku č. 7 Smlouvy (dále jen „dodatek“).  

 
II. 

Předmět dodatku  
 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava objemu prací dle Smlouvy na kalendářní rok 2021, 
spočívající především ve změně výše předpokládaného ročního objemu za svoz směsného 
komunálního odpadu od občanů statutárního města Pardubic ve finančním vyjádření pro 
rok 2021 a ve změně výše předpokládaného ročního objemu za svoz separovaného 
komunálního odpadu pro rok 2021, zejména v souvislosti s navýšením počtu nádob na 
separované složky komunálního odpadu  a nádob na svoz bioodpadu (příloha Smlouvy, 
část A.). Dále se sjednává úprava jednotkové ceny za svoz směsného a biologického 
komunálního odpadu za občana města a kalendářní rok (příloha Smlouvy, část B.).  
 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že s účinností ke dni 01.01.2021 se ve smyslu odst. 1 
tohoto článku dodatku nahrazuje dosavadní příloha Smlouvy jejím novým zněním (část A. 
nyní pod názvem Objem prací na kalendářní rok 2021 a část B. pod názvem Ceník prací a 
služeb). Nové znění přílohy Smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku, která je jeho nedílnou 
součástí. 

 
III.  

Ujednání o obchodním tajemství 
 
Poskytovatel předložil objednateli odůvodněné prohlášení o tom, že veškeré informace 
v části B přílohy tohoto dodatku pod názvem „Ceník prací a služeb“ naplňují znaky 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace uvedené v této části 
přílohy považují za obchodní tajemství poskytovatele.  
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IV.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 

platná a účinná. 
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem 01.01.2021, nejdříve však okamžikem uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že dodatek bude podepsán 
pozdějšího dne, smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto 
dodatku se budou vztahovat i k období od 01.01.2021 do nabytí účinnosti dodatku. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR, vyjma částí, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují. O uveřejnění 
tohoto dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od 

jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

 
5. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě a 

objednatel jedno vyhotovení.  
 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
V Pardubicích dne        V Pardubicích dne   
 
Za objednatele       Za poskytovatele   
 
 
      
……………………………………..                 ……………………………….. 
Ing. Martin Ch a r v á t     Ing. Petr B e n e š  
primátor města Pardubic     předseda představenstva 
 
 
 
        ……………………………….. 
        Ing. Aleš K o p e c k ý,  
        místopředseda představenstva 
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DOLOŽKA 
Předmět tohoto dodatku č. 7 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 21. 12. 2015 byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic 
 
č. ……………….  ze dne  xxxx 
V Pardubicích, dne                xxxx 
Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 
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Příloha ke Smlouvě o poskytování služeb 
ze dne 21. 12. 2015, která je evidovaná v centrální evidenci MmP pod číslem 

D/1015/00049/15 
 
A.  Objem prací na kalendářní rok 2021 
  
1) Svoz směsného komunálního odpadu od občanů Statutárního města Pardubic 
      
    Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                             36,991.159,--Kč 
                                                                                                        
2) Sběr, svoz a odstranění odpadu ze stanovišť kontejnerů  
 
     Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                               1,739.000,--Kč 
 
3) Svoz separovaných složek komunálního odpadu  
  nádoby                  počet kusů         četnost svozů/
           výsypů 
  kontejner 1 100 l 
  na sklo barevné     412 ks 
  na sklo bílé (zvon)       13 ks 
      na sklo barevné       285 ks   1x 3 týdny 
  na sklo barevné     126 ks   1x 14 dnů 
  na sklo barevné         1 ks   9x ročně 
  na sklo bílé (zvon)                                       13 ks                5x ročně 
 
  na plasty, tetrapak a kovové obaly   672 ks 
                          na plasty, tetrapak a kovové obaly   331 ks   1x týdně 
                          na plasty, tetrapak a kovové obaly    340 ks   2x týdně 
                          na plasty, tetrapak a kovové obaly       1 ks               1x 14 dnů  
 
                   
  na papír                                      461 ks 
  na papír                           452 ks   2x týdně 
  na papír                       5 ks                1x týdně 
  na papír          3 ks   3x týdně 
  na papír          1 ks               1x 14 dnů  
 
  velkoobjemový kontejner VOK 6 m3 
                          na papír                                                                                7 ks      504 výsypů/rok 
                          na sklo                                                                                 7 ks        84 výsypů/rok 
                          na plasty, tetrapak a kovové obaly       7 ks      480 výsypů/rok 
 
  odpadkové koše 
  na papír         21 ks               7x týdně
  na plast          21 ks               7x týdně 
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Kritériem pro realizovaný výsyp separačního kontejneru bude míra jeho naplněnosti dle 
posouzení posádky svozového vozidla. V případě, že separační kontejner bude prázdný, jeho 
výsyp nebude proveden a následně ani fakturován. V případě přeplnění kontejnerů bude 
proveden výsyp těchto kontejnerů a následně i fakturace těchto kontejnerů nad rámec 
stanovené smluvní četnosti a frekvence. 
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                              15,360.925,--Kč 
                 
4) Svoz biologického odpadu  
 
                          nádoby                         počet kusů       počet svozů 
      compostainer 140 l        3855 ks            40 
  K 1100 l hnědý          53 ks            40 
 
Počet kusů se mění v závislosti na počtu nádob využívaných v rámci projektu.  
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                     3,774.560,--Kč 
 
5) Provoz separačních dvorů bez likvidace nebezpečných odpadů    
                           
Provoz separačních dvorů Lonkova, Hůrka, Pardubičky, Nemošice, Dražkovice, Na Staré 
poště, Svítkov, Rosice a Ohrazenice v rozsahu dle Provozního řádu platného k 1.1.2021 
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí        12,608.000,-- Kč         
 
6) Svoz a likvidace nebezpečných odpadů ze separačních dvorů včetně mobilních svozů     
 
Předpokládaný roční objem ve finančním vyjádření činí                      1,565.000,--Kč 
 
Výše uvedené ceny v oddíle A jsou bez DPH, k uvedeným jednotkovým cenám v oddíle B. 
Ceníku prací a služeb bude účtována aktuální sazba DPH platná v době fakturace. 
Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet poskytovatele uvedený na 
faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V 
případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a 
doplatek bude uhrazen poskytovatele až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, 
že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno 
místně příslušnému správci daně poskytovatele.       
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V Pardubicích dne        V Pardubicích dne   
 
Za objednatele       Za poskytovatele  
  
    
……………………………………..                 ……………………………….. 
Ing. Martin Ch a r v á t     Ing. Petr B e n e š  
primátor města Pardubic     předseda představenstva 
 
 
        ……………………………….. 
        Ing. Aleš K o p e c k ý  
        místopředseda představenstva 
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Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
uzavřené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb. 

Smluvní strany: 

1. Dopravní podnik města Pardubice, a.s.  
IČO: 632 17 066  

se sídlem: Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové pod spis. Zn. B 1241,  

zastoupený:  Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

 (dále jen „dopravce“) 

 

2. Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice – Staré Město 

IČ: 00274046 

DIČ: CZ00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem  

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  

číslo účtu: 326561/0100 

 (dále jen „objednatel“) 

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  
I.  

Úvodní ustanovení 
1) Dne 29. 12. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o veřejných službách v přepravě 

cestujících (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě se dopravce zavázal objednateli zajistit ve vlastní režii 

dopravní obslužnost na území města Pardubic městskou hromadnou dopravou (dále jen „MHD“) a 

objednatel se zavázal dopravci uhradit za plnění závazku veřejné služby kompenzaci. 

2) Zjara roku 2020 propukla pandemie nemoci označované jako COVID-19. V důsledku epidemie došlo 

k významnému poklesu zájmu o cestování městskou hromadnou dopravou a dopravci se tak snížily 

oproti výchozímu finančnímu modelu tržby z jízdného v míře, kterou nebylo možno předvídat. 

Kompenzace, jejíž výše je stanovena na základě výchozího finančního modelu, tak při klesnuvších 

tržbách nepostačuje ke krytí ztrát z provozu MHD plynoucích. 

3) Lze předpokládat, že dopady epidemie, zejména dopady na ochotu obyvatel využívat ke svým cestám 

veřejnou dopravu, přetrvají i do roku 2021. 

4) Uvedenou změnu okolnosti považují smluvní strany za tak podstatnou, že zakládá zvlášť hrubý nepoměr 

v právech a povinnostech stran. Za účelem zachování ekonomické rovnováhy závazku se proto smluvní 

strany dohodly na navýšení kompenzace. 

II.  
Předmět dodatku 

1) Objednatel se zavazuje uhradit dopravci za kalendářní rok 2020 kompenzaci navýšenou oproti nároku 

vyplývajícímu z výchozího finančního modelu o částku 10 000 000 Kč. Částka navýšení kompenzace je 

splatná do 31. 12. 2020. 

2) Navýšení kompenzace pro rok 2021 bude určeno na základě upravených výchozích finančních modelů 

na rok 2021 pro veřejnou drážní dopravu a veřejnou linkovou dopravu, jež jsou přílohami č. 1 a č. 2 



tohoto dodatku. V upravených výchozích finančních modelech jsou nad rámec úpravy jednotlivých 

položek nákladů a výnosů dle pravidel pro změnu kompenzace obsažených ve smlouvě poníženy 

položky tržeb z jízdného vždy o 13 %, jakožto předpokládaného dopadu epidemie COVID 19 na tržby 

z jízdného v roce 2021. 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a v platnosti. 

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., 

zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k 

řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku město Pardubice bezodkladně informuje 

ostatní smluvní strany, nebyl-li jejich kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 

notifikaci o uveřejnění. 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je 

následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

občanského zákoníku).  

6) Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.  

7) Tento dodatek je uzavřen ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno dopravce. 

8) Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byl 

sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 
 
objednatel: dopravce:  

 

V ………………………… dne ………………… V ………………………… dne …………………  

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

     Ing. Martin Charvát Ing. Tomáš Pelikán                   

 



Doporučení kontrolního výboru pro orgány města 
Návrh vypracovala pracovní skupina ve složení: Karel Haas, Jakub Kutílek, Petra Tichánková 
KV projednal dne 29.05.2019. 
K připomínkování členům vedení města, předsedům zastupitelských klubů a tajemníkovi MmP. 
Projednáno na poradě vedení (za KV Kutílek) dne 11.06.2019. 
Projednáno na schůzce s tajemníkem MMP a vedoucími KP a KT MMP (za KV Kutílek, Haas) dne 
20.06.2019. 
Znovu projednáno na jednání KV dne 18.11.2020.  

Formulace úkolů (usnesení) 
1.1 Formulace usnesení se řídí především jednacím řádem zastupitelstva, resp. rady a směrnicí 

č. 13/2016 Pravidla pro přípravu zpráv na jednání rady a zastupitelstva města. 
1.2 Je-li předmětem úkolu získání nějakého povolení/rozhodnutí, pak usnesení formulovat ve 

smyslu “zajistit povolení/rozhodnutí” nebo "podat žádost a předložit zprávu o jejím vyřízení" 
tak, aby bylo zřejmé, že úkol je splněn (a může být vyřazen) až v okamžiku, kdy město získá 
kýžený akt, nebo zastupitelstvo/rada dostane zprávu k rozhodnutí o dalším postupu (v 
případě záporného vyřízení žádosti). 

1.3 Usnesení typu "schvaluje záměr" vždy doprovodit částí “ukládá”, která pojmenuje konkrétní 
úkoly (např. “zveřejnit záměr”, “navrhnout změnu rozpočtu”, “vypsat zadávací řízení” apod.) – 
výslovnou formulaci ukládací části vyžaduje také čl. 6 odst. 3 směrnice č. 13/2016. 

1.4 Do textu usnesení uvádět u odpovědné osoby vždy také označení funkce (např. primátor, 
náměstek pro …, předseda …, vedoucí odboru…), aby byla jednoznačná kontinuita i v 
případě personální změny. 

1.5 Úkoly formulovat vždy jako dokonavé (ve smyslu slovesného vidu), aby mohlo být jejich 
plnění ukončeno ke stanovenému termínu. Je tedy možné uložit například “zavést postup”, 
ale nikoli “dodržovat postup” – ukládací usnesení nemohou sloužit pro stanovení trvalých 
pravidel, ta je možné stanovit například směrnicí. 

1.6 Všechny orgány města by při přijímání každého usnesení měly vážně a odpovědně zvažovat 
reálné kapacitní možnosti organizačních útvarů či zaměstnanců města, jimž je úkol 
vyplývající z usnesení ukládán. 

1.7 Při formulaci usnesení doporučujeme ukládajícímu orgánu rozlišovat, zda má být věc 
předložena “ke schválení” (pak bude úkol splněn jen kladným projednáním), nebo pouze 
“k projednání” (pak bude úkol splněn bez ohledu na výsledek hlasování). 

Vkládání úkolů do evidence 
2.1 Vždy vyplňovat kontrolní termín a zodpovědnou osobu (vyžaduje také čl. 7 odst. 4 směrnice 

č. 13/2016) včetně uvedení její funkce (viz také bod 1.4). 

Formulace splnění úkolu (komentáře v aplikaci) 
3.1 Závěrečné komentáře vkládat vždy do aplikace (v souladu s čl. 12 odst. 2 Jednacího řádu 

ZmP, resp. čl. 11 odst. 1 Jednacího řádu RmP), a to i v případě, kdy o splnění úkolu 
referujete kontrolnímu výboru nebo jeho členovi jinou formou (osobně, mailem apod.). 

3.2 Do závěrečného komentáře neuvádět informace, které nesouvisí přímo s plněním úkolu. 
Komentáře pište věcně a stroze; komentář má obsahovat jednoznačné a konkrétní údaje o 



tom, KDO, KDY a JAKÝM ZPŮSOBEM úkol splnil. Formulace jako “úkol splněn” nebo 
“prosíme o vyřazení” jsou nadbytečné. 

3.3 Pokud byl úkol plněn postupně (např. směny více pozemků), pak v závěrečném komentáři 
krátce zrekapitulovat všechny etapy (např. výčtem uzavřených smluv – čísla a data 
uzavření), jelikož kontrolní výbor a následně zastupitelstvo/rada pracují pouze s ním. 

3.4 Zahrnuje-li úkol více úkonů (například “vyhotovit… a uveřejnit…”), vždy uvést do komentáře 
informace ke všem těmto úkonům. 

3.5 Je-li předmět úkolu (například dodatek smlouvy) popsán obšírným názvem (zahrnujícím 
název smlouvy, jméno protistrany a datum uzavření), v komentáři jeho název zkrátit 
(například pouze “dodatek”) v zájmu srozumitelnosti komentáře. 

3.6 Bylo-li dané usnesení revokováno nebo zrušeno, pak uvést číslo a datum přijetí revokačního 
či rušícího usnesení a konstatování, zda byl úkol zrušen, nebo nahrazen novým úkolem 
(evidovaným pod novým číslem usnesení). 

3.7 Je-li úkol formulován ve smyslu “předložit zastupitelstvu ke schválení” (nebo obdobně jinému 
orgánu), pak uvést číslo usnesení a datum jednání, kdy byla věc schválena. Má-li být věc 
předložena “ke schválení”, pak je úkol splněn pouze v případě kladného projednání. V 
ostatních případech (např. pouze “předložit k projednání”) je úkol splněn bez ohledu na 
výsledek hlasování. 

3.8 Je-li úkol formulován ve smyslu “podat žádost” bez dalšího upřesnění, pak úkol navrhnout na 
vyřazení až v okamžiku jejího kladného vyřízení. V případě záporného vyřízení navrhnout 
zastupitelstvu/radě revokaci (náhradní postup). 

3.9 Je-li předmětem úkolu uzavření smlouvy (nebo jejího dodatku), pak v komentáři o jeho 
splnění specifikovat smlouvu číslem a datem uzavření. 

3.10 Je-li předmětem úkolu uzavření smlouvy, které ze své povahy vyžaduje další úkony 
(například vložení do katastru nemovitostí v případě převodu, zřízení břemene, vložení do 
registru smluv), pak do komentáře popsat i tyto úkony, i když nebyly výslovně uvedeny 
v usnesení. 

3.11 Je-li předmětem úkolu “zveřejnit” (například záměr), pak uvést kdy a pod jakým č.j. bylo 
zveřejněno na úřední desce. 

3.12 Je-li úkol (v rozporu s tímto doporučením) formulován jako nedokonavý (např. “dodržovat 
postup”), je možno navrhnout takový úkol na vyřazení v okamžiku, kdy je takovýto postup 
zaveden a je možno předpokládat, že bude dodržován při činnosti dotčené osoby či útvaru i 
nadále. 

3.13 Brání-li splnění úkolu vyplývajícího z usnesení přijatého orgánem města (zejména 
zastupitelstvem či radou) jakékoliv objektivní důvody (např. protistrana odmítla uzavřít 
připravovanou smlouvu, změnily se natrvalo technické podmínky, došlo ke změně 
legislativy), nemůže být dané usnesení vyřazeno z evidence pouze na základě konstatování 
odpovědné osoby v komentáři, ale může být vyřazeno až na základě jeho revokace či 
zrušení tím orgánem města, který ho původně přijal.  

Formulace žádosti o prodloužení termínu (komentáře v aplikaci) 
4.1 Zopakovat podstatné v posledním komentáři, jelikož kontrolní výbor a následně 

zastupitelstvo/rada pracují pouze s ním. 
4.2 Uvést kroky, které již byly učiněny ke splnění úkolu a jaké okolnosti zdržely/zdržují jeho 

splnění v termínu. 
4.3 Neuvádět úkony, které odpovědná osoba považuje za “náhradní plnění”, ale které se míjí s 

předmětem úkolu – například pokud se namísto pořízení koncepce již činí konkrétní opatření. 



Takové okolnosti nesměřují k plnění úkolu, ale mohou být důvodem pro jeho revokaci či 
zrušení. 
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1.1 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ TVORBY STRATEGIE 

Zpracování Strategie bydlení pro město Pardubice byla zpracovávána od července 2019 do října 2020. 
Do tvorby dokumentu se postupně zapojilo několik desítek osob. Na úrovni organizačního zabezpečení 
a operativních konzultací k věcnému zaměření strategie se na přípravě strategie podíleli pracovníci 
Odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubice. Zpracování vlastního dokumentu po stránce 
metodické a odborné bylo zajištěno pomocí externího zpracovatele, společnosti SPF Group, s.r.o.  
Průběžné výstupy byly postupně diskutovány, připomínkovány a schvalovány řídicím výborem 
složeným ze zástupců vedení města (Rady města Pardubice), vedoucích pracovníků relevantních 
odborů Magistrátu města Pardubice a několika externích osob. Na odborném rozpracování tří 
tematických priorit programové části strategie a akčního plánu se podíleli členové pracovních skupin 
ustavených pro každou tematickou prioritu zvlášť. Jejich členy byly oproti řídicímu výboru navíc také 
odborní referenti magistrátu, kteří mají na starost příslušnou agendu (například územní plánování, 
správu bytového fondu nebo agendu sociálních služeb), a někteří externí odborníci. 

Organizační schéma tvorby strategie znázorňuje následující obrázek. Silné šipky znázorňují vazby se 
smyslu odpovědnosti a formálních komunikačních toků. Mimo ně uvedené subjekty spolupracovaly na 
bázi neformálních konzultací, prezentací, účasti na jednáních apod. i jinak. Například zástupci externího 
dodavatele se účastnili všech jednání řídicího výboru i všech pracovních skupin, pracovníci ORS MMP 
organizačně připravovali jednání řídicího výboru i pracovních skupin a podíleli se i na jeho odborném 
zabezpečení. Tyto vazby ve schématu naznačují tenké šipky. 

Obrázek 1: Organizační schéma tvorby Strategie bydlení pro město Pardubice 
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1.2 ČLENĚNÍ DOKUMENTU 

V souladu se zadáním nositele strategie Statutárního města Pardubice se výstup skládá z 5 hlavních 
kapitol. Ty se člení do podkapitol (částečně modifikovaných oproti zadání), jak ukazuje následující 
přehled. 

Obrázek 2: Struktura Strategie bydlení města Pardubice 

1. Analytická část 
1.1 Sociálně-ekonomický profil města 
1.2 Dostupnost bydlení v Pardubicích 
1.3 Prognóza vývoje početního stavu obyvatelstva 
1.4 Koncepční dokumenty a nástroje v oblasti bydlení 
1.5 Přehled současných trendů v oblasti bydlení 
1.6 Přehled a charakteristika lokalit na území města určených pro rozvoj bydlení 
1.7 Zhodnocení technického stavu bytového fondu města 
1.8 Analýza SWOT 

 

 

2. Strategická část 
2.1 Vize rozvoje oblasti bydlení v Pardubicích 
2.2 Cílové skupiny 
2.3 Východiska vize a vývojové trendy 
2.4 Cíle a tematické oblasti rozvoje bydlení 

 

 

3. Programová část 
3.1 Opatření priority 1 Sídelní struktura města, urbanismus 
3.2 Opatření priority 2 Bytový fond 
3.3 Opatření priority 3 Sociální prostředí a sociální bydlení 

 

 

4. Akční plán 

 

 

5. Mechanismy řízení 
5.1 Systém plnění akčního plánu 
5.2 Systém monitorování a vyhodnocování 
5.3 Návrh systému pravidelného sběru dat 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
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2.1 STRUČNÝ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ PROFIL MĚSTA 

Kapitola obsahuje klíčové charakteristiky města Pardubice. Zhodnocena je poloha města, vyjádření 
jeho vazeb a základní parametry v klíčových oblastech (doprava, obyvatelstvo, občanská vybavenost, 
ekonomika apod.). 

2.1.1 Administrativní členění města 

Statutární město Pardubice je rozčleněno na 8 městských obvodů, které jsou nižšími územně-
samosprávnými celky. Každý městský obvod má tedy svou radu a zastupitelstvo.  

Nejlidnatějším městským obvodem je centrálně situovaný obvod Pardubice I. Spolu s městskými 
obvody Pardubice II, III a V zde žije drtivá většina obyvatel Pardubic. Tyto obvody zahrnují rezidenční 
čtvrti se zástavbou městského charakteru, zejména pak středně podlažní a vysoko podlažní blokovou 
a sídlištní zástavbou. Městské obvody Pardubice IV a Pardubice VIII jsou situovány v extravilánu města 
a zahrnují sídla předměstského a venkovského charakteru. V městských obvodech Pardubice IV a VII 
se nacházejí rozsáhlé průmyslové zóny a rozsáhlejší enklávy volné krajiny. I proto je zde relativně nižší 
hustota zalidnění.    

Mapa 1: Městské obvody Statutárního města Pardubice 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019). Zdroj dat: Návrh ÚPD Pardubice (2015) 
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Tabulka 1: Městské obvody Statutárního města Pardubice 

 plocha území 
(ha) 

Počet obyvatel k 1.1.2019 Hustota 
zalidnění 

(obyv. / km2) občané ČR cizinci celkem 
Pardubice I 570,6 20 587 183 20 770 3640,0 
Pardubice II 457,4 16 909 180 17 089 3735,9 
Pardubice III 648,6 14 441 489 14 930 2302,0 
Pardubice IV 1 762,2 5 194 1691 6 885 390,7 
Pardubice V 788,7 15 172 1044 16 216 2055,9 
Pardubice VI 2 374,8 6 029 766 6 795 286,1 
Pardubice VII 1 168,3 6 188 2068 8 256 706,7 
Pardubice VIII 494,8 258 17 275 55,6 

Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ (2019), Ministerstvo vnitra ČR (2019) 
 

Území města lze dále členit na katastrální území. Celkem je území Pardubic složeno ze 20 katastrálních 
území: 

• Pardubice 

• Rosice nad Labem 

• Trnová 

• Ohrazenice 

• Semtín 

• Svítkov 

• Popkovice 

• Staré Čívice 

• Lány na Důlku 

• Opočínek 

• Nové Jesenčany 

• Dražkovice 

• Nemošice 

• Pardubičky 

• Studánka 

• Staročernsko 

• Černá za Bory 

• Drozdice 

• Mnětice 

• Hostovice u Pardubic 

Vymezení katastrálních území přitom nekoresponduje s vymezením městských obvodů – např. k.ú. 
Pardubice zahrnuje městské obvody I, II, III a část městských obvodů V a VI.   
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Mapa 2: Katastrální území Statutárního města Pardubice 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019). Zdroj dat: Návrh ÚPD Pardubice (2015) 

2.1.2 Obyvatelstvo a bydlení 

2.1.2.1 Vývoj počtu obyvatel, věková a vzdělanostní struktura 

Město vykazuje v posledních pěti letech mírný růst počtu obyvatel (graf 1). Nárůst počtu obyvatel je 
dán jednoznačně migrací (vnitrostátní i mezinárodní), jelikož přirozenou měnou obyvatelstvo města 
spíše ubývá. Přírůstek počtu obyvatel je současně patrný v příměstském prostoru, což je projevem 
suburbanizace.  
Výrazný rozvoj počtu obyvatel byl zaznamenán v prostoru mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. 
(MEPCO 2012) 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a přírůstek, město Pardubice, 2014-2018 

 
Pozn. Zahrnuty osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem stěhováním. 
Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

 

Podíl obyvatel ve věkové skupině 65 a více let se v posledních pěti letech neustále zvyšuje a je vyšší než 
podíl dětské složky (0-15 let), což vypovídá o demografickém stárnutí populace (graf 2). Naopak pokles 
je evidentní u produktivní složky obyvatelstva (15-64 let). 

Graf 2 Podíl věkových skupin (v %) a průměrný věk, město Pardubice, 2014-2018 

 
Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

 

Z hlediska vzdělanostní struktury je situace města Pardubice velmi příznivá – město vykázalo vyšší podíl 
vysokoškolsky vzdělaných osob a nízký počet osob bez vzdělání (tabulka 2). Tato skutečnost souvisí mj. 
s lokalizací Univerzity Pardubice ve městě.  
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Tabulka 2: Struktura obyvatel podle dosaženého vzdělání v deseti největších městech v roce 2011 

 
Zdroj: převzato ze Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro období 2014-2025 

2.1.2.2 Bydlení 

Strukturu domovního fondu v Pardubicích v r. 2011 ukazuje tabulka 3. Ve městě se nachází téměř 10,5 
tis. domů a přes 38,4 tis. bytů. Z hlediska vlastnictví domů převažují fyzické osoby, dále pak 
spoluvlastnictví vlastníků bytů. Více než polovina domů byla vystavěna do roku 1970, což vypovídá o 
stáří bytového fondu. 

Tabulka 3: Domovní fond, Pardubice, 2011 

 
Zdroj: převzato ze Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro období 2014-2025 
 

Intenzita bytové výstavby je v Pardubicích poměrně značná, což dokládá počet dokončených bytů, 
který se v posledních 5 letech ztrojnásobil – zatímco v r. 2014 bylo dokončeno 105 bytů, v roce 2018 
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to bylo 355 bytů (graf 3). Byty byly vystavěny zejména v bytových domech. Dané svědčí mj. o atraktivitě 
města pro bydlení. Rozvojové plochy města jsou uvedeny v podkapitole 1.F. 

Graf 3: Dokončené byty, Pardubice, 2014-2018 

 
Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

2.1.3 Občanská vybavenost 

Město Pardubice chce být atraktivní pro mladé, vzdělané a pracovně kvalifikované lidi – z tohoto 
důvodu se snaží zvýšit kvalitu života ve městě. Jednou z cest je zkvalitňování veřejného prostoru a 
veřejných prostranství města, dále zajišťování dostupného bydlení, nabídky vzdělání, práce a rekreace, 
přilákání dlouhodobých a kvalitních investic. (MCA Atelier 2018) 

2.1.3.1 Vzdělávání 

Krajské město Pardubice disponuje všemi stupni vzdělávacího systému – předškolním, základním, 
středním i vyšším vzděláním. Statutární město Pardubice je zřizovatelem 50 škol a školních zařízení. 
Více než polovinu z nich (tj. 29) tvoří mateřské školy, 15 základní školy, 2 spojené MŠ a ZŠ, dvě zařízení 
základní umělecké školy a dvě zařízení domova dětí a mládeže. (Pardubice 2020) Ve městě je dále 
zastoupena jedna vysoká škola – Univerzita Pardubice. Město tak poskytuje jeden ze základních 
parametrů kvalitního života pro rodiny s dětmi. (MEPCO 2012) 

Klíčovým parametrem v oblasti vzdělávání je kapacita jednotlivých typů zařízení. V případě města je 
relevantní zajištění kapacit mateřských a základních škol, jejichž je město zřizovatelem. Město má 
zřízeno celkem 29 MŠ ve třech školských obvodech (ŠO).  

U základních škol byla evidována proměna trendu – zatímco před 10 lety byl nízký počet žáků v ZŠ a 
město muselo rušit některé ZŠ, od školního roku 2010/2011 byl evidován nárůst o více než 2 tis. žáků 
v ZŠ (tabulka 4). Vliv na počet žáků mají mj. i cizinci – od začátku září r. 2018 bylo umísťováno 11 žáků 
cizinců do ZŠ a 6 dětí do MŠ. Největší nárůst je evidován u dětí cizinců z Mongolska, Slovenska a 
Ukrajiny.  
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Tabulka 4: Počet žáků v ZŠ, školské obvody, Pardubice, šk. rok 2010/2011 a 2018/2019 

Školský obvod Základní škola Školní rok 
2010/2011 

Školní rok 
2018/2019 Index změny (v %) 

1 

ZŠ Ohrazenice 251 354 141 
ZŠ Polabiny 1 583 750 129 
ZŠ  Polabiny 2 581 714 123 
ZŠ  Polabiny 3 627 790 126 

2 
ZŠ Bratranců Veverkových 344 685 199 
ZŠ Štefánikova  612 590 96 
ZŠ Závodu míru 509 600 118 

3 

ZŠ Pardubičky 104 122 117 
ZŠ Dubina 407 650 160 
ZŠ Studánka 720 740 103 
ZŠ Spořilov 339 528 156 

4 

ZŠ Benešovo nám.  528 570 108 
ZŠ Josefa Ressla  406 511 126 
ZŠ Waldorfská 136 220 162 
ZŠ Staňkova 431 753 175 
ZŠ Svítkov 399 480 120 

Součet počtu žáků 6977 9057 130 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 2019 

 

Stávající a očekávaný výše uvedený vývoj kapacit MŠ a ZŠ odpovídá predikovanému vývoji podle 
prognózy zpracované v r. 2014 (více viz podkapitola 1.C). Podle této prognózy „počet i podíl obyvatel 
města Pardubic v předproduktivním věku v nejbližších letech patrně, i když jen dočasně vzroste z 
výchozích přibližně 12,3 tis. dětí, resp. 13,8 % na 13,5 tis. dětí, resp. 15,2 % v roce 2020, aby se poté 
začala velikost dětské složky zmenšovat a ustálila se na úrovni přibližně 10,1 tis. dětí někdy před rokem 
2040.“ (Burcin, Čermák, Kučera, 2014, s. 35) Danému odpovídá i poznatek z Populační kalkulačky SC&C 
PRO (SC&C 2017), který předpokládá, že nastane nárůst celkového počtu dětí ve věku 0-6 let především 
kolem roku 2019 a následně by se počty dětí udržovaly na stejné úrovni do roku 2022. Od roku 2023 
je očekáváno výraznější snižování dětské složky populace, kdy se do reprodukčního věku začnou 
dostávat populačně velmi slabé ročníky z konce 90. let. 
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Graf 4: Odhadovaný počet dětí ve věku 0-6 let, Pardubice, 2017-2025 

 
Zdroj: SC&C 2017 

 

S výše uvedenými populačními prognózami se rozchází model zpracovaný v letech 2019-2020, který 
má sloužit ke zjištění odhadu potřebné kapacity základních a mateřských škol a který bude každoročně 
upravován a zpřesňován. Nicméně na tuto skutečnost upozorňují již autoři modelu, jelikož „při výpočtu 
nebyly použity běžné sociologické metody, tedy i výsledek se rozchází s většinou dostupných 
demografických prognóz pro město Pardubice“. (Pardubice 2020) Na následujících grafech jsou 
vyobrazeny jeho detailnější prognózy počtu dětí v MŠ ve věku 2-6 let, resp. v ZŠ ve věku 7-15 let a 
stávající a potřebné kapacity zařízení. V případě mateřských škol je očekáván nárůst počtu dětí ve věku 
2-6 let po roce 2023 (v případě střední varianty), s ohledem na danou skutečnost je navrhováno navýšit 
kapacitu MŠ o 85 míst, a to zejména z důvodu vyššího počtu dětí ve věku od 2 let, které budou 
navštěvovat mateřské školy. U dětí ve věku 7-15 let je očekáván víceméně kontinuální růst jejich počtu, 
a tak je navrhováno rozšířit kapacity ZŠ do roku 2023 o 175 míst. Detailněji viz Koncepce školství.  
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Graf 5: Prognóza počtu dětí v MŠ ve věku 2-6 let a kapacit zařízení 

 
Zdroj: Koncepce školství, Pardubice 2020 
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Graf 6: Prognóza počtu dětí v ZŠ ve věku 7-15 let a kapacit škol 

Zdroj: Koncepce školství, Pardubice 2020 

2.1.3.2 Sociální služby 

Pardubice mají na svém území prakticky všechny typy zařízení sociálních služeb, tj. mají dostupnou  
a optimální síť služeb poskytující kvalitní a efektivní sociální péči. V porovnání s ostatním kraji vykazuje 
Pardubický kraj nízký počet neuspokojených žádostí. Zařízení sociálních služeb vč. jejich kapacity jsou 
uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 5: Sociální zařízení a místa, Pardubice, 2018 

Obec Pardubice Počet zařízení Počet míst v zařízení 

Centra denních služeb 2 - 

Denní stacionáře 2 - 

Týdenní stacionáře - - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - - 

Domovy pro seniory 2 260 

Domovy se zvláštním režimem 1 195 

Chráněné bydlení 1 21 

Azylové domy 2 73 

Domy na půl cesty 1 11 
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Obec Pardubice Počet zařízení Počet míst v zařízení 

Zařízení pro krizovou pomoc 1 3 

Nízkoprahová denní centra 1 - 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 - 

Noclehárny 2 - 

Terapeutické komunity - - 

Sociální poradny 8 - 

Sociálně terapeutické dílny 3 - 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 8 - 

Pracoviště rané péče 2 - 

Intervenční centra 1 - 

Služby následné péče 1 - 

Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

2.1.3.3 Sportovní, kulturní a volnočasové vyžití 

Město má velmi dobré podmínky pro sportovní, kulturní a volnočasové vyžití. Ve městě je jednak 
dostatek zařízení pro sport, kulturu, volný čas (např. Východočeské muzeum, Východočeská galerie, 
ČEZ aréna apod.) a současně veřejných prostor a prostranství pro pořádání venkovních akcí  
a rekreaci. Pro město je charakteristické významné zastoupení vegetačních prvků a ploch ve struktuře 
města. V okrajových částech města tvoří řeka a její břehy ideální krajinných přírodních prostor 
k realizaci rekreace, turistiky a sportovních aktivit. Řeky Labe a Chrudimka a jejich břehy představují 
klíčový veřejný prostor města, který v posledních letech zvyšuje svůj potenciál v oblasti rekreace. 
Jelikož vedení města si je vědomo významu veřejných prostranství a prostor, realizovalo značné 
množství projektů úprav veřejných prostranství (třída Míru, Tyršovy sady, park Na špici, …) a plánuje 
další. (MCA Atelier 2018) Aktuální široká nabídka a dostatečná kapacita sportovišť, kulturních a 
volnočasových zařízení je adekvátní současnému počtu obyvatel a návštěvníků. Růst jejich počtu by 
velmi pravděpodobně znamenal potřebu rozšíření infrastruktury v této oblasti. 

Město je významným kulturním střediskem – značná část kulturních zařízení je regionálního a 
nadregionálního významu. (MEPCO 2012) Obdobně je tomu i v případě sportovních akcí (mezinárodní 
renomé mají např. Velká pardubická steeplechase, Zlatá přilba apod.). Významná je role města, které 
je pořadatelem nebo spolupořadatelem akcí a současně každoročně vynakládá značné finanční 
prostředky do sportu a na zájmovou činnost. 

2.1.4 Ekonomika, trh práce 

Město Pardubice je metropolí pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní 
funkcí pardubicko-hradecké aglomerace (ADOS 2013). Město lze charakterizovat jako ekonomicky 
fungující a prosperující město s možnostmi pracovního uplatnění (viz následující tabulka). Ve městě má 
dlouhou tradici chemický, potravinářský a elektrotechnický průmysl a související odvětví. Současně se 
v Pardubicích rozvíjí nová odvětví automobilového průmyslu. Vlivem těchto skutečností vykazuje 
město relativně stabilní zaměstnanost a HDP v přepočtu na obyvatele vyšší v porovnání s celou ČR. 

I do budoucna lze předpokládat další rozvoj ekonomiky, ke kterému může přispět i Univerzita 
Pardubice, která má potenciál pro rozvoj vědeckovýzkumných kapacit a může být „lákadlem“ pro 
perspektivní pracovní sílu.  
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Po r. 1990 je patrný přesun průmyslových zón na okraj města. Rozvoj ekonomické činnosti a tedy  
i pracovních příležitostí je soustředěn jednak do centrální části, jednak především do oblasti Svítkov 
(Paramo), Semtína (Synthesia, Explosia) a Černá za Bory (průmyslová zóna), resp. Starých Čívic 
(průmyslová zóna) a Fáblovky (průmyslová zóna) (ADOS 2013, s. 16) 

Tabulka 6: Podnikatelské subjekty podle převažující činnost, město Pardubice, k 31. 12. 2018 

Podnikatelské subjekty podle 
převažující činnosti 

počet % 
Registrované  

podniky 
Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

Registrované  
podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 461 299 1,9 2,4 
B-E Průmysl celkem 2 837 1 670 11,9 13,3 
F Stavebnictví 2 551 1 487 10,7 11,9 
G Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba  
motorových vozidel 

5 591 2 506 23,4 20,0 

H Doprava a skladování 569 315 2,4 2,5 
I Ubytování, stravování  
a pohostinství 

1 001 529 4,2 4,2 

J Informační a komunikační 
činnosti 

624 442 2,6 3,5 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 650 134 2,7 1,1 
L Činnosti v oblasti nemovitostí 1 542 465 6,4 3,7 
M Profesní, vědecké  
a technické činnosti 

3 692 2 263 15,4 18,1 

N Administrativní a  
podpůrné činnosti 

641 352 2,7 2,8 

O Veřejná správa  
a obrana; 
 povinné sociální zabezpečení 

21 18 0,1 0,1 

P Vzdělávání 475 303 2,0 2,4 
Q Zdravotní a sociální péče 379 326 1,6 2,6 
R Kulturní, zábavní  
a rekreační činnosti 

812 417 3,4 3,3 

S Ostatní činnosti 2 092 1 001 8,7 8,0 
Celkem 23 938 12 527 100,0 100,0 

Zdroj: VDB ČSÚ 2019 
 

Město vykazuje dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti, která od r. 2014 stále klesá, což odpovídá 
trendům ČR (viz následující tabulka). Stejně tak klesá i počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu 
práce (i dosažitelných), naopak počet pracovních míst v evidenci úřadu práce trvale roste. Uchazeči tak 
mají dobré vyhlídky najít práci.  

Tabulka 7: Trh práce, Pardubice, 2014-2018 (k 31. 12.) 

Obec Pardubice  2014 2015 2016 2017 2018 
Míra nezaměstnanosti (v %) . . . . . 
Nezaměstnaní (tis. osob) . . . . . 
Míra ekonomické aktivity (v %) . . . . . 
Podíl nezaměstnaných osob (v %) 5,1 4,1 3,3 2,5 2,1 
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Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 
úřadu práce 

3 069 2 515 2 110 1 593 1 322 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 
úřadu práce (dosažitelní) 

3 015 2 403 1 940 1 455 1 208 

Pracovní místa v evidenci úřadu práce 853 1 692 3 180 5 215 7 953 
Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

2.1.5 Cestovní ruch 

Potenciál města Pardubice v oblasti cestovního ruchu (daný letištěm a lokalizací zámku) lze označit za 
poměrně značný. Jak vyplývá ze statistik CzechTourism, v Pardubicích se nachází některé 
z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Pardubickém kraji (např. zámek Pardubice/Východočeské 
muzeum v Pardubicích) a i v jeho blízkém okolí je řada turisticky zajímavých míst (graf 1 a obrázek 1). 
Pozitivní rozvoj turismu dokládá skutečnost, že od r. 2012 roste počet hostů hromadných ubytovacích 
zařízení ve městě, obdobně i počet přenocování (tabulka 7).  

Graf 7: Nejnavštěvovanější turistické cíle (v tis.), Pardubický kraj, 2018 

 
Zdroj: převzato z CzechTourism 2018 
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Graf 8: Cestovní ruch Pardubicko, 2018 

 
Zdroj: převzato z CzechTourism 2018 

Tabulka 8: Hosté a přenocování v HUZ, Pardubice, 2012-2018 

Obec 
Pardubice 

Hosté 
celkem 

v tom Přenocování 
celkem 

v tom Průměrný 
počet 

přenocování 
(noci) 

rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti 

2012 68 459 51 964 16 495 169 412 125 083 44 329 2,5 

2013 69 750 52 011 17 739 170 312 119 712 50 600 2,5 

2014 62 191 42 667 19 524 138 227 80 708 57 519 2,2 

2015 65 894 44 774 21 120 151 777 83 122 68 655 2,3 

2016 65 453 43 876 21 577 151 672 81 892 69 780 2,3 

2017 73 772 51 522 22 250 168 543 96 224 72 319 2,3 

2018 73 876 52 295 21 581 172 952 96 723 76 229 2,3 
Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

2.1.6 Doprava 

Město má výbornou dopravní dostupnost v rámci rozsáhlé aglomerace, stejně jako v širších vazbách, 
což představuje konkurenční výhodu města, umožňuje dojížďku do zaměstnání do Prahy a dává městu 
příležitost v posilování regionálního až nadregionálního významu. Území je obslouženo autobusovou i 
vlakovou dopravou. Město je situováno na ose železničního koridoru mezi Prahou a Ostravou, 
napojeno na dálniční síť (D11), město disponuje mezinárodním letištěm a nákladním přístavem. 

V souvislosti s trendy v oblasti dopravy (zejména s nárůstem automobilizace) postihují město 
Pardubice obdobné problémy jako srovnatelná města, tj. např. velká intenzita dopravy (kapacitní 
problém představuje napojení na silnici I/37) a nedostatek parkovacích míst v některých lokalitách. 
V rozporu s dobrým (vnějším) dopravním napojením města tak je řada dopravních problémů uvnitř 
města. 
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Město má značný potenciál spočívající v realizaci parkovišť B + R, P + R, K + R, rozvoji pěší dopravy 
vzhledem k charakteru města a zvýšení intenzity využívání MHD, jejíž kvalita a pokrytí je dobré. Dále 
pak v cyklistické dopravě díky příznivým klimatickým i terénním podmínkám pro její rozvoj. Přirozené 
bariéry rozvoje cyklistické dopravy tvoří vodních toky a plochy a železniční trati protínající město. Síť 
značených cykloturistických tras napojuje atraktivní turistické cíle v regionu (až na výjimky vedena po 
dopravně málo zatížených komunikacích). Většina cyklistické infrastruktury je v dobrém stavu. 

Shrnutí 

➢ Město Pardubice je metropolí pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou  
a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. 

➢ Město má výbornou dopravní dostupnost v rámci rozsáhlé aglomerace, stejně jako v širších 
vazbách, což představuje konkurenční výhodu města. Tato skutečnost umožňuje dojížďku do 
zaměstnání do Prahy, příležitost města v posilování regionálního až nadregionálního významu. 

➢ Území obslouženo autobusovou i vlakovou dopravou (poloha na ose železničního koridoru mezi 
Prahou a Ostravou, napojeno dálniční síť (D11), disponující mezinárodním letištěm i nákladním 
přístavem.  

➢ V území jsou příznivé klimatické i terénní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, bariéry tvoří 
vodních plochy a železniční trati protínající město. 

➢ Výrazná dopravní zátěž automobilovou dopravou a nedostatek parkovacích míst uvnitř města. 

➢ Ve městě a jeho okolí je dostupné krajinné prostředí, město disponuje ve vazbě na vodní toky 
množstvím krajinných prostorů v těsné návaznosti na strukturu města – využívány pro 
volnočasové a rekreační aktivity. 

➢ Město vykazuje v posledních pěti letech mírný růst počtu obyvatel, který je dán zejména 
migrací, přirozenou měnou město spíše ubývá. 

➢ Město se již nyní potýká s problémem nedostatku míst v mateřských školách, a to zejména při 
započítání rostoucí poptávky po umístění dětí ve věku 2–3 let, kdy celkový deficit dosahuje a 
v příštích letech bude dosahovat cca 1 200 – 1 400 míst v MŠ. V základních školách je situace 
krátkodobě příznivější, ale již od roku 2022 bude míst vzhledem k rostoucími počtu dětí 
nedostatek a postupně bude chybět několik stovek míst (vůči maximální možné kapacitě škol), 
resp. zhruba tisíc míst (vůči optimální kapacitě škol). Město na tuto skutečnost již částečně 
reagovalo přípravou rozšíření kapacity ZŠ do roku 2023 o 175 míst. 

➢ Přírůstek počtu obyvatel je současně patrný v příměstském prostoru, což je projevem 
suburbanizace. 

➢ Populace města vykazuje stejné trendy jako ostatní města ČR – stárne. V populaci města je 
zastoupen vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a nižší podíl osob bez vzdělání. 

➢ Počet dokončených bytů ve městě se v posledních 5 letech ztrojnásobil. 

➢ Město disponuje všemi stupni vzdělávacího systém, zařízení vykazují dostatečnou kapacitou.  

➢ Pardubice má na svém území prakticky všechny typy zařízení sociálních služeb, tj. má 
dostupnou a optimální síť služeb poskytující kvalitní a efektivní sociální péči. V porovnání s 
ostatním kraji vykazuje Pardubický kraj nízký počet neuspokojených žádostí. 

➢ Město má mimořádné podmínky pro sportovní, kulturní a volnočasové vyžití. Ve městě je 
dostatek zařízení pro sport, kulturu, volný čas i veřejných prostranství a prostor. 
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➢ Město lze charakterizovat jako ekonomicky fungující a prosperující město s možnostmi 
pracovního uplatnění. Město vykazuje relativně stabilní zaměstnanost, HDP v přepočtu na 
obyvatele vyšší v porovnání s celou ČR a dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti.  

➢ Potenciál města Pardubice v oblasti cestovního ruchu lze označit za poměrně značný, avšak 
stále nedostatečně rozvinutý. 
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2.2 DOSTUPNOST BYDLENÍ V PARDUBICÍCH 

2.2.1 Metodika  

První částí kapitoly je shrnutí poznatků z Analýzy dostupnosti bydlení v Pardubicích zpracovanou 
Univerzitou Pardubice v roce 2019. Druhou podkapitolou analytické části je analýza příspěvků na 
bydlení a doplatků na bydlení v Pardubicích za poslední čtyři roky v členění za jednotlivé městské části.  

2.2.2 Dostupnost bydlení 

Tato kapitola vychází z poznatku analýzy zpracované Univerzitou Pardubice v r. 2019. Rozčleněna je do 
tří dílčích tematických částí, které obsahují klíčová zjištění dokumentu. Obsaženy nejsou informace 
týkající se sociálních dávek, demografického vývoje a územního plánu města Pardubice, které jsou již 
zpracovány v jiných kapitolách analytické části. 

2.2.2.1 Bytová situace  

Situace v oblasti bydlení v Pardubicích je srovnatelná se situací většiny krajských měst. V porovnání se 
sousedním Hradcem Králové je však u Pardubic patrný pokles suburbanizačních tendencí. Dalším 
trendem patrným v Pardubicích je nárůst počtu bytových jednotek, což souvisí jednak se zvyšující se 
finanční náročností pořízení bydlení, jednak s demografickými změnami (podkapitola 1.A.2).  

Klíčovým problémem je nedostatek bytů, domů a pozemků. Poptávka trvale převyšuje nabídku v této 
oblasti. „Výstavba nových a cenově dostupných bytů je nedostatečná, připravované projekty jsou 
mimo ekonomickou realitu většiny zájemců o vlastní bydlení. Starší byty se spíše pronajímají, než 
prodávají, řada kupujících je navíc pořizuje s úmyslem pronajímat. (UPa 2019, s. 5) Dochází k trvalému 
růstu počtu lidí, kteří hledají bydlení mimo město, pořizují nové či starší domy a pozemky ve stále větší 
vzdálenosti od města, což způsobuje zahušťování dopravy ve městě. Sídliště opouštějí jak původní 
obyvatelé, tak zejména jejich potomci. 

Co se týče bytové výstavby situace je následující. V letech 2011-2018 bylo v Pardubicích dokončeno 
1343 bytových jednotek, zejména menších bytů, což odpovídá celorepublikovému trendu. Vývoj je dán 
zejména nárůstem jednočlenných domácností v generaci mladých i důchodců a současně současnou 
rostoucí finanční náročností pořízení vlastního bydlení. Pro doplnění lze uvést data ze Sčítání lidu, 
domů a bytů z roku 2011, ze kterých je patrné, že v r. 2011 převažovaly byty se třemi pokoji (cca 15,4 
tis.), následně byty dvoupokojové (cca 10 tis.). Vzhledem k počtu dokončených bytů mezi lety 2011-
2018 a jejich velikosti „lze předpokládat nárůst u bytů s jednou obytnou místností z původních cca 6 
tis. o cca jednu čtvrtinu.  

Ve sledovaném období byla největší stavební aktivita pozorována v západní a severozápadní části 
města, tj. v MO Pardubice VI – Svítkov, Pardubice VII – Rosice a Pardubice I – střed (tabulka 8). 
Nejmenší stavební aktivita byla evidována v MO Pardubice VIII – Hostovice a MO Pardubice III – Dubina, 
Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany. V případě MO Pardubice III byla kapacita do značné míry naplněna 
výstavbou v předchozích letech.  
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Tabulka 9: Počet dokončených bytů, městské obvody, Pardubice, 2011-2018 

Městský 
obvod 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

za obd. 
Pardubice I 0 13 8 1 12 47 59 145 285 

Pardubice II 0 96 0 12 0 0 0 0 108 

Pardubice III 0 10 0 5 6 2 1 6 30 

Pardubice IV 4 19 16 18 21 13 7 6 104 

Pardubice V 11 4 3 98 11 111 25 88 351 

Pardubice VI 32 17 15 34 19 34 31 37 219 

Pardubice VII 56 16 50 11 82 21 24 70 330 

Pardubice VIII 1 1 0 2 1 0 22 0 7 

Celkem 104 176 92 181 152 228 149 352 1434 
Zdroj: UPa 2019 

Mapa 3: Počet dokončených bytů v městských obvodech v letech 2011-2018 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019) 
 

Výše uvedený rostoucí počet dokončených bytů nekoresponduje se statisticky nižším růstem počtu 
obyvatel. Tuto skutečnost lze vysvětlit prostřednictvím několika stěžejních faktorů. Zejména se jedná 
o pokračující trend snižování počtu osob v domácnostech, tj. zvyšuje se počet domácností jednotlivců 
(singles, osamělí senioři, rozvedení, …), bezdětných párů, rodin s nižším počtem dětí v rodinách. 
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Snižování velikosti domácností souvisí se společenskými změnami a proměnou životního stylu, 
preferováním nezávislosti před rodinným životem, odkládáním sňatků a rodičovství do vyššího věku, 
zvyšováním počtu rozvedených osob i ve vyšších věkových skupinách atd. Zvyšuje se tak počet menších 
domácností. Za další faktor lze označit přítomnost agenturních pracovníků, kteří v mnoha případech 
využívají bydlení v ubytovnách či v dalších formách přechodného bydlení. V neposlední řadě je třeba 
zmínit (méně častý) zánik některých bytů (vynětím z bytového fondu). 

Z informací získaných prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 dále vyplývá, že největší 
podíl bytů byl ve vlastním domě nebo v osobním vlastnictví, což představuje dobrý základ pro kvalitní 
péči o bytový fond a současně stabilitu obyvatel. Lze totiž usuzovat, že „vlastníci žijící ve svých 
nemovitostech o ně budou dobře pečovat a zároveň je u nich menší pravděpodobnost migrace“. (UPa 
2019, s. 17) Z hlediska stáří bytového fondu mají nejvyšší zastoupení bytové jednotky v domech 
postavených v letech 1946-1980 (v 70. l. 20. století probíhala masová bytová výstavba v celém 
Československu, tj. vč. Pardubic).  

Aktuální prodejní ceny rodinných domů a bytů 

Aktuální ceny bytů v rámci území statutárního města Pardubice a jeho blízkém okolí se pohybují 
v rozmezí 30 tis.-50 tis. Kč/m2. Cenu ovlivňuje zejména: 

• technický stav bytové jednotky – příčina: vytíženost stavebních firem, předpoklad nízkých 
budoucích nákladů, pracovní vytížení zájemců o pořízení vlastního bydlení, 

• velikost bytové jednotky; 

• lokalita – nový cenotvorný prvek,  

o lokality s nadprůměrnou cenou – nikoliv jednotlivé MO, ale spíše jednotlivé projekty 
(např. Labský palouk) 

o lokality s podprůměrnou cenou – oblasti s přítomností ubytoven (Polabiny I, Polabiny 
II, částečně Polabiny III), s vyšším podílem sociálně slabého obyvatelstva (často 
z národnostních menšin). 

Trend vývoje cen bytů za posledních 5 let je jasně rostoucí, který je dán jednak jednoznačným převisem 
poptávky po vlastním bydlení v bytech nad reálnou nabídkou bytů určených k prodeji, a jednak 
příznivou ekonomickou situací. Do hry vstupuje i vysoký poměr nemovitostí, které nejsou určeny 
k vlastnímu bydlení, ale za účelem jejich dalšího pronájmu. Dále pak situaci může do budoucna ovlivnit 
trend Airbnb. Při porovnání růstu cen průměrně velkého bytu o dispozici 3+1 a podlahové ploše 75 m2 
v rámci ČR (ČR, Praha, Hradec Králové, Pardubice) v letech 2015 a 2019 je možné konstatovat, že nárůst 
je na úrovni všech vybraných srovnatelný. Aktuální ceny rodinných domů v rámci území statutárního 
města Pardubice a jeho blízkém okolí nelze exaktně stanovit. Cenu ovlivňuje zejména: 

• lokalita; 

o lokalita A – tradiční vilové čtvrti (centrum) – nejvyšší ceny, v některých lokalitách byla 
překonána meta 5 tis. Kč/m2, do budoucna je očekáván rychlý růst až na úroveň 10 tis. 
Kč/m2, 

o lokalita B – okrajové části města (např. Nové Jesenčany, Trnová, Studánka apod.) – 
cena za m2 podlahové plochy je podobná jako u bytů (30 tis. – 60 tis. Kč za m2) 
s přičtením ceny za m2 pozemku (ta je velmi individuální, ale dosahuje hranice 5 tis. 
Kč/m2), 

o lokalita C – širší okraj města – převládající venkovský styl bydlení; cenu zde ovlivňuje 
dopravní obslužnost, dojezdová vzdálenost a čas, poloha, blízkost silničních tahů; cena 
se pohybuje kolem od 2 tis. Kč/m2 (Srch, Němčice, Kunětice) do 3 tis. Kč/m2 pozemku 
(Dražkovice). V obci Staré Hradiště roste cena až k 5 tis. Kč/m2. 
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o lokalita D (nesplňující uvedené parametry blízkosti silničních tahů, dobré dopravní 
obslužnosti atd.) – cena pozemku se snižuje o cca 50 %, cena za m2 domu je do 35 tis. 
Kč/m2. 

• velikost pozemku a domu; 

• technický stav domu. 

Pro stanovení trendu vývoje cen rodinných domů za posledních 5 let neexistuje žádný relevantní zdroj. 
Ceny domů se liší podle lokalit. 

Aktuální tržní ceny pronájmu bytů a rodinných domů 

Nabídka pronájmu rodinných domů je téměř nulová. Koupě či výstavba rodinného domu za účelem 
pronájmu za posledních 5 let nebyla evidována (v době zpracování této analýzy nebyl v inzerci ani jeden 
dům k pronájmu).  

U bytů v bytových domech je situace odlišná. V případě bytu se jeho majitelé rozhodují pronajímat ze 
tří důvodů: 1) kupují již s cílem pronajímat (tzv. investiční byt); 2) stěhují se do většího (často do 
rodinného domu) a byt nepotřebují prodat (často si ho ponechají pro děti); 3) byt získali např. 
dědictvím a svoje bydlení již mají (často v jiném městě). 

Průměrná podlahová plocha nabízených bytů kolísá okolo 60 m2, přičemž průměrná nabídková cena 
pronájmu bytu takovéto velikosti činí 11,6 tis. Kč. Průměrná cena za m2 se pohybuje kolem 200Kč/m2.   

V analýzy byli nájemníci rozděleni do 3 základních skupin: 

1. nájemník A: nejpočetnější skupina (cca 50 %) tvořená zahraničními dělníky, právnickými 
osobami zastupující nájemníky (personální agentury, zaměstnavatelé) a sociálně slabé 
obyvatelstvo; prioritou této skupiny je kapacita (počet lůžek) vs. cena. 

2. nájemník B: druhá nejpočetnější skupina (cca 30 %) složená z vysokoškolských studentů. 
Priorita této skupiny je kapacita vs. cena a lokalita (dopravní dostupnost). 

3. nájemník C: lidé (cca 20 %) - nejčastěji manželský pár – v mnoha případech řešící své první 
bydlení – prozatím nechtíc nic kupovat. Očekáván nárůst počtu osob této skupiny s ohledem 
na nástup generace Mileniálů. Priorita této skupiny je cena, lokalita, technický stav, vybavení. 

Cenotvorné vlivy u pronájmu bytů jsou následující: 

• Nabídka a poptávka – aktuálně převis poptávky nad nabídkou pronájmů, příčina: vysoký počet 
zájemců nechtějící bydlet trvale v Pardubicích, ale řeší bytovou situaci nejčastěji z důvodu 
práce či studia (nájemník A či B). Řada vlastníků bytů tento typ klienty odmítá. Počet zájemců, 
kteří neřeší pouze svoji krátkodobou situaci (nájemník C), je shodný s počtem zájemců o koupi.  

• technický stav bytu – pro nájemníky A má nulový vliv na cenu, pro nájemníky B průměrný vliv 
na cenu, pro nájemníky C má podstatný vliv na cenu. 

• lokalita – pro nájemníky A má nulový vliv na cenu (zejména zahraniční dělníci využívají svozové 
autobusy a lokalitu neřeší), pro nájemníky B má podstatný vliv na cenu (preference okolí 
Pardubické univerzity), pro nájemníky C má podstatný vliv na cenu (vyhledávají lokality 
s minimálním počtem nájemníků z dalších skupin, preferují centrum, event. sídliště Dubina). 

• velikost a dispoziční řešení – výrazný vliv pro nájemníky A a B – žádají nejčastěji 3+1 a 4+1, 
ideálně tzv. samostatné místnosti. Pro nájemníky C je vliv minimální, nejčastější dispozice jsou 
2+kk, 2+1 a 3+kk. 

• vybavení bytu – nejsou významné rozdíly mezi nájemníky. 

• dostupnost vlastního bydlení – klíčový parametr pouze pro nájemníky C, se snižující se 
dostupností vlastního bydlení roste cena nájemního bydlení 
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o vlivy: růst ceny nemovitostí převyšuje růst mezd; dostupnost hypotečních úvěrů 
(problém pro kupující je povinný podíl vlastních zdrojů ve výši 20 % z odhadní ceny). 

Trend vývoje cen pronájmu bytů za poslední 5 let je jednoznačně rostoucí, nejvýraznější růst je 
evidován v posledních dvou letech, a to ve všech regionech Česka. Cena za m2 vzrostla meziročně o 
17,9 % ze 173 Kč/m2 na 204 Kč/m2. Průměrná cena pronájmu je meziročně vyšší o 4,3 %, tj. z 11,7 tis. 
Kč vzrostla na 12,2 tis. Kč.  

Porovnání průměrných cen pronájmu bytu (60 m2) mezi krajskými městy uvádí následující tabulka. 
Nezapočítá-li se město Praha, řadí se čtveřice krajských měst Brno, Jihlava, Pardubice, Olomouc 
k městům s nejvyšší průměrnou cenou pronájmu bytu. Nejvyšší zvýšení ceny pronájmu bytu ve 
sledovaném období vykázalo město Jihlava (30,7 %), následováno Libercem (15,4 %) a Pardubicemi 
(14,7 %). Pardubice tedy z tohoto srovnání vycházejí jako město s vysokými a současně rychle 
rostoucími cenami pronájmů bytů. 

Tabulka 10: Průměrná cena pronájmu bytu (měsíc/byt 60 m2), srovnání, 02/2019-02/2020 

 
Zdroj: RealityMix 2020 

Cizinci ve městě 

Město Pardubice je atraktivní pro cizince, jelikož nabízí řadu pracovních příležitostí, jejichž počet 
narůstá. Zatímco v r. 2010 jich ve městě žilo cca 3,8 tis., v r. 2018 to již činilo cca 6,4 tis. (tabulka 9) 
Zajímavá je proměna počtu cizinců v jednotlivých městských obvodech. V roce 2011 žilo nejvíce cizinců 
v populačně největší městské obvodu – MO Pardubice I, nejméně pak v MO Pardubice V. V roce 2018 
dominuje i nadále MO Pardubice I, ačkoliv počet cizinců v tomto MO mírně poklesl, avšak v ostatních 
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obvodech je zřetelný výrazný nárůst. Největší nárůst nastal v MO Pardubice V, kde na počátku 
sledovaného období žilo 34 cizinců, naproti tomu v r. 2018 již 766 (tj. o 2253 %). 

Ve všech městských obvodech převažují mezi cizinci muži nad ženami (muži tvoří cca 60 %), vyjma MO 
Pardubice VIII, kde se však jedná o jednotky cizinců v celém MO.  

Tabulka 11: Počet cizinců, městské obvody, Pardubice, 2010-2018 

Městský 
obvod 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Index změny 
2018/2010 

(v %) 
Pardubice I 2152 2201 1152 1317 1461 1572 1796 1951 2068 96,1 

Pardubice II 807 822 818 923 995 1084 1210 1461 1691 209,5 

Pardubice III 255 254 653 681 756 902 886 950 1044 409,4 

Pardubice IV 104 94 114 109 113 115 136 173 183 176,0 

Pardubice V 34 31 499 480 541 554 613 678 766 2252,9 

Pardubice VI 145 130 138 144 145 149 153 177 180 124,1 

Pardubice VII 279 287 259 248 245 239 259 360 489 175,3 

Pardubice VIII  -   -   -   -   -   -   -   -   -  - 

Celkem 3 776 3 819 3 633 3 902 4 256 4 615 5 053 5 750 6 421 170,0 
Zdroj: UPa 2019 

Mapa 4: Počet cizinců v městských obvodech Pardubic v r. 2011 a 2018 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019) 
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Doporučení vyplývající z dostupných dat a informací jsou následující: 

• „podporovat výstavbu bytů v zónách se smíšenou funkcí; 

• podporovat plochy s dostatečně hustou zástavbou tak, aby byla umožněna efektivní obsluha 
území městskou hromadnou dopravou a byly vytvořeny podmínky pro vytvoření nabídky 
služeb v lokalitách; 

• upřednostňovat zástavbu v městských prolukách a v plochách brownfields; 

• zajistit podmínky pro dostatečnou nabídku služeb v současných místech bydlení; 

• zvyšovat kvalitu bydlení zkvalitňováním veřejných prostranství; 

• zachovat kvalitu prostředí k rekreaci v zázemí města; 

• zatraktivnit město při investory v oborech s vyšší přidanou hodnotou; 

• prověřit možnosti města v konání aktivních kroků na trhu s bydlením, např. účast v bytových 
družstvech, podpora výstavby bytových domů apod.; 

• preferovat projekty, které generují finančně dostupné bydlení; 

• podporovat výstavbu bytů a řadových rodinných domů v městských částech; 

• motivovat velké výrobní firmy k výstavbě objektů k bydlení v jejich bezprostřední blízkosti; 

• podporovat a motivovat okrajové části města a obce ve vytváření nových ploch pro bydlení a 
ve výstavbě objektů občanské vybavenosti (školky, školy, obchody); 

• pokračovat v projektech vytváření nových ploch pro bydlení ve vlastnictví města (např. 
pozemky Svítkov) v návaznosti na výstavbu objektů občanské vybavenosti; 

• vzhledem k nedostatku ploch určených k bydlení, podporovat „růst“ domů do výšky. Ať už 
formou přístavby k stávajícím budovám či výstavby výškových budov; 

• zatraktivnit bydlení v centru (zabránit vylidňování).“ (UPa 2019, s. 102) 

2.2.2.2 Šetření mezi osobami v bytové nouzi 

Pardubice jsou vzhledem ke své velikosti, politickému uspořádání jako statutárního města a 
administrativního centra Pardubického kraje místem, které je vystaveno problematice bytové nouze 
ve velké míře. Současně vstupují do hry další dva faktory: poloha města na nejvýznamnější železniční 
tepně – tj. vysoký potenciál zastávky osob bez domova, kteří migrují z Moravy do Prahy; průmyslově 
rozvinuté město s velkým zastoupením zahraničních pracovníků.  

Situace osob v bytové nouzi lze dokreslit prostřednictvím vyplacených dávek sociální podpory (dávky 
na živobytí, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení). V porovnání s celorepublikovými daty 
(příspěvek na živobytí pobíralo 0,86 % obyvatel ČR) byl příspěvek v Pardubicích vyplacen 0,6 % 
populace města (536 osob). Příspěvek na bydlení pobírá ve městě cca 1,88 % obyvatel, což je 
srovnatelné s průměrem ČR. Dávky sociální podpory jsou detailněji analyzovány v podkapitole 1.B.3.  

Následující informace byly zjištěny prostřednictvím šetření mezi osobami v bytové nouzi formou 
strukturovaného rozhovoru. V analýze jsou zahrnuty nízkopříjmové rodiny: ženy v obtížné situaci, 
osoby pobývající na ubytovnách či v jiném nejistém bydlení, avšak aktivně řešící svou situaci 
prostřednictvím sociálních institucí; osoby bez domova, cizinci, osoby se zdravotním postižením a dva 
mladí lidé ve specifické situaci. 

Výsledky provedeného šetření potvrzují praxi sociální práce a komplikovanost problému dostupnosti 
bydlení. Respondenti potvrdili domněnku, že žijí v bytech jen se základním vybavením nezbytným pro 
běžný život. Ve většině případů se jednalo o bydlení typu ubytovna, azylový dům, podnájem, městský 
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byt, ubytovny v blízkých okolních městech. V případě azylových domů uváděli respondenti, že se jedná 
o místo pro ubytování, nikoliv pro život. „Z pohledu sociální práce splňují obě zařízení základní nároky 
na tento typ sociální služby, nicméně, jak často komentují poskytovatelé sociálních služeb v rámci 
komunitního plánování, z dlouhodobého hlediska stávající budovy nevyhovují optimálně svému účelu. 
To stejné se týká i noclehárny, která je situována v patře azylového domu a s ohledem na zhoršující se 
zdraví uživatelů dochází i k rušení patrových lůžek. Tím dochází k celkové změně struktury poskytování 
služby včetně její kapacity.“ (UPa 2019, s. 13-14) 

Dosáhnout na komerční bydlení je pro většinu osob velmi obtížné. Osoby v bytové nouzi tak jsou ve 
finanční pasti, která jim neumožňuje změnit jejich situaci. Situaci umocňuje fakt, že osoby v bytové 
nouzi nedisponují jistotou trvalého příjmu, který by jim zajistil dlouhodobé přiměřené bydlení. 
Významný faktor pro řešení situace těchto osob je skutečnost, že ve většině případů se jedná o osoby, 
které žijí sami, event. mají v domácnosti závislé osoby. Problém tak představuje jednak skutečnost, že 
celá řada osob v bytové nouzi přechází mezi různými typy ubytování (ubytovny, azylové domy, …), 
jednak skutečnost, že tímto životem prochází i celé generace dětí. 

Při dotázání na klíčové atributy bydlení uváděli respondenti jednoznačně finanční dostupnost a 
rezignovali na další důležité aspekty (např. nákladovost bytu s ohledem na potřebnost vybavení, 
energetickou náročnost, …). Výsledkem pak může být brzká ztráta bydlení, o které usilovali dlouhou 
dobu. 

Příčiny bytové nouze se nijak neliší od obvyklých determinant cílové skupiny. Jedná se o zejména rozkol 
v partnerském vztahu, nevhodného životního partnera (násilnická osoba, nezaměstnaný, závislý na 
návykových látkách), chudobu v rodině, pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody, bezdomovectví či 
závislost. Vyjma těchto atributů vyloučení z bydlení lze jmenovat další bariéry v podobě ceny nájmů, 
výška kauce a v neposlední řadě zadluženost respondentů. Respondentů z řad osob v bytové nouzi 
neprožili pouze jednu z uvedených skutečností, ale častěji čelili dvěma a více situacím.  

Většina respondentů považuje za hlavní příčinu své situace nedostatek finančních prostředků, přičemž 
„řada z nich si nepřipouští, že nedostatek finančních prostředků je až důsledek konkrétního způsobu 
života, realizace nevhodných životních rozhodnutí a postupná ztráta běžných schopností a dovedností 
nutných pro zvládnutí života.“ (UPa 2019, s. 19) 

Rozhodujícím kritériem pro volbu byt respondentů je jednoznačně jeho finanční dostupnost. 
Respondenti zcela opomíjejí posouzení nákladovosti na provoz bytu s ohledem na potřebnost vybavení 
či energetickou náročnost. Lokalita bydlení a vybavení bytu nehraje praktičky žádnou roli při výběru 
bydlení respondentů. Prioritou jsou především malé byty ve velikosti 1+kk, event. 2+kk – dle počtu 
osob v domácnosti; dále bydlení v ubytovně nebo na azylovém domě; bydlení v malém bytě se 
spolubydlícím.  

Respondenti si jsou vědomi nákladnosti na bydlení v Pardubicích. Současně vzhledem k tržním cenám 
nájmů ve městě se většina respondentů pohybuje pod hranicí reálné ceny. Prostředky, které mohou 
respondenti deponovat na veškeré náklady spojené s bydlením, se pohybují v intervalu 5 000-9 000 tis. 
Kč. Za hlavní bariéry k získávání bydlení byla označena zejména cena nájmů a podnájmů, kauce, 
zadluženost respondentů a exekuce. Dále byla za bariéru označena problematika sociálních dávek a 
neochota pronajímat byty této cílové skupině.  

Osobám v hmotné nouzi je třeba poskytnout adekvátní systém podpory dluhového poradenství 
v návaznosti na dostatek dostupných bytů s podporou sociální práce. Část respondentů spatřuje 
pomoc od města v zajištění: levných obecních bytů bez kauce; dostatku startovacích bytů nejenom pro 
mladé; spolupráce se sociálními pracovníky; a zbudování nové obecní ubytovny pro občany Česka (tj. 
ne pro cizince). Poslední uvedené doporučení bylo zmíněno respondenty z řad osob v bytové nouzi, 
nicméně pro Magistrát města Pardubice je takový záměr dosti obtížný (vysoké investiční náklady, 
neexistující dotační podpora ze strany státu ani současných či budoucích fondů EU), záměr by navíc byl 
proti trendu státní politiky v oblasti sociálního bydlení, která preferuje eliminaci segregace 
obyvatelstva. 
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Doporučení pro magistrát v rámci problematiky bydlení vyplývající z šetření mezi osobami v bytové 
nouzi jsou následující: 

• v rámci výstavby bytů a domů preferovat projekty, které generují finančně dostupné bydlení; 

• podporovat společenskou odpovědnost developerů; 

• podporovat motivaci velkých výrobních firem k výstavbě např. bytových domů pro 
zaměstnance; 

• větší vlastní ubytovací kapacity (nezahrnující byty) ve vlastnictví magistrátu – zvýšení kapacit 
na městské ubytovně; 

• propůjčení bytů města v rámci nájemního vztahu nevládním organizacím, které v nich budou 
sami provozovat podnájem a zároveň sociální práci; 

• nevytvářet lokality s kumulací problémových osob, naopak preferovat jejich rozptýlení v rámci 
celého města. 

2.2.2.3 Šetření dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v Pardubicích  
a blízkém okolí z pohledu veřejnosti 

Mapování dostupnosti bydlení bylo zjišťováno prostřednictvím dotazníkového šetření mezi 
pardubickou veřejností.   

Většina osob uvedla, že preferuje vlastní bydlení před možností nájemního bydlení, které se osobám 
fakticky nevyplatí. Klíčovou bariérou je zejména dostupnost hypoték a nabídka nemovitostí. 
Respondenti uváděli, že nájem v družstevních bytech není pro ně prakticky atraktivní. Nejobvyklejším 
místem bydlení respondentů je byt v nájmu (byt v osobním vlastnictví soukromé osoby – 
pronajímatele), dále pak bydlení v bytech a domech u rodičů či jiných příbuzných, event. jako 
spolubydlící.  

Nejčastěji se u respondentů, kteří disponují vlastním bydlením, jedná o byt. Současně se potvrzuje 
skutečnost, že „většina dotázaných sice má nějakou nemovitost, ale zároveň žijí v nájemním vztahu.“ 
(UPa 2019, s. 81) Daná nemovitost neodpovídá jejich představám a přináší jim zisk, který využívají 
k nákupu lepší nemovitosti, event. ji udržují pro své potomky.  

Více než polovina respondentů vynakládá na bydlení mezi 25-50 % ze svých příjmů. Osoby, které 
disponují nemovitostí, vynakládají na bydlení větší částky, a to navzdory skutečnosti že ve vlastním 
nebydlí. Mohou si totiž díky sekundárnímu příjmu dovolit vhodnější a dražší bydlení.  

Skoro polovina respondentů plánuje změnu bydlení do pěti let. Klíčovou determinantou je zkvalitnění 
bydlení. Pro rozvoj bytové politiky je důležitá preferovaná forma bydlení. Z šetření vyplývá, že 44 % 
respondentů upřednostňuje vlastní bydlení v rodinném domě, což koreluje s preferencí velikosti 
bydlení. Nejvíce preferovaným rozměrem je 3kk/3+1, dále pak 2kk/2+1 a 4kk/4+1. Malometrážní byty 
byly preferovány pouze u 4 % respondentů.  

Z hlediska lokality je největší zájem o okolní obce a následně periferní oblasti. Šetření byla potvrzena 
preference celé oblasti Polabin.  

Klíčovou bariérou v přístupu k bydlení je zejména cena novostaveb (vč. nájmu v nich). Hypotéka a 
následně úvěr budou nejčastěji využívanými nástroji financování vlastního bydlení.  

Informovanost o možnosti získání městského bytu je jen dílčí. Celá řada respondentů však projevila 
zájem o informace týkající se této možnosti.  
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Doporučení pro magistrát v rámci problematiky bydlení ze strany dotazovaných jsou následující: 

• více startovacích bytů; 

• výstavba dostupných bytů; 

• parcely pro výstavbu domů (více a finančně dostupné); 

• zvýšení informovanosti o městských bytech, 

• omezení podpory přidělování bytů etnickým menšinám, které byty devastují (pozn.: toto 
doporučení je v praxi neproveditelné a nezákonné, jelikož není možné danou domácnost 
vyřadit ze systému přidělování bytů pouze z etnického důvodu), 

• zrychlení stavebního řízení; 

• více bytů pro sociálně slabé rodiny; 

• zajištění dostupných bytů pro seniory; 

• zvýšení poměru zeleně ve městě vč. ostatních úprav (hřišť apod.). 

2.2.3 Příspěvky a doplatky na bydlení 

2.2.3.1 Příspěvky na bydlení 

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. 
Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) příspěvku na bydlení se v Pardubicích pohybuje okolo 
1,7 tisíc příjemců, jak ukazuje následující graf. V roce 2018 byly příspěvky vyplaceny 1602 
domácnostem, což představuje mírný pokles oproti roku 2015. Pokles lze brát na jedné straně za 
„pozitivní ukazatel z hlediska výdajů (respektive úspora finančních prostředků) na sociální politiku, 
současně však na druhé straně tento pokles počtu vyplacených dávek neznamená, že by došlo ke 
zlepšení situace cílové skupiny.“ (UPa 2019, s. 7) 

Počet příjemců se liší dle jednotlivých městských obvodů a jejich populační velikosti – nejvíce příjemců 
této dávky má trvalý pobyt v MO Pardubice I (28 %) a MO Pardubice II (29 % v r. 2018), tj. v městských 
obvodech s nejvyšším počtem obyvatel. Dále pak v MO Pardubice V (20 % v r. 2018), a v MO Pardubice 
III (16 % v r. 2018). Nejnižší je naopak v populačně nejmenších MO (v MO Pardubice VIII je to méně než 
1 %). Co se týče vývoje počtu příjemců této dávky, je u všech MO, vyjma MO Pardubice II a MO 
Pardubice VIII, zaznamenán pokles počtu příjemců této dávky. Nejvyšší pokles nastal u MO Pardubice 
IV (o více než 28 %) a dále s výrazným odstupem u MO Pardubice VII (o cca 11 %). 

Z hlediska struktury příjemců příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu převažují příjemci v pozici 
nájemce (cca 79 % vyplacených příspěvků), a to ve všech MO vyjma MO Pardubice IV (graf 6). Ve 
zmiňovaném městském obvodu převažují příjemci v pozici vlastníka. Přibližně 18 % příspěvků 
vyplacených v roce 2018 bylo adresováno domácnostem ve vlastnickém bydlení a pouze cca 2 % 
domácnostem v družstevním bydlení, což odpovídá struktuře bytového fondu ve městě, ve které mají 
družstevní byty spíše marginální zastoupení. 
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Graf 9: Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu za 
rok, MO Pardubice, 2015-2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 

Graf 10: Podíl měsíčních příjemců (domácností) příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu za rok (v 
%), 2018  

 
Zdroj: MPSV 2019 
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Při analýze příjemců z hlediska počtu SPO, tj. společně posuzovaných osob (včetně osoby příjemce 
dávky) vyplývá, že nejvyšší podíl příjemců ve městě Pardubice představovaly domácnosti jednotlivce, 
a to cca 44 % v roce 2018 (graf 7). Více než čtvrtina dávek byla adresována dvoučlenným domácnostem 
a necelá sedmina tříčlenným domácnostem. Ostatní vícečetné domácnosti mají nižší zastoupení. Při 
analýze jednotlivých městských obvodů je situace obdobná jen s mírnými rozdíly mezi jednotlivými 
městskými obvody. Výjimku představuje MO Pardubice VIII, u něhož je patrné, že nemá žádné příjemce 
v kategorii domácnosti jednotlivců.  

V grafu 8 je vyobrazen průměrná výše vypláceného příspěvku na bydlení v letech 2015-2018 za 
jednotlivé městské obvody. Průměrná výše vypláceného příspěvku na bydlení ve městě ve sledovaném 
období kolísala okolo 3,7 tis. Kč. Průměrná výše vyplaceného příspěvku na bydlení v Pardubicích v roce 
2018 byla 3 820 Kč, což představuje nárůst o 4 % oproti roku 2015.  

Z hlediska jednotlivých městských obvodů je patrná diferenciace – výše příspěvku se pohybovala od 
cca 2,7 tis. do 7,1 tis. Kč, průměrně okolo 4 tis. Kč. Zatímco v roce 2015 činil rozdíl mezi nejvyšší a 
nejnižší vyplácenou výši příspěvku mezi městskými obvody 3,4 tis. Kč, v roce 2018 se snížil na 2,4 tis. 
Kč.  Celkově byla největší průměrná výše příspěvku na bydlení vyplácena v populačně nejmenší 
městské části – MO Pardubice VIII – Hostovice (průměrně 5,9 tis. Kč). U tohoto MO je současně 
zaznamenán výrazný pokles výše vypláceného příspěvku na bydlení (cca o 17 %) ve sledovaném období 
v porovnání s ostatními městskými obvody. Celkově byl pokles nejvýraznější u MO Pardubice IV (o více 
než čtvrtinu), dále byl patrný u MO Pardubice III – Studánka, Bílé předměstí, u kterého byla současně 
vyplácena nejnižší průměrná výše příspěvku (průměrně 2,8 tis. Kč). 

Graf 11: Podíl měsíčního počtu příjemců (domácností) příspěvku na bydlení podle počtu SPO* za rok 
2018 (v %) 

 
Pozn. * SPO = společně posuzované osoby (včetně osoby příjemce dávky) 
Zdroj: MPSV 2019 

38
48

61 56

32 28

46 44

30

25

18

12

28
28

27

50

26

16
17

14
24

23

15

14

25

17

10
8 4 4

12

20

12
25

9
6 2 3 4 5 10

2 4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pr
ům

ěr
ný

 m
ěs

íč
ní

 p
oč

et
 p

říj
em

ců
 (d

om
ác

no
st

í) 
př

ís
pě

vk
u 

na
 b

yd
le

ní
 p

od
le

 p
oč

tu
 S

PO
* 

za
 ro

k 
(v

 %
)

domácnost jednotlivce (SPO=1) SPO=2 SPO=3 SPO=4 SPO=5+



- 39 - 

Graf 12: Průměrná výše vyplaceného příspěvku na bydlení v roce (v Kč), MČ Pardubice,  
2015-2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 

2.2.3.2 Doplatek na bydlení 

Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi – pomáhá příjemcům uhradit odůvodněné 
náklady na bydlení, tak aby po jejich zaplacení zůstala osobě či rodině částka na živobytí. Dávka byla 
vyplacena 181 domácnostem v roce 2018, což představuje výrazný pokles oproti roku 2015, a to cca o 
37 % (graf 9). Na úrovni jednotlivých městských obvodů je zajímavé, že v MO Pardubice VIII neměl ve 
sledovaném období hlášený trvalý pobyt žádný příjemce dávky. Nejvýrazněji poklesl v MO Pardubice 
III (o téměř dvě třetin) a dále pak u MO Pardubice VII. Největší podíl (42 % příjemců dávky) má trvalý 
pobyt v MO Pardubice I, dále pak v MO Pardubice V (28 %), a v MO Pardubice II (19 %). V MO Pardubice 
III, IV, VI a VII je podíl příjemců dávky menší než 5 %. 

Z hlediska struktury příjemců doplatku na bydlení podle formy užívání bytu byl největší podíl dávek 
vyplacených v roce 2018 adresován příjemců v nájemním bydlení – cca 59 % (graf 10). Tato skutečnost 
platila téměř u všech městských obvodů. Výjimku představuje MO Pardubice V a MO Pardubice VII, ve 
kterých převážili příjemci v jiném bydlení (podnájem, ubytovna, …). Pouze v MO Pardubice VI byli 
zastoupeni příjemci v pozici vlastníka (byla jim určena cca třetina vyplacených dávek). 

Více než dvě třetiny těchto dávek bylo adresováno příjemcům bydlícím v bytě (graf 11). Přibližně 22 % 
příspěvků vyplacených v roce 2018 bylo adresováno příjemcům bydlícím v ubytovacích zařízeních. 
Přibližně 11 % bylo adresováno příjemcům v pobytových sociálních službách. U jednotlivých MO bylo 
nejvíce dávek vyplaceno příjemcům bydlícím v bytech, výjimku představuje MO Pardubice VII, ve 
kterém převážili příjemci bydlící v ubytovacích zařízeních (byly jim adresovány téměř dvě třetiny 
vyplacených dávek). 

Při analýze příjemců z hlediska počtu SPO, tj. společně posuzovaných osob (včetně osoby příjemce 
dávky) vyplývá, že nejvyšší cca 44 % příjemců dávek byly jednočlenné domácnosti (graf 12). Necelou 
pětinu představovaly dvoučlenné domácnosti, 17 % byly tříčlenné domácnosti, 11 % představovaly pěti 
a vícečetné domácnosti a nejmenší podíl 9 % představovaly čtyřčlenné domácnost.  
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Při analýze jednotlivých městských obvodů je situace obdobná jen s mírnými rozdíly mezi jednotlivými 
městskými obvody. Výjimku představuje MO Pardubice VIII, u něhož je patrné, že nemá žádné příjemce 
v kategorii domácnosti jednotlivců. Stejně tomu bylo i u příspěvku na bydlení.  

V grafu 13 je vyobrazen průměrná výše vypláceného doplatku na bydlení v letech 2015-2018 za 
jednotlivé městské obvody. Průměrná výše vypláceného doplatku na bydlení ve městě ve sledovaném 
období kolísala okolo 3,5 tis. Kč, tj. obdobné výše jako u příspěvku na bydlení. Průměrná výše 
vyplaceného doplatku na bydlení v Pardubicích v roce 2018 byla 3 691 Kč, což představuje 6% nárůst 
oproti roku 2015. 

Při detailním členění na jednotlivé městské obvody je patrná diferenciace – výše doplatku nabývala 
hodnot od cca 2,4-6,7 tis. Kč. Nejvyšší výše byla vyplácena u MO Pardubice VII (bez započítání MO 
Pardubice VIII), nejnižší u MO Pardubice IV. Vyplácená výše příspěvku neměla u všech MO stejný trend 
– přibližně v polovině případů poklesla, v druhé se zvýšila. 

Graf 13: Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) doplatku na bydlení podle vztahu k bytu za 
rok, MO Pardubice, 2015-2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 
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Graf 14: Podíl měsíčních příjemců (domácností) doplatku na bydlení podle formy užívání bytu za rok 
(v %), rok 2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 

Graf 15: Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) doplatku na bydlení podle typu bydlení za 
rok (v %), r. 2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 
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Graf 16: Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) doplatku na bydlení podle počtu SPO* za 
rok (v %), r. 2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 

Graf 17: Průměrná výše vyplaceného doplatku na bydlení v roce (v Kč), MČ Pardubice,  
2015-2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 
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Shrnutí 

➢ Poptávka po bytech trvale převyšuje nabídku. Výstavba nových a cenově dostupných bytů je 
nedostatečná (i vzhledem k rostoucími počtu obyvatel). Starší byty se spíše pronajímají, než 
prodávají. Poptávku po menších bytech do velikosti 2+1 zvyšuje rostoucí skupina singles, a to 
jak mezi mladou generací, tak mezi skupinou seniorů. 

➢ Poptávku po bytech zvyšují také některé obecné faktory: trend snižování počtu osob 
v domácnostech, tj. zvyšuje se počet domácností jednotlivců (singles, osamělí senioři, 
rozvedení…), bezdětných párů, rodin s nižším počtem dětí v rodinách; přítomnost agenturních 
pracovníků, kteří v mnoha případech využívají bydlení v ubytovnách či v dalších formách 
přechodného bydlení. 

➢ Trend vývoje cen bytů k prodeji za posledních 5 let je jasně rostoucí, který je dán jednak 
jednoznačným převisem poptávky po vlastním bydlení v bytech nad reálnou nabídkou bytů 
určených k prodeji, a jednak příznivou ekonomickou situací. Stejně tak je jednoznačně rostoucí 
trend cena pronájmu bytů. Pardubice patří mezi krajská města s nejvyššími a současně 
nejrychleji rostoucími cenami pronájmů. 

➢ Polovinu zájemců o pronájem bytů představují zahraniční dělníci, právnické osoby zastupující 
nájemníky (personální agentury, zaměstnavatelé) a sociálně slabé obyvatelstvo. Třetinu 
zájemců o pronájem bytu představují vysokoškolští studenti, pětinu osoby řešící své první 
bydlení. 

➢ Trvale roste počet lidí hledající bydlení mimo město, pořizující nové či starší domy a pozemky 
ve větší vzdálenosti od města. 

➢ Vzhledem k dostatku pracovních příležitostí ve městě narůstá počet cizinců, kteří jsou 
koncentrováni zejména v MO Pardubice I. Největší nárůst nastal v MO Pardubice V. 

➢ Počet příjemců příspěvku na bydlení mezi lety 2015-2018 mírně poklesl. Celkem byl vyplacen 
1602 domácnostem v r. 2018.  

➢ Vyjma dvou MO je ve všech MO evidován pokles počtu příjemců příspěvku na bydlení. 

➢ Z hlediska struktury příjemců příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu převažují příjemci v 
pozici nájemce, dále pak domácnosti ve vlastnickém bydlení. 

➢ Nejvyšší podíl příjemců ve městě Pardubice představovaly domácnosti jednotlivce, dále pak 
dvoučlenné domácnosti. U městských obvodů je situace obdobná, vyjma MO Pardubice VIII, 
který neměl v r. 2018 žádné příjemce v kategorii domácnosti jednotlivců.  

➢ Průměrná výše vypláceného příspěvku na bydlení ve městě ve sledovaném období kolísala 
okolo 3,7 tis. Kč, oproti roku 2015 mírně narostla.  

➢ U doplatku na bydlení byl evidován výrazný pokles počtu vyplacených dávek – v r. 2018 bylo 
příjemců o téměř 40 % méně než v r. 2015. Pokles nastal u všech městských obvodů. V MO 
Pardubice VIII neměl ve sledovaném období hlášený trvalý pobyt žádný příjemce dávky. 

➢ Z hlediska struktury příjemců doplatku na bydlení podle formy užívání bytu byl největší podíl 
dávek vyplacených v roce 2018 adresován příjemců v nájemním bydlení, což platilo u téměř 
všech městských obvodů. 

➢ Z hlediska typu bydlení převažovali příjemci dávek bydlící v bytě, dále pak v ubytovacích 
zařízeních.  
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➢ Nejvíce příjemců dávek bylo z řad jednotlivců (44 %), dále pak dvoučlenných domácností a dále 
vícečetných. Výjimku mezi městskými obvody představuje MO Pardubice VIII, u něhož je 
patrné, že nemá žádné příjemce v kategorii domácnosti jednotlivců. 

➢ Průměrná výše vypláceného doplatku na bydlení ve městě ve sledovaném období kolísala okolo 
3,5 tis. Kč. Stejně tak jako výše příspěvku na bydlení i výše doplatku na bydlení mírně narostla 
oproti r. 2015. 
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2.3 PROGNÓZA VÝVOJE POČETNÍHO STAVU OBYVATELSTVA 

2.3.1 Metodika  

Součástí analytické části tohoto strategického dokumentu je shrnutí poznatků z prognózy vývoje 
početního stavu obyvatelstva města Pardubic a jeho pohlavní a věkové struktury na období  
2013-2050, která byla zpracována v roce 2014 kolektivem autorů z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy (Burcin, Čermák, Kučera 2014). Prognóza byla zpracována ve třech variantách: střední, vysoká 
a nízká. Jelikož střední varianta představuje nejpravděpodobnější trajektorii sledovaného vývoje, jsou 
v textu níže uváděny (není-li uvedeno jinak) jen poznatky z této střední varianty očekávaného vývoje. 
Metodika demografického prognózování může jen velmi hrubě pracovat s předpokládaným vývojem 
migrace. S ohledem na to, že město má v posledních letech výrazně kladné migrační saldo (přibývá jak 
osob trvale žijících, tak i dočasně pobývajících), se demografický vývoj dosud pohybuje podle vysoké 
varianty demografické prognózy. Zcela jiná metodika byla použita v Koncepci školství města Pardubice 
(2020) pro výpočet potřeby míst v mateřských a základních školách (viz kapitola 1.1). 

2.3.2 Vývoj celkového početního stavu obyvatelstva 

Počet obyvatel města Pardubice s nejvyšší pravděpodobností již dále neporoste. Pravděpodobnost, že 
by současný počet obyvatel zůstal zachován nebo dokonce vzrostl, je velmi malá. Lze předpokládat, že 
v příštích třech až čtyřech desetiletích počet obyvatel města Pardubic významně poklesne – v roce 
2050 je podle střední varianty prognózy očekáván počet obyvatel pod 78 tisíc (graf 14). Podle nízké 
varianty by v r. 2050 v Pardubicích žilo méně než 62 tis. obyvatel, podle vysoké varianty okolo 87 tisíc. 
Rozdíl mezi krajními variantami (tj. vysokou a nízkou) na samém konci období prognózy činí přibližně 
25 tisíc obyvatel, tento rozptyl je dán zejména vysokou neurčitostí vývoje migrační složky a vývojem 
podstatných podmínek reprodukce obyvatelstva v minulých letech. 
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Graf 18: Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel města Pardubic, 2012-2050 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 

V případě Pardubic je očekáváno, že hlavní roli v celkovém vývoji obyvatelstva převezme přirozená 
měna (graf 15). Rozhodujícím důvodem k této změně bude očekávaný dynamický pokles porodnosti 
související s dynamickým poklesem počtu potenciálních matek, který nastane v důsledku výměny velmi 
početných generací žen narozených v 70. letech 20. století početně slabšími generacemi žen 
narozených v 80. letech a později i velmi slabých generací narozených po roce 1992. Z daného vyplývá, 
že budoucí pokles porodnosti je prakticky neodvratný.   

U počtu živě narozených bude pravděpodobně patrný pokles a následný mírný nárůst vystřídaný 
opětovným poklesem. Naproti tomu počet zemřelých by měl stagnovat a v druhé polovině období 
prognózy mírně růst, ačkoliv je očekáváno významné snižování celkové intenzity úmrtnosti, které bude 
souviset se stárnutím obyvatelstva Pardubic (více viz podkapitola 1.C.3). 
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Graf 19: Očekávaná bilance přirozené měny obyvatelstva města Pardubic, 2013-2050 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 
 

Ke kompenzaci deficitu přirozené měny by v celém období prognózy bylo nutné dosáhnout 
průměrného kladného migračního salda cca 150-250 osob/rok v závislosti na úrovni následné 
reprodukce imigrantů. Nicméně do města směřují zejména pracovní migranti (včetně těch ze 
zahraničí), jejichž následná reprodukce je nízká.  

Hodnota migračního salda by se měla stabilizovat právě někde v blízkém okolí nulové hodnoty. Migrace 
bude po většinu období prognózy ztrátová a bude působit ve směru snižování početního stavu 
obyvatelstva. 

Nicméně vzhledem k tomu, že prognóza byla zpracována v r. 2014, je nyní možné částečně porovnat, 
jak moc se stávající vývoj početního stavu populace odchýlil od výpočtů prognózy. Podle prognózy mělo 
v letech od r. 2014 docházet k úbytku obyvatel, a to ve všech stanovených variantách vývoje. Počet 
obyvatel za r. 2014-2018 však ukazují, že v tomto období docházelo k mírnému nárůstu populace (o 
cca 1000 obyvatel za toto sledované období). Trend vývoje počtu obyvatel a prognózovaný trend 
vývoje počtu obyvatel tak je příznivější než prognóza s tím, že v rámci prognózy se zatím drží vysoké 
varianty. Příznivý vývoj je způsoben především obtížně prognózovatelným vývojem migrace na místní 
či regionální úrovni (blíže k vývoji počtu a skladby obyvatel viz kapitola 1.A.2). Dané lze doložit údaji 
v tabulce, ze kterých je patrný trvalý pokles počtu trvale hlášených obyvatel od r. 2014 a naopak 
neustále rostoucí počet cizinců, který tak v tomto sledovaném období přispěl k navýšení počtu 
obyvatel města1. 

 

 
1 Mírný rozdíl mezi počtem obyvatel zjištěným z  ČSÚ a Magistrátem města Pardubic je dán skutečností, že ČSÚ do počtu 
obyvatel započítává obyvatelstvo s trvalým či dlouhodobým pobytem, naopak ve statistikách magistrátu jsou uvedeni jen 
trvale hlášení obyvatelé. 
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Tabulka 12: Vývoj počtu obyvatel, Pardubice, 2014–2018 (k 31. 12.) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 89 693 89 638 90 044 90 335 90 688 

Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

Tabulka 13: Vývoj počtu obyvatel, Pardubice, 2014–2019 (k 1. 1.) 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet trvale hlášených obyvatel 85 979 85 974 85 660 85 500 84 975 84 776 

Počet cizinců 3 919 4 378 4 624 5 252 5 888 6 567 

Celkem 89 898 90 352 90 284 90 752 90 863 91 343 

Pozn. Počty obyvatel trvale hlášených ve statutárním městě Pardubice k 1. 1. daného roku. Cizinci jsou uvedeni 
bez rozlišení typu pobytu.  
Zdroj: Magistrát města Pardubice 2019 

2.3.3 Věková struktura obyvatelstva 

Prognóza vývoje věkové struktury obyvatelstva města Pardubic bude vykazovat poměrně specifický, 
nevyrovnaný průběh, který bude dán zejména specifickou věkovou strukturou imigrantů (včetně těch, 
kteří přicházejí ze zahraničí za prací), očekávaným migračním pohybem a výchozí věkovou strukturou, 
pro kterou jsou charakteristické nepravidelnosti. Věková struktura obyvatelstva Pardubic má (obdobně 
jako u obyvatelstva ČR) tři zřetelná, ale o poznání výraznější maxima vytvářená:  

a) generací obyvatel narozených kolem pol. 70. let;  

b) generací obyvatel narozených po 2. sv. v. (1945–57);  

c) generací obyvatel narozených po roce 2005.  

Nepravidelnosti vzniklé v minulosti budou dalším vývojem vč. migrační výměny postupně shlazovány. 
Výsledkem bude vyrovnanější věková struktura. Jedinou hybnou silou shlazování výše uvedených 
nepravidelností bude s největší pravděpodobností postupné vymírání dotčených generací. 

Přes jistá specifika výchozí věkové struktury obyvatelstva města Pardubic a očekávaný vliv migrace, jak 
bylo uvedeno výše, je v následujících letech očekáván vývoj věkové struktury města Pardubic obdobný 
jako na úrovni Česka. V populaci města významně poroste počet seniorů, zejména těch nejstarších. To 
znamená, že nastane intenzivní průběh procesu demografického stárnutí, které lze doložit několika 
ukazateli. Prvním z nich je průměrný věk, který i nadále poroste, a to až na 47,8 roku v roce 2050 ze 
42,7 let v roce 2013 (graf 16).  



- 49 - 

Graf 20: Očekávaný vývoj průměrného věku obyvatelstva města Pardubic, 2012-2050 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 
 

Další charakteristikou věkové struktury je zastoupení jednotlivých věkových skupin v populaci. 
Předproduktivní složka obyvatelstva dočasně vzroste (z cca 14 % v r. 2012) na 15 % v r. 2020, aby 
následně započala pokles a ustálila se na 13 % v horizontu prognózy (grafy 17 a 18). Podíl obyvatel 
v produktivním věku by měl v průběhu období poklesnout – z 61,2 % na 56,2 %. Poproduktivní složka 
obyvatelstva (tj. seniorská) bude vykazovat kolísavý průběh, celkově však dojde k jejímu navýšení 
v horizontu roku 2050, a to na cca 31 % obyvatel (z cca 25 % v r. 2012).  
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Graf 21: Obyvatelstvo podle základních věkových skupin, město Pardubice, 2012-2050 (absolutně) 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 

Graf 22: Obyvatelstvo podle základních věkových skupin, město Pardubice, 2012-2050 (relativně) 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 
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Věková struktura obyvatel Pardubic nevytváří dostatečný potenciál, který by zajistil alespoň prostou 
formu reprodukce tohoto obyvatelstva. Dále z prognózy vyplývá klíčové zjištění pro rozhodovací 
procesy týkající se kapacity předškolních a školních zařízení spravovaných statutárním městem 
Pardubice (graf 19): 

• Růst počtu dětí ve věku 3-5 let je definitivně u konce a v následujících dvaceti letech by měl 
jejich počet plynule klesat – ze současných více než 3,1 tis. dětí k hodnotě 2,0 tis. dětí, které by 
mělo být dosaženo kolem poloviny 30. let, a jejich počet by se již dále neměl zásadně měnit 
(graf 7).  

• Naopak věková skupina 6-10 let bude narůstat z důvodu populační vlny přesouvající se do této 
věkové skupiny. Počet dětí v této věkové skupině naroste dynamicky – z 3,7 tis. na 4,9 tis. mezi 
lety 2012-2017. Poté začne dynamicky klesat – do konce 30. let by se měl snížit až na 3,3 tis. 
dětí.  

• Relativně nejvýraznější vzestup v celém období prognózy nastane patrně u věkové skupiny 11-
14 let (tj. odpovídající žákům II. stupně základní školy). V r. 2021 by jejich počet měl kulminovat 
okolo 3,9 tis., tj. o 49 % víc než v r. 2012. Následně by měl nastat dynamický pokles na výchozí 
hladinu (koncem 30. let).  

Na základě výše uvedeného lze očekávat nejvyšší poptávku po základním vzdělání mezi lety 2018-2023 
(bude o cca třetinu vyšší počet, než ve výchozím roce prognózy). V posledních 15 letech prognózy by 
mělo dojít ke stabilizaci počtu těsně pod výchozí hodnotou, tj. na úrovni cca 6 tis. dětí. Obdobný vývoj 
lze očekávat (s odpovídajícím časovým posunem) ve věkové skupině 15-18 let. 

Dále lze očekávat výrazné změny na druhém konci věkové pyramidy, tj. u nejvyšší věkových kategorií. 
Počet seniorů (tj. osob ve věku 65 a více let) bude relativně výrazný. V průběhu příštích dvaceti let by 
měl nárůst počet seniorů o 19 % (na 20,6 tis.), následně by měl stagnovat a později dále růst až na 23 
tis. v r. 2050. Nejdynamičtější nárůst lze v této seniorské kategorii očekávat u nejstarších obyvatel 
(osoby ve věku 85 a více let), kterých bude v r. 2050 téměř trojnásobek oproti výchozímu stavu (tj. 
nárůst ze 1,7 tis. osob na 4,8 tis).  
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Graf 23: Očekávaný vývoj počtu dětí a mládeže podle vybraných věkových skupin, město Pardubice, 
2012-2050 (absolutně) 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 

Shrnutí 

➢ Celkový počet obyvatel města bude s vysokou pravděpodobností po celé období prognózy 
klesat. Aktuální vývoj mírného růstu počtu obyvatel nicméně zatím odpovídá spíše vysoké 
variantě prognózy, a to díky kladnému migračními saldu. Je očekáván dynamický pokles 
porodnosti, který je prakticky neodvratný, a pro udržení počtu obyvatel by tedy muselo 
docházet k dalšími růstu přírůstku obyvatel migrací.   

➢ U věkové struktury obyvatelstva Pardubic je v následujících letech očekáván obdobný vývoj 
jako na úrovni Česka. Nastane intenzivní průběh procesu demografického stárnutí. V populaci 
města významně poroste počet seniorů, zejména těch nejstarších.  

➢  Na základě vývoje věkových skupin lze očekávat nejvyšší poptávku po základním vzdělání mezi 
lety 2018-2023 (bude o cca třetinu vyšší počet, než ve výchozím roce prognózy). Obdobný vývoj 
lze očekávat (s odpovídajícím časovým posunem) ve věkové skupině 15-18 let. Také podle 
Koncepce školství se město bude potýkat s deficitem míst v mateřských a základních školách. 
Celkový deficit dosahuje a v příštích letech bude dosahovat cca 1 200 – 1 400 míst v MŠ. 
V základních školách od roku 2022 bude postupně chybět několik stovek míst (vůči maximální 
možné kapacitě škol), resp. zhruba tisíc míst (vůči optimální kapacitě škol. 

➢ Lze očekávat výrazné změny na druhém konci věkové pyramidy, tj. u nejvyšší věkových 
kategorií. Zastoupení seniorů v populaci vzroste. Nejdynamičtější nárůst lze v této seniorské 
kategorii očekávat u nejstarších obyvatel (osoby ve věku 85 a více let). 
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2.4 KONCEPČNÍ DOKUMENTY A NÁSTROJE V OBLASTI 
BYDLENÍ 

2.4.1 Struktura analýzy a metodické poznámky 

Součástí analytické části Strategie bydlení pro město Pardubice je analýza hlavních dokumentů a 
nástrojů z úrovně města, kraje, státu i EU, které můžou mít vliv na další rozvoj bydlení v rámci města. 
Tato analýza je důležitou součástí Strategie, neboť vzájemná součinnost a provázanost jednotlivých 
dokumentů i nástrojů z různých úrovní řízení je podstatná pro úspěšné řízení dalšího rozvoje bydlení 
ve městě. 

Tato část analýzy je dále rozdělena do dvou oddílů: 

1. První oddíl je věnován analýze dokumentů a nástrojů na úrovni kraje a vyšší. Stručně je 
popsáno, jakou roli v bytové politice jednotlivé úrovně hrají, dále jsou blíže popsány dva 
základní dokumenty a jeden nástroj na úrovni státu určující státní bytovou politiku. Na závěr 
je poskytnutý stručný přehled hlavních dokumentů a nástrojů z úrovně EU, státu a kraje, 
včetně zhodnocení jejich vlivu na budoucí vývoj bydlení ve městě. 

2. Druhý oddíl se věnuje mapování dokumentů a nástrojů na úrovni města. Blíže představuje čtyři 
zásadní dokumenty určující podobu lokální bytové politiky a následně opět poskytuje krátký 
přehled lokálních dokumentů, nástrojů a projektů a jejich dopadu na oblast bydlení ve městě. 

2.4.2 Dokumenty a nástroje na úrovni EU, státu a kraje 

2.4.2.1 Role EU, státu a kraje v bytové politice 

Role EU 

Bytová politika není součástí společné evropské politiky. Evropská unie ovlivňuje tento sektor jednak 
nepřímo skrze tvorbu legislativy a vymezování cílů dalšího směřování EU, ale také přímo skrze své 
dotační programy, které jsou více rozebrány v podkapitole 1.D.4.  

Role státu 

Činnost státu v bytové politice spočívá ve formulování bytové politiky a zajištění nástrojů nezbytných 
pro její naplňování. Veškeré tyto činnosti vycházejí ze základní teze státu, že „zajištění bydlení zůstává 
především osobní odpovědností jednotlivce. Posláním státu pak je vytvářet stabilní prostředí 
posilující tuto odpovědnost a podporovat motivaci občanů k zajištění si svých základních potřeb 
vlastními silami, zároveň vytvářet vhodné podmínky a nástroje pomoci těm, kteří si své bydlení z 
objektivních důvodů nejsou schopni zajistit sami.“2 

Bytová politika zůstává především v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj, jež navrhlo Koncepci 
bytové politiky České republiky do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v revidované verzi v roce 2016 
usnesením č. 673, a která je přiblížena v podkapitole 1.D.2.2. 

 
2 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020, úvodní slovo ministryně Šlechtové 
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Druhým základním koncepčním dokumentem v oblasti bytové politiky na úrovni státu je Koncepce 
sociálního bydlení České republiky 2015–2025, připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
popsána v podkapitole 1.D.2.3. 

Základními nástroji státu v oblasti bytové politiky pak jsou veřejné výdajové programy popsané 
v podkapitole 1.D.4, vyplácení sociálních dávek v souvislosti s bydlením, jež jsou součástí podkapitoly 
1.D.2.4, a legislativní nástroje, které upravují mj. nájemní vztah, možnosti bydlení, zajištění bydlení 
znevýhodněných skupin obyvatel apod. 

Role kraje 

Role kraje v bytové politice je spíše okrajová. Nejvíce se rozvoje bydlení ve městě dotýkají Zásady 
územního rozvoje kraje, jimiž se dále řídí Územní plán města, a krajská strategie rozvoje sociálních 
služeb, která definuje a kvantifikuje síť služeb i v jednotlivých městech kraje.  

2.4.2.2 Koncepce bytové politiky České republiky do roku 2020 

Základním východiskem Koncepce je, že zajištění bydlení je v základu osobní odpovědností 
jednotlivce. Posláním státu je vytvářet stabilní prostředí posilující odpovědnost jeho občanů za sebe 
sama a podporovat jejich motivaci k zajištění si svých základních potřeb vlastními silami, a současně na 
principu solidarity pomoci lidem, kteří si prostředky na své bydlení z objektivních důvodů nejsou 
schopni zajistit sami. Koncepce též stanovuje, že zvláštní pozornost je nutné věnovat lidem ve 
zranitelných obdobích života, např. v období péče o děti, o jiné závislé osoby nebo v seniorském věku. 

Koncepce stanovuje tři základní principy bytové politiky státu: 

1. Ekonomická přiměřenost 

2. Udržitelnost veřejných i soukromých financí 

3. Odpovědnost státu za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na 
bydlení 

Koncepce vymezuje tři strategické cíle pro naplňování své vize: 

1.   Zajištění přiměřené dostupnosti všech forem bydlení 

2. Vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny účastníky 
trhu s bydlením 

3. Snižování investičního dluhu bydlení, včetně zvyšování kvality vnějšího prostředí 
rezidenčních oblastí 

Jednotlivé úkoly stanovené Koncepcí pro dosažení zvolených strategických cílů a priorit zahrnují 
především tvorbu různých analýz a úpravu legislativního rámce bytové politiky státu v oblastech 
dostupného bydlení, sociálního bydlení, či ochrany společenství vlastníků a bytových družstev. 

Jednou z priorit bytové politiky státu je i posílení úlohy obcí v bytové politice, dosud však nedošlo ke 
konkrétnímu vymezení úlohy obcí v oblasti bydlení. 

Další z priorit, která má průřezový charakter, je implementace „univerzálního designu“. 

2.4.2.3 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 

Jako hlavní problém v oblasti bydlení spatřuje Koncepce vysoké zatížení některých domácností výdaji 
na bydlení. Cílem navrhovaného systému sociálního bydlení je zajistit osobám, které splní zákonem 
stanovená kritéria, důstojné podmínky pro bydlení a rovněž snížit pravděpodobnost pádu do chudoby. 
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Navrhuje systém sociálního bydlení, který sestává prioritně z nástrojů sociální a bytové politiky 
(sociální služby, sociální práce, sociální dávky, sociální byty). Koncepce stanovuje cíle a opatření, které 
měly za úkol stanovit základní obrysy zákona o sociálním bydlení, od kterého však bylo na jaře 2019 
upuštěno a byl nahrazen programem Výstavba pro obce, viz níže. 

Základní teze3 navrhovaného systému sociálního bydlení: 

• Podmínkou nároku na pomoc v systému sociálního bydlení je bytová nouze nebo nepříznivý 
poměr příjmů a výdajů osob spojených s bydlením. 

• Systém sociálního bydlení sestává z využívání sociálních služeb (sociální služby na podporu 
bydlení v sociálních bytech a vznik nové sociální služby, tzv. krizové bydlení), z ošetření 
příspěvkem státu na bydlení, z využívání sociálních nebo dostupných bytů. 

• Systém sociálního bydlení má tři formy. Zahrnuje sociální službu krizové bydlení a sociální a 
dostupné byty. U sociálních bytů je sociální práce obligatorní, u dostupných fakultativní. 

• Zákon stanoví obcím povinnost vytvářet fond sociálního bydlení (byty evidované v rejstříku 
fondu sociálního bydlení), který se skládá z bytů ve stavbách ve vlastnictví obce anebo jiných 
vlastníků, s nimiž obec uzavřela smlouvu o zajištění sociálního bydlení. 

• Zákon stanoví obcím povinnost minimální procentuální velikosti fondu sociálního bydlení na 
jejich území pro sociální a dostupné byty z celkového počtu bytů na území obce. 

• Obce by ve stavebním řízení mohly získat oprávnění požadovat od investorů při povolování 
staveb nových bytových objektů, aby určité procento bytů bylo určeno pro fond sociálního 
bydlení jako byty sociální. 

2.4.2.4 Systém sociálních dávek na bydlení 

Zvyšující se nedostupnost bydlení dokládá trend růstu dávek vynaložených na bydlení. Podle 
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 roste od roku 2008 výše dávek vynakládaných 
do bydlení. Podle této Koncepce4 není systém sociálních dávek určených na bydlení využíván efektivně 
a stávající konstrukce dávek určených na bydlení je problematická, neboť některým příjemcům po 
zaplacení nákladů na bydlení nezůstává ani částka na živobytí. Proto se staly předmětem Národního 
programu reforem České republiky pro rok 2019 přípravy parametrických změn dávek na bydlení. 

Koncepce5 dále stanovuje, že by mělo dojít k postupnému přesunu prostředků současného systému 
sociálních dávek v oblasti bydlení na dostupné, kvalitní a místně nekoncentrované bytové prostory 
nehledě na jejich vlastnický status. Základními sociálními dávkami na bydlení jsou: 

• Příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory)6 

• Přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování 
příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

• Průměrná výše vyplaceného příspěvku na bydlení v Pardubicích v roce 2018 byla 3 820 Kč, 
což představuje nárůst o 4 % oproti roku 2015. Příspěvky byly vyplácené 1 602 
domácnostem, což naopak představuje mírný pokles oproti roku 2015. Celková výše 
vyplácených příspěvků na bydlení byla ve sledovaném období stabilní. 

 
3 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, str. 120 
4 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025, str. 72 
5 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025, str. 102 
6 Data ohledně vyplácení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení v Pardubicích byla zpracovateli poskytnuta 
MPSV na základě žádosti čj.: MPSV-2019/209673. Poskytnuté statistiky jsou zahrnuty do kapitoly 1.B. 
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• Nejvíce příjemců příspěvku na bydlení má trvalý pobyt v MČ Pardubice II (v roce 2018 29 
%) a v MČ Pardubice I (v roce 2018 28 %), dále pak v MČ Pardubice V (v roce 2018 20 %), 
a v MČ Pardubice III (v roce 2018 16 %). V MČ Pardubice VII, VI a IV má hlášeno trvalý 
pobyt méně jak 5 % příjemců dávky, v MČ Pardubice VIII je to méně než 1 %.  

• 79 % příspěvků na bydlení vyplacených v roce 2018 bylo adresováno domácnostem 
v nájemním bydlení, 18 % domácnostem ve vlastnickém bydlení a 2 % domácnostem 
v družstevním bydlení. 

• Největší část vyplacených příspěvků na bydlení v roce 2018, 44 %, byla adresována 
jednočlenným domácnostem, 26 % dvoučlenným domácnostem, 17 % tříčlenným 
domácnostem, 9 % čtyřčlenným domácnostem, a 4 % pěti a vícečetným domácnostem. 

• Doplatek na bydlení (dávka pomoci v hmotné nouzi) 

• Pomáhá příjemcům uhradit odůvodněné náklady na bydlení, tak aby po jejich zaplacení 
zůstala osobě či rodině částka na živobytí. 

• Průměrná výše vyplaceného doplatku na bydlení v Pardubicích v roce 2018 byla 3 691 Kč, 
což představuje 6% nárůst oproti roku 2015. Dávka byla vyplacena 181 domácnostem, což 
představuje naopak 40% pokles oproti roku 2015. Celkově došlo ve sledovaném období 
k 33% poklesu v celkové výši vyplácené dávky. 

Tabulka 14: Průměrně vyplácené dávky příspěvku na bydlení v Pardubicích 

Rok Průměrný měsíční 
počet příjemců dávky 

Průměrná výše dávky 
(Kč) 

Průměrně vyplaceno za 
1 měsíc (Kč) 

2015 1 658 3 665 6 076 570 

2016 1 717 3 800 6 524 600 

2017 1 717 3 736 6 414 712 

2018 1 602 3 820 6 119 640 

Zdroj: MPSV 2019 

Tabulka 15: Průměrně vyplácené dávky doplatku na bydlení v Pardubicích 

 

 

 

 

 

Zdroj: MPSV 2019 

 

65 % doplatků na bydlení vyplacených v roce 2018 bylo adresováno domácnostem bydlícím v bytě, 
což představuje 42% pokles oproti roku 2016. 22 % příspěvků vyplacených v roce 2018 bylo adresováno 
příjemcům bydlícím v ubytovacích zařízeních (šlo o 30% pokles oproti roku 2016), a 11 % příjemcům 
v pobytových sociálních službách (17% pokles oproti roku 2016). Největší podíl doplatků na bydlení 
vyplacených v roce 2018 představují příjemci v nájemním bydlení (59 %, což je 39% pokles oproti roku 
2016). 

44 % příjemců doplatku na bydlení v roce 2018 byly jednočlenné domácnosti (29% pokles oproti roku 
2016), 19 % byly dvojčlenné domácnosti (44% pokles oproti roku 2016), 17 % byly tříčlenné domácnosti 

Rok Průměrný měsíční 
počet příjemců dávky 

Průměrná výše dávky 
(Kč) 

Průměrně vyplaceno za 
1 měsíc (Kč) 

2015 287 3 491 1 001 917 

2016 286 3 440 983 840 

2017 234 3 548 830 232 

2018 181 3 691 668 071 
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(41% pokles oproti roku 2015), 11 % představovaly pěti a vícečetné domácnosti (32% pokles oproti 
roku 2015), a nejmenší podíl 9 % představovaly čtyřčlenné domácnosti (58% propad oproti roku 2016). 

Největší podíl 42 % příjemců doplatku na bydlení má trvalý pobyt v MČ Pardubice I, dále pak v MČ 
Pardubice V (28 %), a v MČ Pardubice II (19 %). V MČ Pardubice III, IV, VI a VII je podíl příjemců dávky 
menší než 5 % a v MČ Pardubice VIII nemá hlášený trvalý pobyt žádný příjemce dávky. 

Následuje stručný přehled dokumentů a nástrojů různých úrovní, včetně jejich stručné charakteristiky 
a popisu jejich vlivu na rozvoj bydlení ve městě. 

Tabulka 16: Dokumenty a nástroje na nadnárodní, národní a krajské úrovni  

Nadnárodní úroveň 

 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Strategie Evropa 2020 • Hlavní hospodářská reformní 
agenda Evropské komise 
nahrazující Lisabonskou strategii 

• Tři priority: Inteligentní růst, 
udržitelný růst, růst podporující 
začlenění  

• Nepřímý vliv na rozvoj bydlení  
• Určuje zásadní rámec směřování 

EU a ovlivňuje tvorbu národních 
politik. 

• Vymezuje možnosti čerpání 
zdrojů z kohezní politiky. 

Sociální bydlení v EU • Přehled sektoru sociálního bydlení 
v EU 

• Definice sociálního bydlení 
v jednotlivých státech, nejnovější 
vývojové trendy na úrovni EU, 
příklady inovativních projektů 

• Sociální bydlení je klíčovým 
nástrojem k naplňování práva na 
bydlení a cílů strategie Evropa 
2020, a bylo definováno jako 
služba obecného hospodářského 
zájmu 

 

Národní úroveň 

 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Koncepce bydlení České 
republiky do roku 2020 

• Základní koncepční dokument 
bytové politiky státu  

• Vymezuje základní principy, 
strategické cíle, priority i jednotlivé 
úkoly pro naplňování bytové 
politiky státu. 

• Vytváří strategický rámec politiky 
bydlení v České republice, jímž se 
následně řídí obce, které zahrnují 
základní principy i strategické cíle 
do svých strategických 
dokumentů. 

Koncepce sociálního 
bydlení České republiky 
2015–2025 

• Navrhuje systém sociálního 
bydlení 

• Stanovuje cíle a opatření, které 
měly za úkol stanovit základní 
obrysy zákona o sociálním bydlení, 
od kterého se však na podzim 2018 
upustilo. 

• Předmětem koncepce je vize 
sociálního bydlení v ČR a návrh 
základních principů systému 
sociálního bydlení včetně 
nástrojů financování. 
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Národní úroveň 

 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Projekt MPSV „Sociální 
bydlení – metodická a 
informační podpora v 
oblasti sociálních agend“ 

• Cíl: etablovat a rozvíjet systém 
sociálního bydlení v ČR 
prostřednictvím mezinárodní 
spolupráce, výzkumných aktivit, 
metodických podkladů a pilotáže 
systému sociálního bydlení dle 
Koncepce sociálního bydlení České 
republiky 2015–2025  

• Pardubice se do projektu zapojily 
jako jedna z 16 pilotních obcí 
s projektem „Pilotní ověření 
systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni v obci Pardubic“. 

Metodika sociální práce 
v sociálním bydlení7 

• Hlavní výstup projektu MPSV 
„Sociální bydlení – metodická a 
informační podpora v oblasti 
sociálních agend“ 

• Určeno především sociálním 
pracovníkům, kteří pracují s klienty 
v sociálním bydlení. 

• Obsahuje návrh struktury lokální 
koncepce sociálního bydlení. 

• Doporučené formulace kritérií 
výběru uchazečů o sociální byty. 

• Výčet oblastí, které by měly obce 
zahrnout do svých aktivit na 
podporu bydlení. 

Strategie regionálního 
rozvoje ČR na období 
2014-2020 

• Základním koncepčním 
dokumentem v oblasti 
regionálního rozvoje 

• V rámci priority 3 druhé prioritní 
oblasti Zkvalitnění sociálního 
prostředí rozvojových území je 
stanoveno opatření 3.3 Podpora 
bydlení jako nástroje sociální 
soudržnosti   

• Koncepce je základem pro 
specifikaci operačních programů, 
a tedy i následné čerpání 
finančních prostředků. 

• O tento dokument se také opírá 
vznik ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

• Podobu regionální politiky ČR 
určenou tímto dokumentem je 
třeba zohlednit ve všech 
strategických dokumentech na 
úrovni kraje i obce. 

Národní program reforem 
České republiky pro rok 
2019 

• Strategickým dokument vlády v 
oblasti hospodářské a sociální 
politiky pro daný rok 

• V roce 2019 probíhá aktualizace 
Koncepce sociálního bydlení ČR, 
příprava nové koncepce bydlení na 
období 2021+, a přípravy 
parametrických změn dávek na 
bydlení  

• Výstupy tohoto programu 
v podobě nové Koncepce 
bydlení, nového nastavení 
sociálních dávek na bydlení či 
zaktualizované Koncepce 
sociálního bydlení ovlivní do 
budoucna rozvoj bydlení ve 
městě. 

111/2006 Sb. Zákon o 
pomoci v hmotné nouzi 

• Součástí dávkové politiky státu 
v oblasti bydlení 

• Definuje dávku „Doplatek na 
bydlení“ 

• V roce 2018 byla tato dávka 
vyplácena průměrně 181 
příjemcům v průměrné výši 
3 691 Kč.  

• Největší podíl příjemců dávky má 
trvalý pobyt v MČ Pardubice I (42 
%), V (28 %) a III (19 %).  

 
7 Jelikož všechny dotační tituly, které se týkají sociálního bydlení, vyžadují ve svých podmínkách současné 
vykonávání sociální práce, je možné, že všichni žadatelé, kteří budou chtít v budoucnu získat dotaci na sociální 
bydlení, se budou muset touto Metodikou řídit. Zatím to je ale pouze pracovní hypotéza. 



- 59 - 

Národní úroveň 

 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

117/1995 Sb. Zákon o 
státní sociální podpoře 

• Součástí dávkové politiky státu 
v oblasti bydlení 

• Definuje dávku „Příspěvek na 
bydlení“ 

• V roce 2018 byla tato dávka 
vyplácena průměrně 1 602 
příjemcům v průměrné výši 
3 820 Kč.  

• Největší podíl příjemců dávky má 
trvalý pobyt v MČ Pardubice II 
(29 %), I (28 %), V (20 %) a III 
(16 %).  

Návrh zákona o sociálním 
bydlení 

• Cílem plánovaného zákona bylo 
dosažení stavu, kdy obce budou 
mít k dispozici sociální bytový fond 
určený výlučně domácnostem v 
tržním selhání v oblasti bydlení, 
které jsou kriticky ohroženy 
bezdomovectvím. 

• Na jaře 2019 nahrazen novým 
dotačně úvěrovým programem 
SFRB „Výstavba pro obce“. 
 

• Zákon byl plánovaný už od roku 
2013. Jeho plánování se promítlo 
mj. i do přípravy Koncepce 
sociálního bydlení ČR 2015–2025 
a i město vytvářelo své strategie 
v souladu s tímto plánovaným a 
na konec nepřijatým zákonem. 

 

 Krajská úroveň  

   

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje 

• Základní dokument územního 
plánování na úrovni kraje 

• Vymezuje priority územního 
plánování kraje, klasifikaci oblastí, 
ploch a koridorů, určuje podmínky 
dalšího rozvoje 

• Rozvoj bydlení je třeba 
orientovat do lokalit s možností 
kvalitní veřejné dopravy a 
s vazbou na sídla s odpovídající 
sociální infrastrukturou. 

• Je třeba preferovat využití rezerv 
v zastavěném území sídel, 
zejména proluk a přestavbových 
území před vymezováním 
zastavěných ploch ve volné 
krajině. 

Program rozvoje 
Pardubického kraje 

• Základní střednědobý koncepční 
dokument kraje pro 2012–2020 

• Stanovuje rozvojové priority kraje 
a specifikuje návrh aktivit a 
opatření 

• Město je realizátorem aktivit 
D.3.1 „Koordinace rozvojových 
aktivit v městských sídlech 
včetně omezování negativních 
dopadů suburbanizace“ a D.3.6 
„Stabilizace městského bydlení 
včetně revitalizace panelových 
sídlišť“ v rámci opatření D.3 
„Vytváření podmínek pro rozvoj 
městských sídel jako pólů rozvoje 
Pardubického kraje“ 
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 Krajská úroveň  

   

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb 
Pardubického kraje na 
období 2019–2021 

• Základní krajská strategie v oblasti 
sociálních služeb definující žádoucí 
směr rozvoje sociálních služeb na 
území Pardubického kraje. 

• Je určující pro tvorbu sítě 
sociálních služeb a její financování. 

• Stanovuje cíl „Dostupnost 
pobytových služeb sociální péče 
(domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem) na území 
města minimálně na úrovni 20 
lůžek na 1000 seniorů v roce 
2021“. 

• Stanovuje, že azylové domy by 
měly být schopny zajistit službu 
celým rodinám, tj. vč. žen a mužů 
s dětmi. 

Strategie integrované 
územní investice Hradecko-
pardubické aglomerace 

• Zásadní dokument pro realizaci 
klíčových integrovaných územních 
investic v metropolitní oblasti, 
které budou řešit problémy 
daného území financovatelné z 
Evropských strukturálních a 
investičních fondů. 

• Strategie definuje vize, strategické 
cíle a specifické cíle a opatření, ve 
vazbě na programy financované 
z ESIF. 

• Aktivity v oblasti sociální 
soudržnosti jsou zaměřeny na 
zajištění dostatečné kapacity a 
kvality veřejných služeb a 
ochrany před sociálním 
vyloučením znevýhodněných 
osob či na oblast sociálního 
bydlení. 

• V období 2014–2020 nevymezuje 
strategie žádné cíle ani opatření 
týkající se přímo bydlení. 

2.4.3 Dokumenty a nástroje na úrovni města 

Jak zdůrazňuje Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–20258, aby byla bytová politika 
efektivní, musí být prováděna ve vzájemné součinnosti na úrovni státu a územních samosprávných 
celků. Stát zajišťuje funkční právní prostředí, koordinaci bytové politiky či dávkovou agendu, ale 
nemůže zajišťovat konkrétní úkoly bytové politiky v daném místě dle potřeb obyvatel, neboť k tomu 
nemá vhodné nástroje a specifickým místním podmínkám je vzdálen. To zůstává v kompetenci obcí. 

Obec jako základní územní samosprávné společenství občanů pečuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, včetně uspokojování potřeby 
bydlení. K realizaci obecní bytové politiky mohou obce využít motivačních nástrojů státní politiky 
bydlení a možností vyplývajících z agend stavebních úřadů. 

 

2.4.3.1 Koncepce dostupného bydlení 

Koncepce dostupného bydlení představuje komplexní materiál věnující se otázkám dostupného 
bydlení v Pardubicích. Jeho součástí jsou návrhy konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení životní 
situace spojené s bydlením u nejohroženějších skupin obyvatel v Pardubicích. 

 
8 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, str. 63 
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Vize Koncepce: řešení problému bytové nouze u občanů Pardubic, předcházení ztrátě bydlení a 
prevence zadlužování nájemníků v městských bytech. 

Koncepce obsahuje nastavení účinných opatření, které zvýší dostupnost nejnižšího stupně bydlení, 
kterým je ubytování na městské ubytovně pro osoby, které v současné chvíli na ubytování nemají 
nárok z důvodu zadlužení vůči městu. 

Tři stupně dostupného bydlení: 

1. Krizové bydlení – bydlení 1. stupně 

▪ Pro osoby, u kterých je výrazné riziko ohrožení na zdraví či životě a jsou v akutní bytové nouzi. 
Zahrnuje intenzivní spolupráci sociálních pracovníků na řešení nepříznivé situace osoby. 

▪ Zahrnuje azylový dům pro muže, azylový dům pro ženy s dětmi, noclehárny na obou azylových 
domech a městské ubytovny v Češkově ulici. 

▪ Návrh třech opatření:  

I. Program Restart: pro osoby, které využívají služeb azylových domů a mají snahu svojí 
situaci aktivně řešit, a jejichž dluh vůči městu nepřesahuje výši 20 000 Kč. 

II. Výstavba nového azylového domu: reaguje na potřebu zajištění bezbariérovosti a 
navýšení kapacity z důvodu plánovaného zákona o sociálním bydlení. 

III. Vytvoření krizových lůžek: pro osoby v seniorském věku, u kterých se nečekaně zhoršil 
zdravotní stav nebo sociální situace, a je potřeba jejich okamžité umístnění v rámci 
služeb. 

2. Sociální byty – bydlení 2. stupně 

▪ Sociální byty jsou vymezeny režimovými opatřeními na úrovni spolupráce nájemníka se sociální 
službou – sociálním pracovníkem a zajištěním bezpečnosti v lokalitách. 

▪ Bydlení pro osoby s trvalým bydlištěm v Pardubicích, které se potýkají s bytovou nouzí a 
zároveň nemají dostatečné finanční prostředky na vlastní bydlení nebo mají ztížený přístup na 
komerční trh s nájmy. 

▪ Podmínkou: souhlas nájemníka intenzivně spolupracovat se sociálním pracovníkem obce nebo 
sociálním pracovníkem organizace v rámci komunitního plánování na celkovém postupném 
zlepšování sociální situace jednotlivce nebo rodiny do té fáze, že bude nájemník v ideálním 
případě schopen odejít do soukromého podnájmu nebo dostupného bytu mimo lokality. 

▪ Cena pronájmu: 72,69 Kč/m² 

▪ Návrh třech opatření:  

I. Prevence vystěhování z bytu: zajištění prevence vystěhování z bytu – systém včasného 
varování před zadlužením.  

II. Povinnost spolupráce: specifikace povinností spolupráce nájemníka se sociálním 
pracovníkem obce na plnění individuálního plánu vedoucího ke zlepšení celkové 
sociální situace klienta. 

III. Přechod na městskou ubytovnu: pokud nájemník nezvládá nájemní bydlení. 

3. Dostupné byty – bydlení 3. stupně 

▪ Napříč bytovým fondem, určeno pro osoby v seniorském věku, osobám se zdravotním 
postižením, rodinám nezvládajícím nájemní bydlení z finančních důvodů a z důvodu hrozby 
ztráty bydlení. 

▪ Do kategorie dostupných bytů patří: 
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I. Dostupné byty: Cena pronájmu 72,69 Kč/m² 

II. Byty v domech zvláštního určení: Cena pronájmu 72,69 Kč/m² 

III. Bezbariérové byty: Cena pronájmu 72,69 Kč/m² 

IV. Byty pronajímané organizacím: Cena pronájmu 60 Kč/m² 

▪ Návrh čtyř opatření:  

I. Prevence ztráty bydlení: realizace systému prevence ztráty bydlení zejména 
s ohledem na placení nájemného. 

II. Bezdlužnost: nutná podmínka bezdlužnosti vůči městu. 

III. Bezbariérové byty: primárně pro občany Pardubic s trvalým bydlištěm na území 
města, případně pro osoby prokazatelně navázané na Pardubice. 

IV. Pronájem bytů organizacím: organizacím sdruženým v rámci komunitního plánování 
pro potřeby jejich klientů. 

Navrhovaná opatření směrem k systému sociálního a dostupného bydlení: 

• Snížení nájmu v odůvodněných případech: v bezbariérových bytech v případě, že má nájemník 
prokazatelné problémy s placením nájmu, má možnost požádat o dočasné snížení nájemného 
po dobu, než se mu podaří zlepšit svoji finanční situaci. 

• Úpravy bytu v odůvodněných případech: v případech, kdy se prokazatelně zhoršuje zdravotní 
stav nájemce a existuje objektivní potřeba učinit v bytě dílčí opatření v rámci úprav bytu a 
nájemce nemá možnost úpravy provést vlastním nákladem, případně s pomocí jiného 
příspěvku státní sociální podpory. 

• Systém práce s žadatelem a žádostí: nastavení systému práce s žadatelem. 

• Kritéria: kritéria pro schválení sociálního nebo dostupného bytu 

I. Bytová nouze: osoba se nachází v bytové nouzi, pokud nemá zajištěno bydlení nebo 
nevlastní bydlení, bydlí v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení. 

II. Poměr příjmů a výdajů osob spojených s bydlením: osoba, která společně s dalšími 
posuzovanými osobami vynakládá více než 40 % svých započitatelných příjmů. 

III. Osoba v nepříznivém zdravotním stavu: byty zvláštního určení a bezbariérové byty. 

IV. Přidělování bytů: byty přidělovány bez možnosti výběru a poskytovány v závislosti na 
volných kapacitách napříč bytovým fondem města Pardubic mimo lokality vytipované 
pro sociální byty. 

Opatření směrem k rozvoji bytového fondu: 

o Stanovení cílového počtu bytových jednotek ve vlastnictví města Pardubice  

o Zajištění finančních prostředků na udržitelnost bytového fondu  

o Rozvoj bytového fondu: za předpokladu, že z úrovně státu budou prostřednictvím dotačních 
programů k dispozici finanční prostředky na bytovou výstavbu.  

o Komunitní domy, bydlení pro seniory: vytipování lokality a zpracování studie s představením 
komunitního bydlení pro seniory, včetně vybavenosti dostupnými doplňkovými službami 
v rámci komplexu. 
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2.4.3.2 Startovací bydlení pro mladé 

Koncepce startovacího bydlení v Pardubicích, která obsahuje analýzu potřebnosti startovacího bydlení, 
analýzu stávajícího bytového fondu, specifikaci podmínek startovacího bydlení a procesu přidělování 
bytů, vytipování vhodných bytů a zpracování nákladů na jejich rekonstrukci, a návrh směrnice 
upravující přidělování startovacích bytů.  

Kritéria startovacího bydlení pro žadatele: 

o Věk: 18–30 let (u párů jeden 18–30 let a součet věku max. 65 let)  

o Bezdlužnost: Žadatelé o byt nejsou dlužníky vůči městu Pardubice. 

o Nemovitost: Žadatelé nejsou vlastníky nemovitosti určené k bydlení. 

o Ekonomicky aktivní: Příjem jednoho žadatele minimálně 16 000 Kč/měsíčně. 

Parametry startovacího bydlení: 

o Velikost nájemních bytů: 1+0/1+1/2+1  

o Doba nájmu: 4 roky 

o Cena nájmu/měsíc: 1. -3. rok 50 Kč/m², 4. rok 80 Kč/m² 

o Způsob výběru žadatele: Losování (v roce 2019 losováno 25 bytů) 

o Žadatelé si podávají žádost na jeden konkrétní byt. 

2.4.3.3 Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014–2025  

Strategický plán byl přijat na jaře 2014 a na konci roku 2017 došlo k jeho aktualizaci. Dokument 
specifikuje cíle rozvoje pro období 2014–2025 a definuje indikátory, které umožňují sledování jejich 
naplňování. Na návrhovou část strategie navazuje každoročně aktualizovaný Akční plán, který je úzce 
spjat s rozpočtem a schvalován současně s rozpočtem města.   

Základní vize strategie: Pardubice 2025 – prosperující, čisté, bezpečné a živé město s vyspělou 
ekonomikou a silnou sportovní a kulturní tradicí, s infrastrukturou pro nejméně 120 000 obyvatel9.  

5 pilířů strategie jsou: 1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika, 2. Doprava a mobilita, 3. 
Ekonomika a život ve městě, 4. Veřejné služby a kvalita řízení města, 5. Integrované projekty a EU 
fondy. Strategie bydlení se týkají především první a třetí pilíř. 

Pilíře jsou rozděleny na 28 specifických cílů. Strategie bydlení se týkají zejména následující:   

o SC 1. 8. Optimalizovat územně – technické a sociálně – psychologické podmínky pro rozvoj 
bydlení v plochách s dobrou dopravní obslužností a dostupnou občanskou vybaveností, 
zejména ve vazbě na stávající urbánní strukturu. 

▪ Rozvoj bydlení s minimalizací negativních dopadů. 

▪ Vytvářet podmínky pro výstavbu na plochách ve vlastnictví města. 

o SC 3. 2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k podpoře podnikání, 
příp. jako plochy pro bydlení nebo veřejnou infrastrukturu.  

▪ Město bude podporovat vlastníky areálů mj. ve výstavbě bytů v těchto areálech 
(od atraktivních až ke startovacím). 

 
9 Stávající koalice se ve své koaliční dohodě na období 2018 – 2022 zavazuje k provedení nové aktualizace 
Strategického plánu a k opětovnému posouzení vize 120 000 obyvatel. 
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▪ Využití areálů v kompaktním městě by mělo být polyfunkční. 

o SC 3. 3. Zajistit udržení pověsti bezpečného města a zamezit vytváření sociálně 
vyloučených lokalit ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR. 

▪ Využití nástrojů města jako např. bytová politika k prevenci vzniku nových sociálně 
vyloučených lokalit. 

o SC 3. 4. Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku sociálního bydlení ve 
městě, vypracovat koncepci bydlení, která umožní nárůst obyvatel. 

▪ Vytvoření komplexního udržitelného systému sociálního bydlení zahrnujícího mo
žnosti důstojného bydlení pro cílové skupiny obyvatel. 

▪ Indikátor naplňování cíle: Počet sociálních bytů 

o SC 4. 3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení. 

▪ Provést přehodnocení nemovitého majetku města včetně bytů, a vhodnou formou 
jej konsolidovat. 

Akční plán pro rok 2019:   

- V rámci SC 3. 4. nechat vypracovat strategický dokument Strategie bydlení pro město 
Pardubice (orientační náklady 500 000 Kč). 

- V rámci SC 3. 4. dokončit projekt Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni 
(orientační náklady pro 2019: 2 569 000 Kč – převážně z dotace). 

2.4.3.4 Nový územní plán města Pardubic  

Aktuálně platný Územní plán města byl vydán zastupitelstvem města v roce 2001. Poslední změna 
územního plánu byla vydána v červnu 2018 a v současnosti jsou další změny v procesu pořízení. 
Současně byl v květnu 2018 veřejně projednán návrh nového Územního plánu a momentálně probíhá 
vyhodnocení námitek a připomínek veřejnosti a stanovisek dotčených orgánů. 

Plán podporuje rozvoj bytové výstavby, především přestavbou brownfields a doplněním proluk 
kompaktního města plochami s funkcí smíšenou obytnou s převažující výstavbou bytových domů a 
návrhem nových zastavitelných ploch na okrajích kompaktního města s funkcí čistě obytnou s 
převažující výstavbou rodinných domů. ÚP Pardubice v plochách přestavby a v zastavitelných plochách 
pro bydlení vytváří v návrhovém horizontu podmínky pro vznik 15 650 nových bytových jednotek, což 
pokrývá celkovou potřebu nových bytových jednotek. 

2.4.3.5 Souhrnný přehled koncepčních dokumentů města 

Následuje výčet dokumentů a nástrojů na úrovni města ovlivňujících rozvoj bydlení ve městě. 

Tabulka 17: Dokumenty a nástroje na úrovni města 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Koncepce dostupného 
bydlení 

• Komplexní materiál věnující se 
otázkám dostupného bydlení 
v Pardubicích 

• Vymezuje třístupňový systém 
dostupného bydlení včetně jeho 
parametrického nastavení. 

• Navrhuje opatření směrem 
k cílovým skupinám, systému 
sociálního bydlení a rozvoji 
bytového fondu. 
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Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Startovací bydlení pro 
mladé 

• Koncepce startovacího bydlení 
v Pardubicích 

• Definuje kritéria bydlení pro 
žadatele a nastavuje parametry 
systému startovacího bydlení. 

Strategický plán rozvoje 
města Pardubic pro 
období 2014–2025 

• Základní strategický dokument 
města specifikující cíle rozvoje pro 
období 2014–2025 

• Dává za cíl vymezit problematiku 
sociálního bydlení ve městě, a 
vypracovat koncepci bydlení, 
která umožní nárůst obyvatel. 

Nový Územní plán • Projednávaný návrh nového 
Územního plánu ve dvou 
variantách 

• Obě varianty silně podporují 
rozvoj bytové výstavby. 

• Varianta 1 více zaměřena na 
intenzifikaci kompaktního města, 
varianta 2 na rozvoj izolovaných 
sídel. 

Koaliční dohoda • Programové a procesní zásady 
koalice, na kterých se shodla 
koalice pro období 2019–2022 

• Preference varianty 2 ÚP 
• Nové nájemní byty pro mladé 
• Vybudování městského domova 

pro seniory 
• Rekonstrukce stávajícího 

bytového fondu města pro 
potřeby startovacího a 
dostupného bydlení 

Směrnice č. 17/2016 o 
nakládání s byty a s 
prostory sloužícími 
podnikání 

• Směrnice upravující pravidla pro 
nájem bytů v majetku obce. 

• Určuje podmínky a postup pro 
podávání žádostí o nájem bytu, 
postup projednání žádostí, 
způsob výběru nájemce, postup 
uzavírání nájemních smluv, 
způsob výpočtu nájemného, 
dobu nájmu. 

• Vymezuje zvláštní ustanovení pro 
poskytování bytů do nájmu. 

Pilotní ověření systému 
sociálního bydlení na 
lokální úrovni 

• Projekt v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost  

• Jeden z 16 pilotních projektů 
v rámci projektu MPSV Podpora 
sociálního bydlení 

• Realizovaný 1. 1. 2017 – 30. 6. 2020 

• Tvorba metodik sociální práce v 
oblasti bydlení 

• Výkon sociální práce s klienty 
sociálního bydlení 

• Pilotní ověření, aktualizace a 
optimalizace lokální koncepce 
sociálního bydlení 

• Zpracování analýz potřebných k 
aktualizaci lokální koncepce 
sociálního bydlení 

2.4.4 Národní a nadnárodní dotační programy 

Následuje výčet a stručný popis dotačních programů z národních a evropských zdrojů, které se týkají 
oblasti bydlení a mohly by být využity pro rozvoj bydlení v Pardubicích. 
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Je vhodné také zmínit, že všechny dotační tituly zaměřené na sociální bydlení, vyžadují současné 
vykonávání sociální práce. Zda bude podoba této sociální práce do budoucna nějak jednotně 
definována, zůstává otázkou. 

2.4.4.1 Integrovaný regionální operační program  

Integrovaný regionální operační program je program řízený Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho 
prioritou pro období 2014–2020 byl vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení 
veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.  

V současnosti probíhají přípravy programu pro nové období 2021–2027. V tomto období se plánuje 
snížení finanční spoluúčasti EU z 85 % na 70 %. Konečná podoba a struktura programu IROP by měla 
být schválena 2020/2021. 

Navržené oblasti programu v novém období 2021–2027 podporující rozvoj bydlení by měly být 
následující: 

Prioritní osa 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací 
infrastruktury  

• Specifický cíl 4.2: Sociální infrastruktura 

Tento cíl by měl být podle návrhu zaměřen mj. na sociální bydlení: pořízení a adaptaci bytů, bytových 
domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení.  

Podle Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 202010 by měl tento regionální 
operační program zahrnovat i podporu revitalizace brownfieldů. 

2.4.4.2 Operační program Zaměstnanost/Lidské zdroje 

V období 2014–2020 funguje operační program Zaměstnanost řízený Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, jehož cílem je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé 
konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování 
znevýhodněných, resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce.  

Rozvoj bydlení je ve stávajícím programu podporován skrze specifický cíl 2.1.1, který se zaměřuje mj. 
na zvyšování dostupnosti bydlení a podporu programů komplexní podpory pro jeho udržení a získání, 
a na propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče, a dále skrze 
specifický cíl 2.2.1, který je zaměřený mj. na podporu systému sociálního bydlení a s ním spojených 
preventivních, následných a doprovodných služeb. 

Podle Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 by měl být tento program 
v období 2021–2027 nahrazen operačním programem Lidské zdroje, který bude opět zahrnovat 
podporu sociálního bydlení. 

V rámci navrhovaného operačního programu Životní prostředí by pak měla být podporována 
revitalizace brownfieldů. 

 
10 https://www.dotaceeu.cz/getmedia/2b17829c-0fba-4077-8e3c-faac0689a9dc/NKR-schvalena-
verze.pdf.aspx?ext=.pdf,[cit. 2019-10-22]. 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/2b17829c-0fba-4077-8e3c-faac0689a9dc/NKR-schvalena-verze.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/2b17829c-0fba-4077-8e3c-faac0689a9dc/NKR-schvalena-verze.pdf.aspx?ext=.pdf
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2.4.4.3 Program Podpora bydlení 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje každoročně podpůrné programy a dotační tituly 
poskytované v rámci bytové politiky. Aktuálním programem, který může mít dopad na rozvoj bydlení 
v Pardubicích, je program Podpora bydlení pro rok 2019, který zahrnuje tři podprogramy: 

1. Technická infrastruktura 

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů 
nebo bytových domů. Výše dotace pro obec je 80 000 Kč na 1 pozemek zainvestovaný z podprogramu, 
na kterém vzniknou rodinné nebo bytové domy11. 

2. Podporované byty 

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování 
sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený 
přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, 
zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života12. 

Podprogram obsahuje následující dotační tituly13: 

I. Pečovatelský byt: Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro 
osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a 
nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. 

II. Vstupní byt: Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové 
skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. 

III. Komunitní dům seniorů: Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního 
nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich 
soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na 
principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní 
nezávislosti každého jedince. 

3. Bytové domy bez bariér 

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a 
výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně 
technické předpoklady14. 

2.4.4.4 Programy Státního fondu podpory investic 

Státní fond podpory investic (do května 2020 Státní fond rozvoje bydlení) rozvoje bydlení je 
samostatnou právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Jeho účelem je 
podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, a 
podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem.  

 
11 https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-
2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura, [cit. 2019-09-24]. 
12 https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-
2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1), [cit. 2019-09-24]. 
13 https://www.mmr.cz/getmedia/00930436-6355-4a00-ba4d-f0b3de7ffa63/117D064_Podporovane-
byty_2019.pdf.aspx?ext=.pdf, [cit. 2019-09-24]. 
14 https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-
2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1), [cit. 2019-09-24]. 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1)
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1)
https://www.mmr.cz/getmedia/00930436-6355-4a00-ba4d-f0b3de7ffa63/117D064_Podporovane-byty_2019.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/00930436-6355-4a00-ba4d-f0b3de7ffa63/117D064_Podporovane-byty_2019.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1)
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1)
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Hlavními pilíři politiky Státního fondu rozvoje bydlení jsou stejně jako v Koncepci bytové politiky 
dostupnost, stabilita a kvalita bydlení. Tuto politiku realizuje prostřednictvím svých úvěrových a 
dotačních programů. 

Aktuální programy týkající se rozvoje bydlení jsou následující: 

Výstavba pro obce15 

• Jedná se o dotačně úvěrový program, který funguje od května 2019, a který využívá základních 
prvků původního návrhu zákona o sociálním bydlení. Programem Výstavba pro obce chce 
Ministerstvo pro místní rozvoj podpořit obce při pořizování nájemních sociálních bytů.  

• Program je určen na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních 
nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti 
bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti 
veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté apod.) podle potřeb obce tak, aby 
docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita 
veřejných služeb. 

Nájemní domy16 

• Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou 
skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let 
a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma). 

Program pro mladé17 

• Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 
15 let, který lze využít na výstavbu novostavby rodinného domu, koupi bytu či rodinného domu 
nebo na modernizaci obydlí. 

Program Panel 2013+18 

• Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Úvěr lze 
využít na snížení energetické náročnosti domu, opravy poruch domů, opravy a modernizaci 
společných prostor, a modernizaci bytových jader. 

Program Živel19 

• Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Úvěr je možno využít na 
opravu obydlí nebo jeho částí poškozených v souvislosti s živelní pohromou, výstavbu nového 
obydlí, pořízení obydlí koupí nebo dražbou, a budování protipovodňových opatření 
v souvislosti s opravami obydlí. 

Program Regenerace sídlišť20 

• Dotačně – úvěrový program určený obcím na výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, 
chodníků, cyklostezek, a odstavných či parkovacích stání, výstavbu protihlukových stěn, 
opravu či doplnění veřejného osvětlení, realizaci místních protipovodňových opatření a 
opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště, úpravu veřejných prostranství či odstranění 
nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením. 

 
15 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/, [cit. 2019-09-24]. 
16 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/najemni-domy/?L=868, [cit. 2019-09-24]. 
17 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-mlade/, [cit. 2019-11-28]. 
18 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/, [cit. 2019-09-24]. 
19 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zivel/?L=868, [cit. 2019-09-24]. 
20 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-regenerace-sidlist/?L=932, [cit. 2019-11-28]. 

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/najemni-domy/?L=868
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-mlade/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zivel/?L=868
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-regenerace-sidlist/?L=932
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2.4.4.5 Program Nová zelená úsporám 

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního 
prostředí ČR, který je zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Program patří k 
nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro 
bydlení.21 

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu 
domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci 
obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek 
a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci 
ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, 
zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů. 

Shrnutí 

➢ Jedním ze zásadních témat napříč dokumenty na různých úrovních je využití brownfield pro 
bytovou výstavbu. 

➢ Aktuální nastavení systému sociálního bydlení v Pardubicích je v souladu s národní Koncepcí a 
v současnosti je systém testován projektem financovaným z OPZ. 

➢ Řada strategických dokumentů na různých úrovních byla ovlivněna připravovaným zákonem o 
sociálním bydlení, od kterého se ale momentálně upustilo a od jara 2019 je nahrazen 
programem MMR Výstavba pro obce. 

➢ Řada dokumentů zmíněných v analýze probíhá v současnosti revizí a jsou připravované nové 
verze pro další období. 

 
21 https://www.novazelenausporam.cz/, [cit. 2019-09-24]. 

https://www.novazelenausporam.cz/
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2.5 PŘEHLED SOUČASNÝCH TRENDŮ V OBLASTI BYDLENÍ 

2.5.1 Úvod 

Téma bydlení se týká každého jednotlivce a bydlet je jednou z bytostných potřeb, které zakládají 
úspěch člověka ve společnosti. Základní minimální požadavky pro bydlení jsou všem stejné, ale přesto 
jsou zajišťovány zcela různou formou a v různých ekonomických modelech. Obyvatelé jednoho území 
jsou pestrá nesourodá skupina s rozdílnými požadavky. Pokud tedy hovoříme o trendech v bydlení je 
potřeba začít s rozdělením požadavků podle skupin obyvatel a typů bydlení podle forem. Zpětně zas 
lze konstatovat, že požadavky některých skupin v mnohém překrývají. Například mladí pracující, kteří 
ještě nezaložili rodiny a nejsou kariérně ukotvení tolik jako pracující, kteří zabezpečují příjem rodiny, 
mají formálně na prostory podobné nároky jako důchodci. Dokonce by často ocenili podobný servis ve 
formě praní, úklidu a stravování, aby se mohli plně věnovat svému kariérnímu rozvoji. Někdy jeden 
trend má více zcela různých důvodů. Toto lze demonstrovat na konstatování: „Je velká poptávka po 
malých bytech“. Důvodem tohoto trendu může být stejně tak vetší podíl nukleárních domácností jako 
snaha zhodnotit dosažitelné prostředky investicí, ale i třeba to, že populace stárne a důchodci uvolňují 
větší byty potomkům zakládajícím rodiny a stěhují se do menších bytů. 

Trendy bydlení v Česku oproti západní Evropě ještě stále ovlivňují dobíhající porevoluční procesy, které 
přinášejí nové situace v souvislosti s volným trhem a svobodným přesunem občanů mezi státy. 
Generace třicátníků tak někdy zažívá situace, která jsou samozřejmé pro rodiče mladých lidí ze západní 
Evropy, ale ne tak rodiče zdejší. 

V dnešní době narůstá v Česku především ve větších městech skupina tzv. expatriotů nebo mladých 
pracujících, kteří se s životním stylem „expats“ ztotožnili v rámci pracovního života jinde ve světě. Toto 
jsou z pohledu české republiky nové fenomény, které by bytový fond měl reflektovat. Tato skupina lidí 
má velký budoucí potenciál, a i přes v současné době relativně vysoké ceny bytů v Česku je pro ně 
vzhledem k výdělkům v zahraničí a kontaktům, se kterými se do země vrací reálné platit tržní nájem 
nebo si samostatně obstarat byt. 

Dalším nemalým problémem, dědictvím „divoké porevoluční doby“ je naopak poměrně velký podíl 
osob a rodin v exekuci, což se týká bohužel často lidí v důchodovém a předdůchodovém věku. Malé 
ekonomické povědomí a možnost snadných půjček tyto lidi dostala do situace, kdy v tržním systému 
de facto nemůžou obstát a nezbývá než jejich bydlení dotovat z prostředků obecních ve chvíli, kdy 
společnost rozumně uzná, že je poskytnutí možnosti pro nový start pro obecné blaho výhodnější než 
negativní fenomén bezdomovectví. Je ale potřeba kontroly a jasně nastavených podmínek podobně 
jak tomu bylo v případě Hlávkových stipendií na ubytování pro studenty.  Tématu minimální mzdy se 
dlouhodobě věnuje např. Lucie Trlifajová a Mgr. Tomáš Samec, Ph.D. ze Sociologického ústavu AV ČR. 

Obecným problémem je bydlení začínajících učitelů, úředníků, pomocného zdravotnického personálu. 
Vzhledem k zatím relativně funkčnímu systému státem podporovaného zdravotnictví a síti státních škol 
včetně speciálních škol by mělo být cílem státu podporovat tyto společensky vysoce přínosné skupiny. 
Vzhledem k tomu, že bydlení tvoří cca 1/3 nákladů domácnosti a u státních pracovníků je zaručena 
určitá jistota pozvolného růstu příjmu, bylo by rozumné zajistit pro tuto skupinu v odůvodněných 
případech zvýhodněné časově omezené služební byty, jak tomu bylo i v minulosti.  

Dále se vzhledem k aktuálně přehřáté situaci ekonomiky objevuje naléhavý problém nedostatku 
manuální pracovní síly a s tím související ubytování agenturních pracovníků. Největším prohřeškem 
agentur je účelové obcházení povinnosti platit za ubytované poplatky jejich přesouváním po směrné 
době na jiná místa. 

https://www.soc.cas.cz/lide/tomas-samec
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Vzhledem k české imigrační politice a nižší atraktivitě vzhledem k západnějším a skandinávským zemím 
není tak naléhavý tlak na řešení bydlení cizinců z exotických destinací (v Pardubicích převažují vedle 
dominantní migrace vnitrostátní imigranti z blízkých zemí jako je Slovensko či Ukrajina). S kvalitní 
sociální výstavbou pro rizikové skupiny obyvatel má bohatou zkušenost například Francie. 

S pojmem bydlení úzce souvisí atraktivita sídla a kvalita služeb. Pokud je místo atraktivní, je majitel 
vysoce motivovaný v místě žít a kultivovat ho. V opačném případě – nekvalitní lokalita, ale zároveň 
vysoká poptávka po ubytování v místě z důvodu dobrého dopravního napojení. Z toho de facto 
vyplývá, že nestačí pouze dobré dopravní napojení lokality a vysoké výdělky např. v průmyslu, kde je 
dnes výrazný nedostatek pracovníků. K rukám města se musí nutně přidat i hlava a srdce jinak dochází 
k úpadku lokality. S rozvojem bydlení je tak nutné spojit i rozvoj služeb a veřejných funkcí. 

Analýza trendů: 

• První oddíl je věnován třídění bydlení do jednotlivých forem, ve kterých je „konzumováno“. 

• Druhý oddíl se věnuje mapování trendů jak v České republice, tak v zahraničí. 

2.5.2 Bydlení podle kategorií 

2.5.2.1 Třídění bydlení 

Kvalita bydlení se odvíjí nejen od fyzických parametrů prostoru a vybavení technologiemi, ale také od 
kvality a trvanlivosti smluvního vztahu. Jinou, ačkoliv možná falešnou, jistotu cítí člověk ve vlastnickém 
bydlení a diametrálně odlišnou zažívá agenturní pracovník nebo spolubydlící. Koupit byt je pro některé 
nedosažitelný cíl, zatímco někdo využívá pohodlí sezónních forem bydlení po vzoru „casa urbana“ 
versus „casa rurale“. Dostat se do městského bytu se rovná veliké náhodě a štěstí, zvláště proto, že 
zájemce o byt musí být bez dluhu vůči městu, trvale bytem ve městě a mít příjem. Zvláště termín 
„sociální bydlení“ má mnoho odstínů. V mnoha úvahách o bydlení narážíme na problém, že myšlení o 
bydlení je UNIFIKOVANÉ a zohledňuje potřeby pouze úzké skupiny obyvatel, není myšleno na rozvoj 
v čase a přidružené funkce, parametrem výstavby se stává určité unifikované přesvědčení o 
standardním bydlení.  

Tabulka 18: Bydlení podle formy provozu 

 Bydlení podle formy   

   

Forma bydlení Parametry uživatele  Potencionální problémy a hrozby 
vážící se k formě 

ne-bydlení / bezdomovectví 
• lidé v krizových situacích bez 

podpory rodiny včetně 
dlouhodobě nemocných 

 

• ztráta důstojnosti člověka a 
pokračující úpadek pramenící 
z neuspokojení základní potřeby 
bydlet 

• alkoholismus a závislosti 
• znečišťování veřejného prostoru 

a šíření nemocí z důvodu chatrné 
hygieny 
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 Bydlení podle formy   

   

Forma bydlení Parametry uživatele  Potencionální problémy a hrozby 
vážící se k formě 

pronájem lůžka na směny 
v soukromém nájmu 

• Dělnické profese často 
zahraničního původu   

• Přelidnění lokality a proměna 
skladby obyvatel 

• Přechodná forma bydlení 
souvisejících s šedou zónou, kdy 
osoba není nahlášena v místě  

• ztížení statistických průzkumů, 
chybějící zajištění potřebné 
lékařské péče atp.  

ubytovna – zaměstnavatel 
platí agentuře a ta ještě něž 
předá peníze zaměstnanci 
zaplatí jeho nájem  

• nájemný pracovník spíše nižšího 
vzdělání často bez dané 
specializace 

• finanční motivace případně únik 
od osobních problémů 

• Negativní sociální jevy pramenící 
z vysoké koncentrace lidí  

• Daňové úniky – agentury 
přesouvají pracovníky, aby se 
vyhnuly placení daní 

pronájem studentský u 
seniora 

• Student, který si takto zajišťuje 
ubytování na dobu určitou 

• Generační neshody a jiné 
představy o bydlení obou skupin 

• Často nutnost záruk rodičů a 
dodržování pravidel 

alternativní bydlení – 
kontejner, jurta, stan 

• Osoba nejpravděpodobněji ve 
středním věku bez dětí na základě 
osobního přesvědčení 

• Technické a hygienické závady 
(připojení na sítě atp.) 

• Status dočasné stavby  

hotelové bydlení  
• Osoba cestující případně 

přechodné zajištění ubytování na 
donu určitou 

• Přílišnou kumulací hotelů 
odumírá lokální komunita (viz. 
problém „fun city“) 

• Menší míra svobody oproti 
bydlení v soukromí 

ústavní péče  

• Opuštěné dítě 
• Mladistvý delikvent 
• Handicapovaný občan  
• Domov důchodců 

• V případě velkých ústavních 
zařízení oddělených od okolí 
může vzniknout město ve městě, 
bariéra oddělující okolní části 

• Chovanci ústavů mají omezenou 
možnost osobního rozvoje 

• Učení se a posilování možných 
negativních vzorců chování od 
ostatních (především ústavy pro 
mladistvé delikventy) 

internát  • Student na dobu určitou 

• V případě velkých internátních 
zařízení oddělených od okolí 
může vzniknout město ve městě, 
bariéra oddělující okolní části 

AirBnB – krátkodobé 
bydlení  • turista 

• Nárůst nájmů neúměrný 
příjmům populace v místě vede 
ke gentrifikaci a ztrátě 
původního života místa 
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 Bydlení podle formy   

   

Forma bydlení Parametry uživatele  Potencionální problémy a hrozby 
vážící se k formě 

studentská kolej  • student 

• příliš mnoho kolejí na jednom 
místě vytváří možnou často 
monofunkční zónu, není ale 
nutné. Přítomnost studentů je 
jinak spíše pozitivním jevem 

spolubydlení v nájmu 
(studentské, důchodové) 

• student 
• důchodce 
• pracující dospělý 

• vyšší nároky na toleranci a 
dodržování domluvených 
pravidel ve společných 
prostorách 

sezónní bydlení 
s pronájmem druhé osobě 
na část roku 

• důchodce  
• pracující single se sezónní prací 

• Daň z nemovitosti 
• Dvojnásobná potřeba údržby 
• Ekonomicky poměrně náročné 
• Potřeba automobilu a převozu 

věcí 
• Nutnost zazimování 

bydlení „na chatě“ 
dlouhodobé bez druhého 
bytu 

• Důchodový věk 
• Provizorní řešení pro dospělé 

singles v mezní situaci i rodiny 

• Často nedostatečné hygienické 
zázemí, připojení na inženýrské 
sítě 

• Rozpor s územním plánem  
• nemožnost trvalé adresy 
• neplacení poplatků obci 

v adekvátní výši odpovídající 
bydlení 

pronájem části bytu a 
sdílení místností • majitel bytu a platící spolubydlící 

• I přes vlastní rozhodnutí o tom 
pronajmout místnost může být 
majitel rušen spolu bydlením 

nájemné bydlení mladých 
profesionálů „expatů“ 
zpravidla v řádu 1–3 roky 

• Mladí pracující 
• Často cizinci 

• Gentrifikace při přílišné 
koncentraci v jedné lokalitě, 
zpravidla atraktivní lokality 
v širším zázemí centra města 

• Stávající obyvatelé se cítí jako 
cizinci ve vlastní zemi přitom  

nájemní bydlení v bytě 
vlastněném městem 

• Široký okruh osob různého věku  
• Rodiny s dětmi 
• singles 
• důchodci 

• riziko že město byt odprodá 
soukromníkovi a ten zvýší 
nájemné 
 

firemní bydlení, služební 
byty  

• Zaměstnanec např. zdravotní 
sestra, školník, lesník 

• s ukončením zaměstnání 
pozbývá zaměstnanec nárok na 
služební byt  

nájemní bydlení u 
soukromníka 

• Široký okruh osob různého věku  
• Rodiny s dětmi 
• singles 
• důchodci 

• riziko skokového zvýšení nájmu  
• riziko poškození vybavení bytu a 

následné vymáhání náhrad škody 
• omezení např. podnikání z domu 
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 Bydlení podle formy   

   

Forma bydlení Parametry uživatele  Potencionální problémy a hrozby 
vážící se k formě 

bydlení u rodinných 
příslušníků výměnou za 
protislužbu, vícegenerační 
bydlení  

• Především mladí lidé, kteří se ocitli 
v bytové nouzi nebo z vlastního 
rozhodnutí (asistence stárnoucímu 
členu rodiny) 

• Možné neshody ohledně provozu 
domácnosti 

• V Holandsku byla prokázána 
vyšší nemocnost související 
s vyšší mírou stresu při této 
formě bydlení 

bydlení ve vlastním se 
sociální službou  

• Důchodci 
• handicapovaní 

• komplikace ve formě bariér 
(schody, úzké dveře, svažitý 
terén) 

• finančně může být náročné  
důchodové nebo sezónní 
bydlení v zahraniční 
rekreační lokalitě (např. 
Řecko) 

• důchodce 
• singles, výjimečně páry z důvodu 

složité koordinace pracovního 
života 

• Nutnost zajisti údržbu 
bytu/domu 

výstavba domu a pronájem 
jeho částí, část si majitel 
nechává pro sebe  

• Dtto byt • Dtto byt 

družstevní bydlení  

• Široký okruh osob různého věku  
• Rodiny s dětmi 
• singles 
• důchodci 

• Spory s okolními nájemníky 
(většinou ale menší než u 
běžného SVJ) 

• Komplikované rozhodovací 
procesy při velkých družstvech 
spojené s omezenou mírou 
svobody (při prvo-družstevnících 
ale zas velká výhoda ovlivnit 
návrh) 

bydlení ve vlastním bytě  

• Široký okruh osob různého věku  
• Rodiny s dětmi 
• singles 
• důchodci 

• Spory s okolními nájemníky 
• Komplikované rozhodovací 

procesy při velkých SVJ spojené 
s omezenou mírou svobody 

• Daň z nákupu nemovitosti 

bydlení ve vlastním RD 

• Široký okruh osob různého věku  
• Rodiny s dětmi 
• singles 
• důchodci 

• Nutnost zajišťování všech oprav a 
investic vlastní silou 

• Většinou spojeno s nutností 
automobilového provozu 

• Energeticky náročná forma jak 
z hlediska výstavby, tak provozu 
(méně u řadových domů) 

• V důchodovém věku může být 
práce okolo domu fyzicky příliš 
náročná 
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Bydlení podle urbanistických souvislostí lze rozdělit do následujících kategorií: 

- Bydlení v izolaci 
- Na malém sídle 
- Bydlení ve středně velkém sídle (radius od centra po střed města XY) 

o v centru 
o na periferii 

- Bydlení ve velkoměstě 
o v centru 
o v širším okruhu centra 
o na periferii 

2.5.3 Aktuální trendy v oblasti bydlení 

Na základě rešerší dostupných podkladů je níže uveden stručný přehled hlavních aktuálních trendů 
ovlivňujících oblast bydlení v Česku a v Evropě. Lze konstatovat, že všechny tyto trendy se masivně 
uplatňují v západní Evropě a s určitým zpožděním jejich intenzita roste také v Česku – nejdříve v Praze, 
odkud se hierarchicky šíří do dalších sídel a regionů. 

2.5.3.1 Obecné trendy a faktory 

Gentrifikace 

Stěhování lidí, zejména mladších, lépe situovaných, vzdělanějších případně „expatů“ do míst, která 
dříve obývala jiná sociální skladba obyvatel s jiným principem vazby na místo. K tomuto jevu dochází i 
v rámci jednoho města nahrazováním původních obyvatel zpravidla vyšší sociální třídou čímž lokalita 
mění svůj charakter. Tento jev výborně popsala již Jane Jacobs v knize Život a smrt amerických 
velkoměst a je s fenoménem měst nerozlučně spojen. Například centrum Prahy postupnou deregulací 
nájmů spolu s odchodem předchozích obyvatel a změnou části bytů na hotely a kanceláře, jinou 
skladbou obyvatel změnilo svůj ráz a funkci. Níže je uveden odkaz na případ z Berlína, kdy investiční 
fond skoupil sousedství včetně nájemníků, kteří se následně oprávněně obávají, že budou nuceni odejít 
ve vztahu k případnému zvýšení nájmu, jelikož investor logicky renovací bytů v dobré lokalitě docílí 
vyššího zisku. S tím ale souvisí proměna skladby obyvatel. 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/penzijni-fon-bydleni-nemecko-pfa.A181210_101307_ekonomika_div 

Stěhování části lidí do velkoměst (urbanizace) 

Urychlování přesunu mladých lidí do větších měst, souvisí s růstem vzdělanostní úrovně (až 
„převzdělaností“) a snižujícím se podílem řemeslných, dělnických a zemědělských profesí. 

Stěhování části lidí do suburbií (suburbanizace) 

Úbytek obydlených bytů v centrech sídel ve prospěch nárůstu nekoordinované suburbánní zástavby 
bez urbanistické hierarchie (zástavba typu „urban sprawl“ – „sídelní kaše“). Dříve byl důvodem 
romantický sen o životě v přírodě s výhodami velkoměsta, deziluze z dojíždění a změna rodinných 
poměrů pak ale často v západní Evropě vedla a v Česku pravděpodobně povede k částečnému 
zpětnému přesunu do lépe dopravně dostupných bytů a k nutnosti doplnění infrastruktury a 
vybavenosti do suburbií. 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/penzijni-fon-bydleni-nemecko-pfa.A181210_101307_ekonomika_div
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Metropolizace širokého okolí velkých měst spojená s růstem cen bydlení 

Metropolizace je proces prostorového rozšiřování velkých měst, která jsou z hlediska funkčních vazeb 
mnohem větší než jejich administrativní hranice. V důsledku toho dochází k propojování i vzdálenějšího 
zázemí s centry velkých měst. S tím souvisí i růst ceny bydlení, který se např. v případě Prahy týká nejen 
nejbližších městeček a vesnic, ale i mnoha dalších částí Středočeského kraje a v případě dobrého 
dopravního spojení přesahuje i do krajů jiných (týká se i Pardubic). Největší zdražení postihlo byty, dále 
pozemky a o něco méně rodinné domy. Z části lze tento vývoj přisuzovat také změně životního stylu a 
nekvalitní, energeticky nehospodárné výstavbě v bezprostředním okolí velkých měst v porevoluční 
době. 

Stěhování části lidí do venkovských oblastí (kontraurbanizace) 

V Evropě zřetelný, v Česku zatím kvantitativně nepříliš výrazný, počínající trend odlivu obyvatel 
z urbanizovaných a metropolitních oblastí do venkovských sídel a malých měst v periferních, 
venkovských územích. 

Funkční konvertibilita mezi bydlením, ubytováním a administrativou 

Vzhledem k rychlým změnám ve společnosti a střídání ekonomického růstu s krizemi dochází 
architektura.  V rámci bytové výstavby je vhodné počítat s konvertibilitou. Většina objektů se dnes staví 
jako skeletový nosný systém a místo budovy jako objektu vznikají parametrické struktury dimenzované 
ne na jednu funkci, ale na funkcí několik, aby byla umožněno jejich případná budoucí transformace na 
jiný účel. Podstatou tržního prostředí je pohyb a rychlá reakce, univerzalita a přizpůsobivost. Stavění 
ze systému betonového skeletu se začalo v Evropě rozšiřovat před cca 100 lety a nyní tedy můžeme 
být svědky prvních funkčních reinkarnací skeletových objektů. Těchto proměn bude v budoucnu více. 
Omezením skeletového systému je výška pater, rozpětí sloupů a únosnost. V současnosti často investor 
s architektem již v prvních úvahách zvažuje, jakou míru konvertibility má objekt mít, a to je z velké části 
dáno nosnou konstrukcí. Dokonce v bytové výstavbě je možné uvažovat tímto způsobem a připravovat 
obytné soubory na možnost propojení bytů, jejich dělení nebo dokonce přeměnou na jinou funkci. 
Typický je tandem hotel – administrativa, kdy ve vztahu k prostředí jsou podobné požadavky na 
parametry interakce s vnějším prostředím.  

Město jako investor nebo koordinátor 

S ohledem na prezentované přístupy k řešení bytové otázky se stále více ukazuje, že bez určitého 
podílu výstavby realizované městem nelze úspěšně regulovat trh s byty tak, aby nebyl řízen pouze 
výkyvy nabídky a poptávky, která navíc může být ovlivněna vnějšími vlivy jako je spekulativní nákup 
bytů cizinci, pronajímání bytů turistům atd. Ve chvíli, kdy město má svůj vlastní dostatečně velký podíl 
bytového fondu, může účinně regulovat ceny tržních nájmů. To je pak obranou proti obtížně 
předvídatelným výkyvům ovlivněným dostupností hypoték, systémem důchodového pojištění atd. 
V porevoluční době byla bohužel velká část bytového fondu rozprodána též s ohledem na nedostatek 
financí na jeho údržbu a potřebě investovat prostředky do jiných projektů souvisejících 
s celospolečenskou změnou.  

Dalším důležitým faktem je to, jak je podstatná kvalitní výstavba dobrých městských bytů a dobrých 
městských čtvrtí. Město by nemělo stavět levné špatné byty a draze je pronajímat a vytvářet vyloučené 
lokality. Nepříliš dobrým příkladem je situace například v Praze na Opatově, kde soukromý developer 
postavil bytový dům, prodal ho městské části a lze se jen dohadovat jaká byla výše koupě, když 
nabízené nájmy jsou vysoké vzhledem k poměrům v lokalitě a byty zůstávají zčásti neobsazené. Naopak 
hotel vedle sloužící jako ubytovna snižoval léta pověst lokality. Toto vše mohla městská část ovlivnit, 
jelikož obě stavby spadají pod její gesci a v současnosti probíhá přestavba hotelu na startovní byty. Je 
tedy nutno dodat, že nejdůležitější je, aby samospráva měla promyšlenou vizi a byly zohledněny 
negativní jevy vypsané v tabulce výše pojící se s různými formami bydlení. 
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Pozitivním příkladem městského plánování a spolupráce města v roli koordinátora lze najít např. v Brně 
(rozvojová oblast Trnitá, koordinátor kancelář hlavního architekta města), v Praze (rozvojová oblast 
Smíchov a Bubny, IPR) a zcela běžná praxe je to například v Paříži, Holandsku, Británii. V rámci 
rozvojového celku, kde záměrem je koordinovat dílčí zájmové skupiny developerských skupin a institucí 
státní správy musí město převzít svou nezastupitelnou roli se vší odpovědností a aktivně se ujmout 
prosazování zájmů veřejnosti. Situace se jeví komplikovaná především v případě větších měst, kde 
přílišná centralizace způsobuje problémy v komunikaci jednotlivých částí a systém redistribuce 
prostředků omezuje akčnost menších celků.  

Na příkladu Vídně je vidět, že efektivním nástrojem je vstup města jako investora a zadavatele na trh 
s byty. Zatímco opatření ve formě dotací bydlení a kompenzací jsou především krátkodobá, zajímavý 
je přístup, kdy město se stane zadavatelem případně na základě podmínek sociální odpovědnosti pro 
developery požaduje určitý daný podíl bytů fixovat jako sociální bydlení.   

Většina Evropy upřednostňuje cestu dotačních programů a vyhýbá se možnosti stavět. Zajímavou 
výjimkou a dobrým příkladem je ale rakouská metropole Vídeň, jejíž přístup popsaný v kapitole 
Vybrané příklady intervencí v zahraničí.  

Spolubydlení „young professionals“ 

Ve většině větších měst je obvyklé spolubydlení mladých, vzdělaných, vysoce kvalifikovaných 
profesionálů, mnohem méně často se z ekonomických důvodů vyskytuje bydlení jedna osoba – jeden 
byt, se kterým se v Česku někdy setkáváme. Dá se říct, že byty jsou v případě spolubydlení efektivněji 
využity.  

Přiměřený plošný standard a velikost pokoje ve vztahu k dispozici bytu 

V Česku je cca polovina bydlení realizována formou domu nebo dvojdomu případně spíše okrajově 
řadové výstavby (zdroj Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/b/be/Fig18_1.png). Ze statistik vychází na osobu spíše podprůměrný plošný 
standart vzhledem k jednotlivci, ale jsou zde velké výkyvy. Navíc je v Čechách legislativně zakotvena 
nutnost předsíně, která se v některých zemích nepovažuje za nutnou vzhledem k tomu, že společné 
prostory domu jsou vytápěny a akustický útlum lze zajistit kvalitními dveřmi. Záleží tedy na metodice 
výpočtu, kdy velikost bytu ne vždy stejným způsobem koreluje k obytné ploše obytné. Trendem ve 
výstavbě je zmenšování bytů při zachování počtu místností, tedy menší místnosti než v porevoluční 
výstavbě.  

„Průměrná plocha od roku 1961 v ČR roste. Porevoluční dohánění standardu bydlení vedlo společně 
s postupně rostoucím bohatstvím ke zrychlení růstu ukazatelů velikosti bydlení. Obytná plocha se tak 
za sledované období téměř zdvojnásobila na 70 m2. Za posledních dvacet let k tomu výrazně přispěl 
příklon domácností k výstavbě rodinných domů, kde obytná plocha z důvodu vyššího počtu místností 
je přirozeně vyšší. Ze srovnání napříč západní Evropou vyplývá, že velikost bytu v Česku zůstává nižší. 
Průměrná velikost bytu v Česku v roce 2012 byla ve městech 68 m2, v suburbiích 76 m2, na vesnicích 
89 m2, což je ves srovnání s Německem, Rakouskem i skandinávskými zeměmi méně. Z toho pohledu 
existuje ještě prostor pro růst velikosti obytné plochy. Dá se však očekávat, že ten se bude výrazně lišit 
napříč zájmovými skupinami a polohou výstavby. Průměrná velikost bytu roste s vyšším příjmem, 
přičemž v průměru větší nemovitost mají domácnosti, které nemovitosti vlastní. 

Důležitým jevem je patrná tendence ke zvyšování prostorového komfortu bydlení. … Rostoucí obytná 
plocha na osobu odráží realizovanou výstavbu, ale nelze z ní usuzovat, zda se jedná o rostoucí kvalitu 
bydlení z pohledu skutečných kvalit prostoru.“ (Kubicová 2018) 

Zelená architektura 

Velkým tématem dnešní doby je udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Toto téma je velmi 
obsáhlé a jeho úplné podchycení je nad rámec účelu zpracování této studie. Jedním z nejdůležitějších 
témat ve vztahu k bydlení je uvědomění, že bydlení, práce, doprava a také rekreace a volný čas jsou 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/be/Fig18_1.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/be/Fig18_1.png


- 78 - 

nedílný celek, který pokud se nebude řešit komplexně, nelze očekávat významné úspěchy. Jak je vidět 
i na příkladech ze zahraničí, všechny projekty s ambicí udržitelnosti pracují s mixem funkcí. Podobně 
jako je neudržitelná monokultura smrků je neudržitelné i monofunkční „sídliště“ tím, že nutí veškeré 
své obyvatele zajišťovat ostatní potřeby mimo svoje území. Pro vysvětlení pojem sídliště v tomto 
kontextu je použit jako okrsek primárně obytný bez toho, aby zajišťoval další funkce. I panelová sídliště 
měla lépe vyřešeno občanské, obchodní a rekreační zázemí než mnohdy nekoordinovaná výstavba, 
která proběhla po uvolnění trhu na okraji našich měst. Lze tedy říct, že monofunkční území je již 
překonanou formou, a cílem usilování by mělo být živé město s velkou mírou pestrosti. Architekt Pavel 
Hnilička v publikaci Sídelní kaše prokazuje, podobně jako před téměř sto lety architekt Pavel Janák, že 
kobercová zástavba monofunkcí rodinných domků, které již dávno ztratily svou hospodářsky výrobní 
funkci, je z hlediska udržitelnosti měst negativním jevem vzhledem k obtížné a nehospodárné 
obslužnosti hromadnou dopravou. Tento příklad se netýká tolik menších celků, kde je tato forma ještě 
udržitelná vzhledem ke krátkým docházkovým vzdálenostem a přítomnosti většiny běžných funkcí 
v dostupné vzdálenosti. Je tedy potřeba začít při úvahách u urbanistického uspořádání, a ne u zelených 
fasád. Zelená fasáda rodinného domku člověka, který denně dojíždí do zaměstnání v centru města 
automobilem, nevykompenzuje negativní vlivy umístění domu a osobní nastavení vztahu práce – 
bydlení. Na druhou stranu jsou zelené fasády v intravilánu města vhodným vertikálním doplněním 
podílu zelených ploch ve městě a je třeba je využívat zejména tam, kde není jiné možnosti zvýšení 
podílu zelených ploch dosáhnout. 

Příklady nástrojů na úrovni urbanistické:  

• Orientace vůči světovým stranám 

• Vytváření podmínek pro výměnu a čištění vzduchu ve městě (směrová orientace staveb, 
lokalizace stacionárních znečišťovatelů ovzduší na závětrné straně města apod.) 

• Opatření proti vzniku tepelného ostrova 

• Práce s vodou v krajině  

• Optimalizace dopravy s ohledem na rozmístění obyvatelstva a charakter zástavby 

• Průlehy a mokřady 

• Nakládání s odpady  

• Snaha zkrátit dojezdové vzdálenosti (zahušťování města) 

• Větší důraz na městskou hromadnou dopravu  

• Polyfunkčnost území, pěší pohyb po městě a cyklistika 

Příklady nástrojů na úrovni jednotlivých objektů: 

• Způsob výstavby: 

o Chytrá prefabrikace na základě matematického modelu 

o Nepálené cihly 

o Výstavba pomocí prefabrikace (rychlost, unifikace) 

o Výstavba s využitím principů přírodního stavitelství, např. hliněné omítky, nepálené 
cihly (mimo záplavové území, dodržení únosnosti), dřevo, kámen apod. 

• Energetika: 

o Fototermický ohřev vody 
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o Využití sluneční energie, zisků v interiéru v zimním období a naopak systém zastínění 
pro letní období (pevné slunolamy, mobilní žaluzie, hmota domu, pomocí vzrostlých 
stromů) 

o Malé vodní elektrárny 

o Úsporné LED osvětlení 

o Rekuperace a využití senzorické regulace a vzdáleného ovládání 

o Zelené fasády 

o Využití výhod zelených střech pro regulaci tepelných zisků 

• Hospodaření s vodou: 

o Využívání dešťové vody ve městě, např. její zachycování a využití k zavlažování 

o Využívání šedé odpadní vody 

Sdílená ekonomika 

Vliv sdílené ekonomiky je patrný především v dopravě (spolujízda atd.), ale též ve formě spolubydlení 
a pronájmů vlastního bytu v době cestování nebo pracovního pobytu apod. Trend bude do budoucna 
vzhledem k vysoké ceně tradičních nájmů růst. Očekává se, že se zvyšování tlaku na udržitelnost dojde 
k zvýšení požadavku na prodloužení záruk životnosti u většiny výrobků, což by mohlo výrazně ovlivnit 
jak výstavbu, tak ceny výrobků a tím chování jednotlivců. U odolnějších výrobků je předpoklad zvýšení 
jejich ceny a tím v extrému i příklon ke sdílené ekonomice (např. na západě běžnější sdílené prádelny, 
sdílené automobily atd.). 

2.5.3.2 Vybrané trendy specifické pro Česko 

Nevhodná skladba bytů 

Moc malé nebo moc velké byty mnohdy neodpovídají současnému stavu příslušné lokality. Tento jev 
se projevuje například na některých sídlištích, kde by byla poptávka po větších bytech, ale vzhledem 
k typizované výstavbě je jejich nabídka omezená, a naopak v centrech měst, kde je nedostatek malých 
bytů pro pracující singles. Problém přebytku nadstandardně velkých bytů v městských centrech řešila 
minulá doba dělením bytů na více jednotek (např. Vinohradské činžovní domy, Praha). Vzhledem 
k tomu, že centra měst mají značnou atraktivitu, pohybují se zde ceny převážně ve vyšších hladinách 
než na periferii a tím se byty stávají nedostupné pro životní styl spojený s centrálními polohami města. 
Částečně toto řeší forma obývání, spolubydlení. 

Ideální stav se liší podle lokalit. Zajímavý může být přístup uvažující domy, které kombinují více typů 
bydlení podle stoupajících pater. Vhodnou skladbou bytů v jednom domě nebo možností propojení 
sousedních bytů lze uspokojit potřeby široké skupiny obyvatel a v případě změny potřeb lze nalézt 
vhodný typ bydlení v rámci sousedství, čímž se prodlužuje kontinuita sousedství. 

Plocha bytu neodpovídající intenzitě užívání 

Malé množství lidí obývající nadměrně velký byt je časté u seniorů a singles. Toto téma je těsně spojeno 
s neochotou se stěhovat a měnit obydlí podle změny svého životního stylu. Zatímco například ve Finsku 
mladý člověk začíná v malém bytě, pro období rodiny s dětmi se přestěhuje do rodinného domu a na 
stáří se zase vrací do městského bytu, v Česku často obyvatelé lpí na místě a nepreferují stěhování. 

Složité a drahé technologie machine-a-habiter 

Nastupujícím trendem, který bude mít vliv na dostupnost bydlení, je zvýšení požadavků na komfort a 
bezpečnost staveb. Od výtahů, požárních hlásičů přes automatické větrání s rekuperací a čističky 
použité odpadní vody se z obytných domů stávají pomalu opravdové machine-a-habiter. Čím se 
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technologie stávají složitějšími, tím informovanějšího obyvatele vyžadují. Je tedy možné předpokládat, 
že v brzké době bude facility managment posilujícím odvětvím hned vedle automatické oddálené 
správy přes mobilní telefon. 

Složitý a dlouhý povolovací proces (zejm. územní a stavební řízení) 

Náročnost a složitost povolovacích procesů a stále se měnící právní prostředí spolu s množstvím 
dotčených orgánů státní správy a dotčených správců sítí, jejichž vyjádření je nutné, značně protahuje 
povolovací procesy. Co se týká období od zahájení do kolaudace většího obytného celku, 12 let 
představuje běžnou dobu, během níž dochází ke změnám na trhu i urbanistickým změnám daného 
sídla. S měnícími se technickými i morálními požadavky na obytné prostředí však často stavíme domy, 
které jsou v době nastěhování již zastaralé. K průtahům nepřispívá ani efekt NIMBY („not in my 
backyard“), který komplikuje nejen výstavbu, ale hlavně rozvoj infrastruktury. Lukrativní polohy 
v centru měst jsou často zablokovány střety zájmů a protichůdnými požadavky, výstavba pak 
dramaticky probíhá bez valné koordinace ve vztahu k urbanistické struktuře na okrajích měst, ne-li za 
hranicemi města. Například lze uvést Český Krumlov nebo jiná města s památkově chráněným jádrem, 
kde obava ze složitosti povolovacích procesů a možná omezení vede obyvatele k zástavbě předměstí a 
suburbánních lokalit. To však zpětnou vazbou umrtvuje centra měst, z nichž se stávají kulisy „fun city“ 
(termín použil architekt Miroslav Šik). 

Růst cen bydlení v důsledku rostoucích nároků a nákladů 

Se zpřísňováním požadavků a norem na emise, akustiku, větrání apod. roste cena nákladů. Zatímco 
dříve se stavěly na okrajích měst rozlehlé, ale nekvalitní (a dnes těžko prodejné) „paláce“, v současné 
výstavbě je zřejmý trend kvalitnější výstavby (vyšší náklady na pořízení a nižší náklady na provoz). To 
se ale nutně odráží v ceně novostavby. 

Vysoké nájemné a nedostatek nájemních bytů 

Obecně drahé nájemné související s tradicí vlastnického bydlení (v Česku neúměrně přeceňované a 
preferované), nedostupností hypoték a jiných půjček a drahými startovacími byty. Ve chvíli, kdy se 
vyplatí koupě vlastního bytu, tj. splátka hypotéky je nižší než nájemné, nelze se divit, že většina osob 
volí cestu vlastnického bydlení, od kterého si slibuje též zajištění na důchod. 

Investiční byty 

Velké množství bytů kupují noví vlastníci jako investici (např. pro své děti, jako formu důchodového 
spoření apod.), což prohlubuje nedostupnost bytů. Současně nebylo prokázáno, že další výstavba ve 
velkých městech zlevňuje ceny bytů. Vzhledem k rostoucímu kapitálu části společnosti se byt stal 
investičním nástrojem. Tento vývoj je ještě podpořen nastupujícím fenoménem ubytování typu AirBnB 
a obecným růstem objemu cestovního ruchu. 

Limity technické infrastruktury 

Častým problémem v Čechách je podcenění možností stávající sítě a nekoordinovanost stávajících sítí 
vyvolávající nutnost drahých a časově náročných přeložek. V souvislosti s bydlením a rozvojem bydlení 
je vždy nutné prověřit kapacity technické infrastruktury a v předstihu pečlivě plánovat hlavně 
dostatečný zdroj a tlak pitné vody, kapacitu kanalizační sítě a čističek a v neposlední řadě retence a 
vodní režim dešťové vody. V souvislosti s elektromobilitou vyvstává otázka kapacit elektrické sítě, dále 
slaboproudých rozvodů, bez kterých dnes o rozvoji nelze ani uvažovat. Naprosto zásadní je dopravní 
infrastruktura včetně cyklotras a pěších tras, MHD a její včasné vyřešení před zahájením výstavby. 

Nakládání s prázdnými domy 

Z důvodu vleklých majetkoprávních sporů a nedostatečných sankcí trpí mnohá města nemožností řešit 
situaci okolo prázdných domů, často v městských centrech. Toto je zčásti dědictví spekulativního 
nákupu nemovitostí cizinci nebo zdejšími firmami s podezřelou historií. Chátrající domy se po čase 
dostávají do dražeb, ale kvůli památkové ochraně a často komplikované zastavovací situaci zůstávají 
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pouze smutným mementem historie bez přínosu městu. Problém se týká velkého počtu měst od měst 
krajských až po maloměsta. Stávající legislativa v Česku neumožňuje z pozice města účinně řešit tento 
problém. 

Zahušťování a dělení pozemků za účelem výstavby 

Zejména v suburbánních územích, méně pak v intravilánech měst je patrná tendence zahušťování 
podporovaná také současnou teoretickou základnou vycházející z poměřování hustoty a efektivity 
(např. Hnilička: Sídelní kaše). Ekonomický tlak vede ke snižování průměrné plochy pozemků. Souvisí 
s narůstáním ceny pozemku, pokračující suburbanizací. Souvisí dále s dělením pozemků na menší a 
oddělováním pozemků zahrad jako stavebních ploch. Architekt Miroslav Šik na přednášce v CAMP 
Praha 09/19 trefně připomněl, že vývoj v Čechách se zpožděním kopíruje vývoj v západní Evropě a 
Americe, ale bohužel se nepoučuje z chyb. 

Výstavba viladomů na místě historických vil 

S růstem cen bytů a stavebních pozemků roste tlak na umisťování vícebytových jednotek v územích, 
pro které jsou přitom typické historické vily a rodinné domy, maximálně dvojdomy. Dochází tak 
k intenzifikaci zástavby spojené také s transformací původního charakteru zástavby. 

Transformace podvyužitých (původně zejména výrobních) ploch „brownfields“ na bydlení 

S úpadkem výroby, částečnou devastací průmyslu privatizací a tlakem na vymístění výrobních aktivit 
mimo vnitřní města (environmentální důvody, snadnější logistika a dopravní obslužnost) vzniklo 
v Čechách množství tzv. „brownfields“, tj. ploch s nedostatečnou intenzitou jejich využití. S růstem cen 
bytů, a tedy i atraktivit pozemků uvnitř měst, a také díky intervencím veřejného sektoru (např. státní 
program odstraňování starých ekologických zátěží) dochází k výstavbě na ploše původních výrobních 
celků (např. v Praze např. Waltrovka v Jinonicích, bývalá ČKD ve Vysočanech, bývalá Tesla 
v Hloubětíně). 

Deregulace nájemného 

Velká část obyvatel z deregulovaných bytů se v hlavních městech přesunula do širšího zázemí měst. 
Změnily se sousedské vazby a posílila se sociálně-prostorová stratifikace měst (gentrifikace centra 
atd.). 

Privatizace velké části městských bytů 

Města razantně snížila počet městských bytů, čímž sice došlo k narovnání tržního prostředí, ale 
současně města ztratila z velké části možnost zasahovat výrazněji do cen bydlení a poskytovat 
dostupné bydlení sociálně potřebným a ohroženým obyvatelům. Bohužel ani získané prostředky často 
nebyly investovány zpět do tohoto sektoru. 

Regulace a uzávěry výstavby v okrajových částech měst 

Z důvodu živelné výstavby a stavebního boomu bez výraznější koordinace v předchozích dekádách 
došlo v některých lokalitách k vyčerpání kapacit veřejné infrastruktury a inženýrských sítí. To vede 
k nemožnosti další výstavby bez patřičných veřejných investic. V některých případech růst měst 
dokonce téměř vyčerpal jakékoli prostorové rezervy (např. Mladá Boleslav). 

Růst počtu ubytoven 

V souvislosti s přehřátou ekonomikou a nedostatkem pracovní síly roste potřeba ubytovacích kapacit 
pro dočasné pracovníky, zahraniční pracovní síly apod. Ubytovny se mnohdy živelně rozšiřují do měst. 

Developerská výstavba bydlení pro seniory 

Vzhledem k nedostatečnému počtu míst ve státních zařízeních se kapitalizuje i trh s bezmocí a s různou 
mírou úspěchu vznikají domovy pro seniory a domovy Alzheimer. Soukromí investoři se ale podobně 
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jako státní správa potýkají s náročností provozu takových zařízení a nároky na personál, vznikají sítě 
provozovatelů často s vazbami do zahraničí. 

Developerská výstavba malometrážního bydlení a ubytoven 

Ve vztahu k aktuálnímu nedostatku určitého typu především manuálních pracovníků vzniká 
v některých regionech naléhavá potřeba ubytování dělníků. Architekt Miroslav Šik toto ne příliš 
populární téma shrnul do: „My chtěli pracovní sílu a dostali jsme LIDI!“ V současnosti vzniká naprosto 
nekoordinovaná výstavba a přestavba objektů s cílem naplnit požadavky agentur na regenerovanou 
pracovní sílu. Lidé často bez konkrétní příslušnosti k zaměstnavateli putují po Česku pod dresem 
agentur a spolupodílí se na každodenním chodu společnosti ale bez adekvátních zdravotnických 
zařízení a rekreačních možností. Cílem je tyto pohyby zmapovat a pochopit, nevylučovat z tématu 
bydlení jeho okrajové formy. 

Družstevní a komunitní bydlení 

Družstevní bydlení má v Česku významnou historii, ale kvůli větší komplikovanosti procesu a 
nepraktičnosti pro investiční účely není využíváno v takové míře, která by výrazně ovlivnila trh s byty. 
Přesto je inspirativní cestou ve chvíli, kdy se výstavby kvůli vysokým cenám beztak posouvá na prstenec 
okolo větších měst. 

„Tlak na náklady je totiž u družstevních bytů vysoký. Družstva z principu nevytvářejí zisk, a proto se 
snaží co nejvíc snižovat provozní náklady. To je také důvodem, proč družstevní výstavba vzniká 
primárně v okrajových částech měst, kde jsou nemovitosti levnější. Jinak je podle něj soužití obyvatel 
v družstevních bytech jednodušší než v klasickém sdružení vlastníků jednotek. Problémové členy 
družstva je totiž možné vyloučit, přičemž toto vyloučení je spojené se ztrátou části vložených finančních 
prostředků.“ (Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/developer-druzstvo-bydleni-vystavba-
nemovitost-hypoteka.A181214_182421_ekonomika_mato) 

V Česku se v posledních letech objevilo několik projektů (zatím spíše ojedinělých) podporujících rozvoj 
družstevního bydlení ze strany veřejného sektoru. Příkladem je založení bytového družstva Družstevní 
bydlení pro mladé, mezi jehož zakladateli je Statutární město Brno a které umožňuje pořízení 
družstevního bydlení mladým obyvatelům. 

Městské/rodinné startovací bydlení 

V Česku je častý trend, kdy mladé rodiny začínají v městském nájemním bytě a poté usilují o vlastní byt 
nebo dům. Městský nájem je zpravidla výhodnější a umožňuje našetřit základ na komerční hypotéku. 
Podobnou funkci plní i bydlení v domě rodičů atp. 

2.5.3.3 Vybrané příklady dobré praxe z Česka 

Brno: housing first 

 „Housing First, tedy bydlení především nebo také nejdřív bydlení je metoda využívaná k pomoci lidem 
bez domova, kteří potřebují komplexní podporu. Jedná se o inovativní metodu, která v posledních 
letech zdomácňuje i v českém prostředí. Podstatou metody je poskytnout lidem bez domova 
standardní bydlení bez předchozí léčby či “tréninku” a současně jim poskytnout potřebnou pomoc dle 
jejich individuálních potřeb. Metoda poskytnutí bydlení takovým způsobem je pravděpodobně tou 
nejdůležitější inovací v plánování služeb pro řešení bezdomovectví za posledních třicet let. (Zdroj: 
https://socialnibydleni.org/slovnik-pojmu/housing-first-bydleni-predevsim) 

Koncept Bydlení především je vytvořen pro osoby, které potřebují intenzivní sociální podporu, aby byly 
schopné opustit situaci bezdomovectví. Mezi cílové skupiny, kterým Bydlení především pomáhá, patří 
lidé bez domova s vážným duševním onemocněním či vážnými diagnózami, drogově či alkoholově 
závislí lidé bez domova a dále lidé bez domova ve špatném zdravotním stavu, s omezujícími chorobami 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/developer-druzstvo-bydleni-vystavba-nemovitost-hypoteka.A181214_182421_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/developer-druzstvo-bydleni-vystavba-nemovitost-hypoteka.A181214_182421_ekonomika_mato
https://socialnibydleni.org/slovnik-pojmu/housing-first-bydleni-predevsim
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a postiženími. Bydlení především se ukázalo být efektivní také pro osoby, které zakoušejí dlouhodobé 
či opakované bezdomovectví a které postrádají i sociální podporu, tzn. pomoc přátel či rodiny, a nejsou 
součástí žádné komunity. 

Bydlení především poskytuje lidem bez domova vysokou míru možnosti volby a kontroly. Výzkumy v 
USA, Kanadě a Evropě ukazují, že pokud program naplňuje principy Housing First, úspěšnost je vysoká 
a ukončuje bezdomovectví u nejméně osmi lidí z deseti. 

Základní principy tohoto přístupu jsou: 

• Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy. 

• Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb. 

• Poskytování bydlení a podpůrných služeb je oddělené. Služby jsou poskytovány na bázi 
dobrovolnosti.  

• Přístup se orientuje na zotavování (vč. komunitní integrace a desegregace). 

• Přístup je založený na principu harm reduction. 

• Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení. 

• Flexibilní podpora je klientům poskytována tak dlouho, jak potřebují. 

• Housing first je určeno pro ty nejohroženější, zejména pro lidi s potřebou komplexní podpory. 

Brno: družstevní bydlení pro mladé 

Bytové družstvo „Družstevní bydlení pro mladé“ bylo založeno soukromými firmami a Statutárním 
městem Brnem za účelem poskytování bytových potřeb svých členů. Nabídka je určena mladým 
obyvatelům Brna s příjmovou úrovní odpovídající nižší střední třídě (tj. relativně zajištěné domácnosti, 
které však nedosáhnou na běžnou komerční hypotéku). Projekt nabízí bydlení v několika lokalitách 
v Brně a byty dispozic 2kk, 3kk nebo 4kk. 

„V rámci tohoto projektu Statutární město Brno ze své pozice formou zřízení tohoto bytového družstva 
a jeho následné správy zajišťuje cílové skupině obyvatel možnost pořízení bydlení, a to jako odpověď 
na potřebu naléhavého řešení bytové koncepce na území města. Statutární město Brno potom jako 
garant celého projektu poskytuje družstvu výhody oproti jiným družstvům či jiným formám bydlení, 
které se projevují jak ve výsledné ceně družstevního bydlení, tak v jeho komfortu. Statutární město 
Brno jako jeden za zakladatelů je tak klíčovým subjektem pro fungování bytového družstva a je 
garantem, že bytové družstvo založené v rámci tohoto projektu bude skutečně naplňovat svůj účel a 
nebude sloužit třetím osobám ke generování zisku, naopak že bude levnější variantou družstevního 
bydlení pro osoby, jež nedosáhnou na klasický hypoteční úvěr. V tomto směru je potom Statutární 
město Brno garantem lepších podmínek ať již vyjednaných s bankou, či dodavateli družstva, zejména 
činností spojených s výstavbou bytového domu.“ (Zdroj: https://www.brno.cz/sprava-
mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/druzstevni-bydleni-pro-
mlade/.) 

Praha: iniciativa Prázdné domy mapující nevyužití objekty 

Iniciativa vznikla za účelem upozornit na nevyužité kapacity a kvality stávající stavební substance. 
„Jsme přesvědčeni, že postavený dům nemá být prázdný. Dlouhodobě prázdný dům představuje pro 
svou lokalitu potíže, přitahuje negativní sociální jevy a snižuje hodnotu okolních nemovitostí. Zastavují 
se nové a nové plochy, přitom v centrech měst čekají na své využití prázdné nemovitosti.“ (citováno 
z webu projektu https://prazdnedomy.cz/) 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/druzstevni-bydleni-pro-mlade/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/druzstevni-bydleni-pro-mlade/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/druzstevni-bydleni-pro-mlade/
https://prazdnedomy.cz/
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Dolní Břežany: provazba rozvoje bydlení a pracovních příležitostí 

V Dolních Břežanech se starostovi podařilo nastartovat nezvykle vitální rozvoj. Zčásti tomu prospěla 
jeho profesní kariéra a kontakty ve vědeckých kruzích a schopnost strategického myšlení, díky kterým 
se mu podařilo vybudovat společnými silami s velkým množstvím profesionálů ELI laserové centrum. 
Tato velká změna spolu s neústupným, ale pozitivním přístupem ve vyjednávání podmínek 
s developery se odrazila na dalším rozvoji města, které přílivem „mozků“ dostalo pozitivní impuls a 
pákovým efektem se posiloval pozitivní směr rozvoj. Dolní Břežany jsou ukázkou toho jak úspěch a 
dobrá dlouhodobá strategie spolu s kontinuitou budí další úspěch a mají v dlouhodobém horizontu 
posilující efekt na lokalitu i její zázemí.  Spojením témat práce a bydlení místo jejich oddělování bylo 
v tomto případě klíčem k úspěchu. Na laserové pracoviště navázal pivovar, rozvoj parkových úprav, 
nová výstavba a rekonstrukce centra města, zkvalitňování veřejného prostoru. Lze tedy v zjednodušení 
říct, že byl prokázán jev, kdy špičkové pracoviště a příliv inteligence umožní rekonstrukci a výstavbu 
komerční, je ale nutné na druhé straně připravit město na zvýšení cen a investovat také do městských 
bytů jinak je pozitivní efekt také spojen s negativy gentrifikace. 

2.5.3.4 Vybrané příklady intervencí ze zahraničí 

V následující podkapitole jsou stručně popsány příklady intervencí v oblasti bydlení probíhající 
v zahraničí. Jedná se o příklady, které nutně nemusí přinášet pouze pozitiva, a naopak mohou být 
některými občany a subjekty vnímány kontroverzně. 

Spojené království, Španělsko: právo užívat prázdné obytné budovy za splnění určitých 
podmínek 

Británie, Španělsko, Tenerife a další státy mají v legislativě zaneseno umožnění využívat nevyužité 
objekty k bydlení. Dochází tím k návratu investované energie do koloběhu bez ztráty vlastnického 
práva nebo zvláštních sankcí vlastníkovi. Tento způsob užívání je úzce spjat s komunitním bydlením a 
má spíše přechodný charakter. Pro lokalitu může být přínosem (zemědělské komunity osidlující 
zchátralé farmy na Španělském venkově, umělecké kolonie) ale i negativem (útočiště závislých osob a 
posilování patologických struktur).  

Nizozemsko: vysoké zdanění nemovitostí a tzv. ekologické daně 

Nizozemí se daňovou reformou z roku 2001 pokusilo stimulovat společnost směrem, který má ve svém 
důsledku dopad právě i na bydlení. Cílem změn bylo posílení nizozemské mezinárodní 
konkurenceschopnosti a simulace zaměstnanosti. Daňové zatížení se odebralo od zátěže pracovní síly 
a rozprostřelo se do větší šíře reflektující udržitelný rozvoj zavedením zátěže omezující plýtvání zdroji 
a produkcí nadměrného odpadu (zdanění čerpání podzemní vody, zdanění pohonných hmot). Součtem 
těchto opatření lze ovlivnit chování společnosti, protože když je něco drahé, lidé začnou měnit svůj 
přístup včetně způsobu dopravy a bydlení. Pokud platím z nemovitosti vysokou daň, jsem vysoce 
motivován ji efektivně využívat. 

(Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/danovy-system-v-nizozemsku/) 

Aspern: výstavba „smart city“ 

„Vídeň je podle OSN na prvním místě žebříčku hodnotícího kvalitu městského života a je rovněž v čele 
10 „nejinteligentnějších“ měst na světě. Rakouská metropole však nechce usnout na vavřínech, proto 
hodlá své negativní působení na životní prostředí i nadále zmenšovat. Seestadt Aspern, vídeňské 
předměstí nacházející se na severovýchodě města, již několik let boří mýty o běžných městských 
periferiích. Na místě původního letiště vzniká město budoucnosti, které využívá nejmodernější 
technologie k tomu, aby svým obyvatelům zajistilo co nejpříjemnější život. Naplno zde ožívá koncept 
chytrého města. 

https://www.mesec.cz/clanky/danovy-system-v-nizozemsku/
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Původně samostatná obec Aspern byla začleněna do města Vídně v roce 1905. Na místě vzniklo roku 
1912 letiště, které bylo až do konce 2. světové války využíváno jako vídeňské vojenské a komerční 
letiště. Na ploše bývalého letiště o rozloze 2,4 km2 by mělo do roku 2028 vzniknout 10 500 bytů a 
celkový počet obyvatel se odhaduje na 20 000. Budovy budou sloužit k rozmanitým účelům – jako 
obytné jednotky, kanceláře, obchody, vzdělávací střediska, výzkumné laboratoře či průmyslové 
továrny. Podle plánu se výše investic vyšplhá až na 5,5 miliard eur. 

Projekt zaštiťuje a finančně podporuje joint venture ASCR – Aspern Smart City Research, v němž se 
spojili město Vídeň, developer Wien 3420, podniky veřejných služeb (Wien Energie a Wiener Netze) a 
Siemens. 

Výzkumníci ze společnosti Siemens v Aspernu hledají rovnováhu mezi spotřebovanou energií a 
maximální energetickou účinností. Siemens pro tyto potřeby sestavil „balíček“ skládající se z 
technologií pro řízení spotřeby energie v inteligentních budovách, řešení pro sítě nízkého napětí 
(distribuční soustavy od transformátorů až po jednotlivé budovy a byty) a řešení pro správu velkých 
dat včetně vytvoření speciálního městského datového centra. 

Idea projektu stojí na schopnosti vzájemné komunikace systémů. Klíčové jsou dva – Siemens Building 
Energy Management System, který měří využití elektřiny v budově a Siemens Energy Pool Manager, 
fungující jako rozhraní mezi jednotlivými budovami a distribučním systémem. Sleduje se například 
spotřeba energie, kvalita vzduchu či teplota v místnosti. Tyto údaje se shromažďují a porovnávají s 
údaji získanými z distribuční sítě. Síť nízkého napětí, kterou tvoří 12 trafostanic a 23 transformátorů s 
různými typy technologií, je vybavena přibližně 100 senzory a 500 smartmetry, které v reálném čase 
dodávají informace o jejich aktuálním stavu. 

Kromě optimalizace spotřeby energie v samotných budovách se výzkum zaměřuje také na možnosti 
budov dodávat energii do sítě. Za účelem výměny většího množství informací se vyvíjí speciální 
komunikace a IT architektura, která rovněž poskytuje značný prostor pro data a obchodní analýzy.“ 

(Zdroj: https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/microsites/aspern/pages/aspern.aspx) 

Graf 24: Město Aspern v Rakousku 

 
Zdroj: https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/microsites/aspern/pages/aspern.aspx 

 

 

https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/microsites/aspern/pages/aspern.aspx
https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/microsites/aspern/pages/aspern.aspx
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Rusko: Komunální byt  

Komunální byt je na rozdíl od komunitního bydlení ruským státem vlastněný byt, v němž státní orgány 
v souladu s normativy na obytnou plochu připadající na osobu ubytovávají nájemníky bez ohledu na 
jejich rodinný stav, společenské postavení či charakter bytu.  Zpravidla bydlí v komunálním bytě několik 
rodin nebo jednotlivců. Každá rodina nebo osamocená osoba má jeden nebo několik pokojů a společně 
užívají příslušenství, jako je koupelna, toaleta, kuchyně a také chodbu a předsíň. 

Tato forma bydlení existuje v Rusku od 19. století, rozšířila se v období sovětského Ruska jako průvodní 
jev industrializace a přetrvává dosud. 

Příklad je zde uveden nikoli jako ideální forma bydlení, ale jako jedna z možností, jak lze řešit případný 
krizový nedostatek bytů i když za cenu omezení na straně uživatele. Například v Petrohradě je tento 
typ bydlení velmi rozšířený. 

Německo, Francie, Švýcarsko: družstevní a komunitní bydlení 

Družstevní bydlení je založeno na skupině družstevníků se vkladem, kteří se spolupodílejí na vzniku 
návrhu, staví, užívají a též udržují a opravují bytový komplex. Výhodou družstevního stavění je, že byty 
jsou navrženy podle představ družstevníků a často vznikají i doplňkové funkce typu sdílených místností 
pro oslavy, altány, společné kuchyně. Tím, že družstevníci jsou vzájemně vázáni smlouvou, je 
jednodušší dojít k dohodě podle předem nastavených pravidel. Je zde také aspekt sousedství, protože 
družstevníci často spolupracují již ve fázi projektu a lépe se tak seznámí. 

Komunitní bydlení (německy Wohngemeinschaft, také sdílený pronájem) je forma bydlení více osob, 
většinou nezávislých, bez příbuzenského vztahu, v jednom bytě nebo domě, které využívají společně 
prostory příslušenství, například kuchyň a koupelnu. Protože se takto využívá standardní byt, nelze 
komunitní bydlení zaměňovat s užíváním komunálních bytů, které jsou k tomuto účelu stavebně 
upraveny. V současné době je komunitní bydlení nejvíce rozšířeno v Německu, v Rakousku a 
ve Švýcarsku. 

Švýcarsko, Lausanne: Plaine du loup 

Na 35 hektarech navržená část města pro 6700 obyvatel a 4000 pracujících s prvky družstevního 
bydlení. V rámci urbanistického návrhu je počítáno s cyklostezkami, zelení a zapojením obnovitelných 
zdrojů. 

(Zdroj: https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/dossiers/magazine-environnement-vivre-
ville/ensembles-residentiels-durables--nos-villes-en-mutation/plaines-du-loup-in-lausanne--vd---la-
metamorphose-de-35-hectares.html) 
 
Německo, Mnichov: Freiham Nord 

Na 350 ha navržena čtvrť pro 25 000 obyvatel a 15 000 pracujících. 

(Zdroj: https://www.muenchen.de/rathaus/Freiham/Info.html) 

Německo, Hamburk 

Obytné domy u vodního prvku realizované formou družstevní výstavby. 

(Zdroj: https://www.neu-allermoehe.de/wohnen/) 

Švýcarsko, Curych: Hunziker areal 

Výstavba kombinující práci a bydlení vznikla kolem roku 2015 a podílelo se na ní množství různých 
architektů čímž byla splněna pestrost okrsku. 

(Zdroj: https://www.mehralswohnen.ch/) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_byt
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/dossiers/magazine-environnement-vivre-ville/ensembles-residentiels-durables--nos-villes-en-mutation/plaines-du-loup-in-lausanne--vd---la-metamorphose-de-35-hectares.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/dossiers/magazine-environnement-vivre-ville/ensembles-residentiels-durables--nos-villes-en-mutation/plaines-du-loup-in-lausanne--vd---la-metamorphose-de-35-hectares.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/dossiers/magazine-environnement-vivre-ville/ensembles-residentiels-durables--nos-villes-en-mutation/plaines-du-loup-in-lausanne--vd---la-metamorphose-de-35-hectares.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Freiham/Info.html
https://www.neu-allermoehe.de/wohnen/
https://www.mehralswohnen.ch/
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Švýcarsko, Kalkbreite 

Kalkbreite cooperative založeno 2007 je družstvem vycházejícím z Klakebreite association. Vyjma 
zainteresovaných obyvatel a potenciálních nájemníků byly jako zakládající členové zahrnuty také dvě 
skupin tzv. „cooperatives“ Deieck a Karthago které dosud se skupinou udržují blízkou spolupráci. 
Kalkbreite Cooperative má širokou základnu hlavně v obvodech Curychu 3, 4 a 5 která v prosinci roku 
2017 čítala asi 1500 členů. Je též součástí platformy kooperativ, tj. sdružení, které se zabývá zaváděním 
nových nápadů a námětů ve věci rozvoji městského života. 

V současnosti družstvo vlastní Klakbreite obytnou a obchodní budovu s 97 obytnými jednotkami a 
množstvím obchodů, dále malý návštěvnický dům (10 pokojů) a pronajímatelné zasedací místnosti. 
Druhým projektem je Zollhaus s 56 obytnými jednotkami a množstvím dalších komerčních prostor. 
Tento projekt by měl byl dokončen v roce 2020. 

 (Zdroj: http://www.baugruppe.cz/index.php?page=baugruppe.cz, https://www.kalkbreite.net/) 

Kanada: podpora výstavby levných nájemních domů a modulová výstavba 

Každou noc se v Ontariu 12 000 lidí ocitne ve stavu bezdomovectví. Napříč Kanadou je toto číslo cca 
30 000. Tito lidé jsou v zoufalé situaci, ale potřeba dostupného bydlení je mnohem širší a zahrnuje 
seniory, studenty, původní komunity a rodiny, které jsou neúměrnými nájmy vzhledem k své situaci 
vytlačeni z běžného bytového trhu. 

V Ontariu, ONPHA a Co-operative Housing Federation of Canada (Ontario region) odhaduje, že 
v příštích 10 letech bude třeba cca 69 000 dostupných pronajímatelných domů. Z toho 29 000 domů 
pro korekci stávajícího deficitu a 4 000 nových domů ročně ve formě startovních bytů. Dalších 30 000 
podpůrných azylových domů bude potřeba navíc. 

V Kanadě je tradice levných montovaných domů ze dřeva, která se přenesla do modulárních 
konstrukcí. Rychlost a efektivní poskytnutí řešení spolu s tradicí prefabrikace daly vzniknout fenoménu 
modulové výstavby. Pro vládu, instituce, neziskové poskytovatele bydlení, obchodní společnosti a 
komunity je tato „levná cesta“ způsobem, jak rychle reagovat na výkyvy a krize. 

(Zdroj: https://www.nrb-inc.com/modular-construction-blog/modular-construction-the-perfect-fit-for-
affordable-housing/) 

Německo a Španělsko: zastropování cen nájmu 

Spolkový sněm SRN v roce 2015 schválil zákon, podle něhož nemůže pronajímatel inkasovat nájem o 
více než 10 procent vyšší, než je cenový průměr dané lokality.  

(Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/byty-najem-evropa-metropole-mesto-narust-cena-airbnb-
turismus-nemovitost.A190601_479579_eko-zahranicni_mato) 

Obzvlášť prudký nárůst nákladů na bydlení zaznamenalo v posledních letech Španělsko. S vysokými 
nájmy se nyní potýkají hlavně turisticky atraktivní Barcelona a Madrid. Levicový kabinet premiéra Pedra 
Sáncheze schválil v březnu letošního roku zákon, který mimo jiné omezil roční navýšení nájmu ve 
smlouvě. Pronajímatel jej nyní může zvednout maximálně o míru inflace, která je v zemi na úrovni 
zhruba 1,5 procenta. Účelem tohoto opatření bylo omezit destruktivní vliv krátkodobých pronájmů na 
běžný život v centrech měst. Kořeny problému sahají do roku 2008, kdy s příchodem krize velké 
množství lidí přišlo o byty a nemovitosti a bylo nuceno se přestěhovat do nájmu nebo k rodičům. Byty 
následně připadly bankám nebo investičním skupinám, které se chopily příležitosti výhodné investice. 
Tím se velká část bytového fondu dostala pod správu nadnárodních subjektů a v synergii s turistickou 
atraktivitou místa (efekt „fun city“) vzrostly nájmy do pro lokální obyvatele neúnosných výšek. 
Zastropování výše nájmu omezila zhoršování problému, ale vzhledem k lukrativním neregulovaným 
příležitostem typu AirBnB lze předpokládat, že z části bytového fondu se stal de facto hotel a tento 
stav bude obtížné zvrátit ve prospěch živého obyvatelného města.  

http://www.baugruppe.cz/index.php?page=baugruppe.cz
https://www.kalkbreite.net/
https://www.nrb-inc.com/modular-construction-blog/modular-construction-the-perfect-fit-for-affordable-housing/
https://www.nrb-inc.com/modular-construction-blog/modular-construction-the-perfect-fit-for-affordable-housing/
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/byty-najem-evropa-metropole-mesto-narust-cena-airbnb-turismus-nemovitost.A190601_479579_eko-zahranicni_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/byty-najem-evropa-metropole-mesto-narust-cena-airbnb-turismus-nemovitost.A190601_479579_eko-zahranicni_mato
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Kroky typu zastropování vyvolají vždy negativní reakci trhu a investorů, pokles akcií firem působících 
na realitním trhu, jelikož dochází částečně k maření investice. Lze očekávat i scénář kdy v případě 
radikálního omezení nebo snížení nájmu dojde k hromadnému prodeji bytů a tím se dočasně ještě více 
zhorší nabídka pro ty, kteří na koupi nedosáhnou a jsou odkázáni na nájemní bydlení. Další negativní 
vliv na kvalitu bytového fondu při zastropování – regulaci byl patrný i v Česku kdy následkem netržních 
omezení obývali byty vyššího standartu lidé bez dostatečných prostředků k renovaci a kvalitní údržbě 
objektů. Na jedné straně tak vznikala pozoruhodně bohatá sociální skladba, na druhé straně ale zas 
chátrající bytový fond.  

Švýcarsko: podpora anti-gentrifikace 

Zvýhodněné bydlení v centru města, pokud nájemce souhlasí, že nebude vlastnit automobil. Opravy a 
rekonstrukce, dostavby a přístavby namísto novostaveb. 

Francie, Paříž: zdanění prázdných bytů 

Některá evropská města zavedla na prázdné byty zvláštní daň. Sazba například v Paříži činí 60 procent 
tržní hodnoty ročního nájmu („taxe sur les logements vacants“), přičemž ještě do roku 2017 byla tato 
přirážka 20 procent. Z daně jsou různé výjimky což činí systém méně přehledný. Například pokud práce 
na neobyvatelné nemovitosti převýší 25% daně, pokud majitel bez úspěchu prodává nebo pokud 
s nejlepší snahou nemůže obytnou jednotku pronajmout, což se adekvátně dokládá. Zdanění 
prázdných bytů ve výši 1 % ročně z hodnoty prázdného domu volil také Vancouver a výsledkem byl 
pokles počtu prázdných bytů pouze o cca 15 %. Do jisté míry může toto nepříliš populární opatření 
pomoci dostat na trh byty a domy které nejsou využívané, ale vzhledem k tomu, že u velkého množství 
nevyužitých nemovitostí jsou příčinou složité majetkoprávní vztahy často s přesahem do ciziny není 
toto řešení plošně účinné. Dále je problematické, že důvody nevyužívání nemovitosti jsou různé a tento 
způsob plošné daně je poměrně velkým zásahem do soukromí. Tento přístup je odůvodnitelný 
v případě velkoměst s velmi limitovaným rozvojem, kde jsou bytové podmínky natolik špatné, že i toto 
mírné procentuální zlepšení v souhrnném počtu přinese adekvátní přínos. 
 
(Zdroj: https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes)  

Irsko: sociální bydlení s regulovaným nájmem 

The Rebuilding Ireland Home Loan v Irsku je státem zaručená hypotéka pro prvokupce bytu zavedená 
v únoru roku 2018. Je určena pro občany, kteří mají zájem o vlastní bydlení a dosud žádné nevlastní, 
mají jako jednotlivci maximální roční příjem do 50000€ (u více žadatelů 75000€) a doloží, že jim nebyly 
bankami či stavebními spořitelnami nabídnuty dostatečné prostředky k financování bydlení.  
V současné chvíli je tento projekt hodnocen jako úspěšnější, než se původně očekávalo a je stále 
otevřen novým žadatelům. Umožňuje půjčku až 90% hodnoty rezidenční nemovitosti. Může být využito 
pro nákup nemovitosti i pro vlastní výstavbu. Jedná se o levnější hypotéku, než poskytují bankovní 
domy a umožní dosáhnout v závislosti na lokalitě na půjčky od 225 000€ do 288 000€.  

Ministr příslušného sektoru Mr Eoghan Murphy TD 24.června 2018 oznámil průběžné výsledky za rok 
2018 v „Summary of Social Housing Assessments (SSHA)“. Program má dle oficiálních autorit úspěch 
s ohledem na 16% pokles v počtech žadatelů o sociální byty. Přesto Irsko neztrácí ze zřetele cíl posílit 
výstavbu sociálních bytů a snížit stávající počet cca 70 000 domácností s neuspokojenou potřebou 
adekvátního bydlení. Důvodem těchto kroků bylo zjištění, že soukromý trh tento problém nevyřeší a 
země se potýká s bezdomovectvím a nedostatkem startovních bytů. Pochybnosti panují ohledně 
financování, protože objem vydaných financích již výrazně překročil očekávanou částku (během 
prvních třech měsíců bylo vyčerpáno 50 mil. EUR z celkové částky 200 mil. EUR vyhrazené na tři roky 
trvání programu). 

 (Zdroj: https://rebuildingireland.ie/;https://www.agriland.ie/farming-news/rebuilding-ireland-home-loan-
scheme-a-huge-success/;http://rebuildingirelandhomeloan.ie; https://www.independent.ie/business/personal-

https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes
https://rebuildingireland.ie/
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https://www.agriland.ie/farming-news/rebuilding-ireland-home-loan-scheme-a-huge-success/
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https://www.independent.ie/business/personal-finance/rebuilding-ireland-all-you-need-to-know-about-the-loan-scheme-wouldbe-buyers-are-finding-it-difficult-to-take-advantage-of-37296384.html
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finance/rebuilding-ireland-all-you-need-to-know-about-the-loan-scheme-wouldbe-buyers-are-finding-it-
difficult-to-take-advantage-of-37296384.html, 

https://rebuildingireland.ie/news/minister-murphy-announces-16-drop-in-the-number-of-families-and-
individuals-waiting-for-a-social-housing-home/) 

Francie: státem dotované nízkonákladové bydlení 

HLM Paříž je státem dotované stavění soukromým investorem. Paříž řešila potřebu výstavby 
v 50.letech (příliv pracovníků z kolonií) státem dotovanou developersky realizovanou výstavbou pod 
státním dozorem. Sice bylo částečně efektivní, ale pojilo se s množstvím korupčních afér kvůli 
propojení s financováním politických stran.  

(Zdroj: https://architizer.com/blog/inspiration/collections/social-housing-in-paris/) 

Rakousko, Vídeň: velké množství městem vlastněných bytů 

Vídeň je městem se stoletou tradicí výstavby bytů ve vlastnictví města. Přísná regulace ze strany vedení 
města, které před rokem přijalo novelu stavebních předpisů, kvůli které musí stavebníci ve většině 
bytových projektů vyčlenit alespoň dvě třetiny plochy pro sociální bydlení. Město Vídeň vlastní 220 
tisíc bytů, v dalších dvou stech tisíc se platí regulované nájemné. Žije v nich 60 procent z celkového 
počtu okolo 1,9 milionu obyvatel rakouské metropole. Do roku 2100 by měl počet obyvatel Vídně 
přesáhnout 2,3 milionu, uvádí rakouský statistický úřad (STAT). 

Koupě bytu je ale oproti pronájmu výrazně dražší. Cena za metr čtverečný v centru města vyjde podle 
Numbeo v průměru na 6,9 tisíce dolarů (160 tisíc korun). Mimo centrum pak na 4,2 tisíce dolarů (97,6 
tisíc korun) za metr čtvereční. Životní náklady ve Vídni jsou o 40 procent vyšší než v Praze. Nicméně 
kupní cena za metr čtvereční je podle Numbeo v Praze nižší. Průměrná cena je v centru Prahy 124 tisíc 
korun, mimo centrum 82 tisíc korun. 

Byty jsou dostupné široké skupině obyvatel – jsou rozptýlené rovnoměrně po celém městě, nevznikají 
ghetta nebo no-go zóny. Vedle sebe tak bydlí lidé z vyšších i nižších sociálních vrstev. 

Důvodem stabilních cen je přísná regulace ze strany vedení města, které před rokem přijalo novelu 
stavebních předpisů, kvůli které musí stavebníci ve většině bytových projektů vyčlenit alespoň dvě 
třetiny plochy pro sociální bydlení. Město Vídeň vlastní 220 tisíc bytů, v dalších dvou stech tisíc se platí 
regulované nájemné. Žije v nich 60 procent z celkového počtu okolo 1,9 milionu obyvatel rakouské 
metropole. Do roku 2100 by měl počet obyvatel Vídně přesáhnout 2,3 milionu, uvádí rakouský 
statistický úřad (STAT). 

Shrnutí 

➢ Pro různé skupiny obyvatel jsou různá měřítka prestiže bydlení, ale obecně v Česku převládá 
přístup považovat vlastnické bydlení za prestižnější než nájemní nebo dokonce na ubytovně. 
Na příkladech z Česka a zahraničí se ukazuje, že žádoucí je co největší diverzita bydlení 
z hlediska vlastnictví, architektonického provedení, velikosti bytových jednotek atd., a to jak 
v jednotlivých lokalitách, tak i na úrovni města jako celku.  

➢ V Česku probíhá dorovnávání s vývojem v tradičních tržních ekonomikách. 

➢ Nebylo prokázáno, že nová tržní výstavba vyřeší problémy s bydlením podobně jako nová 
dopravní cesta nesníží intenzitu dopravy, úspěšné příklady ze zahraničí ukazují, že sociálně 
podpůrná složka je vždy potřebná k vyvážené situaci a ideálnímu mixu 

https://www.independent.ie/business/personal-finance/rebuilding-ireland-all-you-need-to-know-about-the-loan-scheme-wouldbe-buyers-are-finding-it-difficult-to-take-advantage-of-37296384.html
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https://rebuildingireland.ie/news/minister-murphy-announces-16-drop-in-the-number-of-families-and-individuals-waiting-for-a-social-housing-home/
https://rebuildingireland.ie/news/minister-murphy-announces-16-drop-in-the-number-of-families-and-individuals-waiting-for-a-social-housing-home/
https://architizer.com/blog/inspiration/collections/social-housing-in-paris/


- 90 - 

➢ Ke kvalitní bytové výstavbě většího měřítka je třeba vysoká míra zainteresovanosti vedení 
města ve věci zadání a projednání územních studií a regulačních plánů. 

➢ Nové městské byty musí být kvalitní a dlouhodobě udržitelné 

➢ Je vhodné využít zkušeností ze zahraničí a podpořit alternativní formy výstavby a bydlení 
(družstevní, komunitní bydlení, sociální služby v terénu, spolubydlení starších občanů) 

➢ Průtahy stavebního řízení způsobují výraznější morální a technické zastarávání stavby ještě 
před jejím uvedením v použití, než kdyby stavební řízení mělo standardní délku. S ohledem na 
tento fakt je vhodné uvažovat o možné konvertibilitě typologií a predikovat sociální dopady 
výstavby včetně související občanské vybavenosti 

➢ V soudobém přístupu k návrhu obytných celků se více uplatňují „zelené“ přístupy, a to hlavně 
v celkovém urbanistickém návrhu, tj. důraz na retenování vody v krajině a její využití pro 
rekreaci, využití vzrostlých stromů a zelených fasád ke zlepšení klimatických podmínek a 
eliminaci efektu tepelného ostrova 

➢ Zdanění prázdných bytů, státem zaručené půjčky, zastropování nájmu atp. jsou podpůrné 
nástroje k řešení bytového nedostatku, ale nelze jimi nahradit výstavbu městských a obecních 
bytů 

➢ Developerská výstavba je nutná a přínosná, ale pro stanovení podmínek potřebuje silného 
partnera určujícího veřejné zájmy a nástroje jako územní studie, plánovací dohody, 
kompenzace. Město musí vědět co po developerovi chce 
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2.6 PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA LOKALIT NA ÚZEMÍ MĚSTA 
URČENÝCH PRO ROZVOJ BYDLENÍ 

V této kapitole je vyhotoven stručný přehled s charakteristickou rozvojových lokalit určených pro 
rozvoj bydlení. Přehled vychází z Návrhu Územního plánu Pardubice ve stavu z r. 2018 (dále Návrh ÚPD 
2018). Při charakteristice lokalit byl kromě podkladů z Návrhu ÚPD (2018) využíván i dálkový průzkum 
země, katastr nemovitostí a dále byly využívány informace o jednotlivých plochách dostupné na 
internetu. 

2.6.1 Přehled lokalit určených pro rozvoj bydlení 

V Návrhu ÚPD (2018) je vymezeno cca 173 rozvojových ploch pro bydlení a pro smíšené obytné využití. 
Velká část těchto ploch má malou výměru a je určena řádově pro několik rodinných domů. V tomto 
přehledu není účelné popisovat všechny navržené plochy, ale především plochy s vyšší teoretickou 
kapacitou z hlediska počtu bytových jednotek. Následující tabulka poskytuje přehled rozvojových ploch 
určených k bydlení, kde byla zpracovatelem Návrhu ÚPD (2018) vyčíslena kapacita pro 30 a více 
bytových jednotek u rodinných domů a 200 a více bytových jednotek u bytových domů. V tabulce je 
uveden kód plochy podle Návrhu ÚPD (2018), katastrální území, kde je plocha (či její větší část) 
vymezena, teoretická kapacita ploch podle počtu b.j. v rodinných či bytových domech a kapacitě 
odpovídající teoretický počet obyvatel a charakteristika plochy.  

Tabulka 19: Přehled rozsáhlejších lokalit určených pro rozvoj bydlení 

Kód plochy k.ú. 
Teoretická kapacita 

Charakteristika počet b.j. poč. 
obyv. RD BD 

Plochy bydlení 

012-Z Lány na Důlku 31,5 34,7 91,9 greenfield, nerozparcelované 
049-Z Staré Čívice 34,8 34,8 92,2 greenfield, nerozparcelované 
060-P Trnová 54,6 54,6 144,7 greenfield, nerozparcelované 
069 a-Z Svítkov 33,1 33,1 87,7 greenfield, nerozparcelované 
069 b-Z Svítkov 34,8 34,8 92,3 greenfield, nerozparcelované 
122-Z Semtín 64,2 64,2 170,2 greenfield, nerozparcelované 
142-P Ohrazenice   705,9 1313,0 greenfield, nerozparc., počátek výstavby 
148-P Trnová 82,5 44,4 6266 greenfield, nerozparcelované 
158-Z Pardubice   419,9 781,0 greenfield, nerozparcelované 
160-Z Pardubice   669,5 1245,2 greenfield, nerozparcelované 
161-Z Pardubice 74,4 138,4 12652 greenfield, probíhá výstavba 
223 a-Z Pardubice   227,3 422,9 greenfield, nerozparcelované 
223f-Z Pardubice  865,6 1610,1 greenfield, nerozparcelované 
227-Z Pardubice 34,9 34,9 92,4 greenfield, nerozparcelované 
236-Z Pardubice 164,3 180,7 478,9 greenfield, částečně rozparcelované 
347 a-Z Nemošice 58,0 58,0 153,7 greenfield, nerozparcelované 
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Kód plochy k.ú. 
Teoretická kapacita 

Charakteristika počet b.j. poč. 
obyv. RD BD 

347 b-Z Nemošice 70,7 70,7 187,3 greenfield, nerozparcelované 
429-Z Pardubice 204,3 224,7 595,5 greenfield, nerozparcelované 
435-Z Pardubice 54,9 54,9 145,4 greenfield, nerozparcelované 
436-Z Pardubice 42,3 42,3 112,0 greenfield, nerozparcelované 
443-Z Pardubice 76,0 76,0 201,4 greenfield, nerozparcelované 
445-Z Pardubice 123,4 135,7 359,6 greenfield, nerozparcelované 
459-Z Pardubice 98,8 98,8 261,8 greenfield, nerozparcelované 
486-Z Pardubice  119,7 222,7 greenfield, nerozparcelované 

Plochy smíšené komerční 

151-P 
Trnová, 
Pardubice   936,4 1741,8 greenfield, nerozparcelované 

153-P 
Trnová, 
Pardubice   158,2 294,3 lehká výroba 

219 b-Z Pardubice   121,4 225,8 lehká výroba 

255-P Pardubice   509,3 947,2 

brownfield, částečně asanované, částečně 
původní zástavba s velkým množstvím 
samostatných provozů a areálů 

260-P Pardubice   414,9 771,8 
částečný brownfield, zanádražní prostor s 
dílnami, překladišti a sklady 

262-P Pardubice   148,5 276,2 
částečný brownfield, lehká výroba, 
obchodní centrum 

263-P Pardubice   131,2 244,0 dílny a drobné provozovny, zástavba RD 
471-Z Dražkovice   136,9 254,6 greenfield, částečně rozparcelované 

Plochy smíšené obytné 
080-P Popkovice  42,7 79,5 greenfield, proluka 

084-P 
Popkovice, 
Svítkov   130,5 242,7 greenfield, obchodní areál 

178-P Pardubice   1146,5 2132,5 greenfield, nerozparcelované 
179-P Pardubice  294,7 548,2 plocha veřejné zeleně, sportoviště 

181-P Pardubice   355,8 661,8 
brownfield, sklady/lehká výroba, původní 
zástavba a velkokapacitní parkoviště 

183-P Pardubice  613,4 1140,9 brownfield, lehká výroba, asanované 

188-P Pardubice   254,1 472,6 
částečný brownfield, lehká výroba, 
kanceláře, původní zástavba 

195-P Pardubice   246,5 458,5 výrobní areál, pekárenský provoz 
216-P Pardubice  106,1 197,4 brownfield 
224-P Pardubice   102,8 191,2 brownfield kasáren 
232-P Pardubice  421,2 783,4 brownfield kasáren 
251-P Pardubice   177,5 330,1 sportoviště (stadion, parkoviště, veř. zeleň) 
279-P Pardubice  1759,2 3272,2 brownfield vojen. areálu, obchodní centra 
280-P Pardubice   338,2 629,1 brownfield kasáren 
404-P Pardubice  120,5 224,1 brownfield kasáren 
405-P Pardubice   138,0 256,6 brownfield kasáren 
442-P Pardubice   440,4 819,1 brownfield kasáren 

Zdroj: Upraveno a doplněno z Návrh ÚPD (2018) 
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Charakteristika rozvojových ploch byla vyhotovena na základě dálkového průzkumu jednotlivých ploch 
a studia katastru nemovitostí. Charakteristika rozlišuje rozvojové plochy na tři základní typy: 

• greenfield (zastavitelné plochy na „zelené louce“); 

• brownfield (plochy přestavby na brownfieldu, tedy na dříve zastavěných plochách, které již 
nejsou využívány, či jsou podvyužity); 

• zastavěné využívané plochy (např. lehká výroba, sklady, obchodní centra, zahrady apod.). 

Zastavitelné plochy na „zelené louce“ jsou vymezeny u plošně menších, i větších zón určených pro 
bydlení v rodinných domech, které jsou z velké části vymezeny v okrajových katastrálních územích 
města (resp. v extravilánu města). Výstavba na „zelené louce“ je odvislá od majetkoprávního 
vypořádání a napojení rozvojové lokality na sítě dopravní a technické infrastruktury. Oproti výstavbě 
na plochách přestavby – na brownfieldech či plochách s původně jiným využitím – je příprava výstavby 
na „zelené louce“ zpravidla snazší a tempo výstavby na greenfieldech je tak zpravidla výrazně vyšší než 
na plochách přestavby. Z hlediska minimalizace negativních důsledků nové výstavby na životní 
prostředí a krajinný ráz, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu i z hlediska hospodárného 
využívání dopravní a technické infrastruktury je ovšem žádoucí preference výstavby na brownfieldech 
či transformačních plochách, nebo prolukách v intravilánu města. K tomu je však zpravidla zapotřebí 
aktivnější role veřejného sektoru.  

Graf 25: Greenfield 060-P v k.ú. Trnová 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 
 

Na brownfieldech jsou oproti greenfieldům vymezeny především plochy určené pro smíšené obytné 
využití. Kromě brownfieldů několika někdejších výrobních areálů se jedná zejména o brownfieldy 
vojenské, tvořené především areálem někdejších Masarykových kasáren, kasáren Hůrka a bývalým 
areálem železničního vojska podél ulice S.K. Neumanna. Právě vojenské brownfieldy obvykle skýtají 
nejlepší podmínky pro brzkou transformaci, protože bývají ve veřejném vlastnictví. V Pardubicích je to 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
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aktuálně příkladem pouze u Masarykových kasáren a kasáren Hůrka, protože bývalý areál železničního 
vojska je ve vlastnictví soukromého subjektu.  

Graf 26: Brownfield Masarykových kasáren 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

Graf 27: Brownfield bývalého areálu železničního vojska 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
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Samotný bývalý areál železničního vojska v posledním desetiletí prochází částečnou revitalizací. 
Zatímco podél ulice S.K.Neumanna byly vybudovány objekty komerční občanské vybavenosti 
(hypermarket a obchodní galerie), v území někdejšího rozpletu kolejí, odkud byly vedeny koleje k 
jednotlivým skladovým objektům je postupně realizována developerská bytová výstavba se stovkami 
bytových jednotek podél nově vybudované ulice Pod Vinicí. Většina bývalého areálu železničního 
vojska však stále čeká na nové plnohodnotné využití. 

Dalším brownfieldem, kde jsou poměrně dobré podmínky pro revitalizaci je bývalá Továrna mlýnských 
strojů zvaná Prokopka na Palackého třídě. Areál továrny byl asanován již v roce 2010, navzdory 
lukrativní poloze ho zatím ovšem soukromí vlastníci nedokázali revitalizovat. Pro areál byla r. 2012 
zpracována územní studie, která má ovšem podle Návrhu ÚPD z r. 2018 pozbýt platnosti. Návrh ÚPD z 
r. 2018 naopak požaduje zpracování regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v 
území. To může případně oddálit revitalizaci brownfieldu do doby po pořízení a schválení regulačního 
plánu. V současné době je známý jeden záměr výstavby bytového domu, připravovaný společností 
Český stavební holding Enteria a.s.  

Specifickou skupinou ploch navrhovaných v Návrhu ÚPD (2018) k přestavbě jsou plochy a areály, které 
jsou v současné době využívány (a kde mnohdy ani není zjevný zájem jejich majitelů, resp. uživatelů k 
budoucí transformaci). Jedná se mj. o plochy: 

• obchodní zóny podél ulice Kapitána Jaroše (Albert, Obi) 

• provozní areály a skladovací plochy mezi Milheimovou ulicí a železniční tratí č. 010 
(navrhované funkční využití smíšené komerční, kde je ovšem tvůrci Návrhu ÚPD kalkulováno i 
s obytnou výstavbou) 

• sportoviště (multifunkční aréna a letní stadion) 

• areály garáží 

• zahrádky 

Význam těchto ploch přestavby tkví v tom, že je zde předpokládán budoucí potenciál pro transformaci, 
nebo intenzifikaci využití. Často je přitom záměrem vymezených ploch přestavby alespoň umožnit 
přestavbu v části vymezených ploch (např. u plochy přestavby vymezené na území multifunkční arény 
a letního stadionu je záměrem umožnění přestavby letního stadionu včetně výstavby obytných objektů 
v území). V jiných případech se vymezením ploch přestavby umožňuje, aby majitelé tyto plochy 
přestavěli (či odprodali k přestavbě), pokud k tomu budou vhodné tržní podmínky. Dá se např. 
předpokládat, že areály s navrhovanou přestavbou situované jižně od žst. Pardubice hl. n. se stanou 
atraktivnější pro změnu funkčního využití, až bude v rámci modernizace žst. vybudována přes nádraží, 
které je v současné době významnou urbanistickou bariérou, nová lávka pro pěší.     
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Graf 28: Brownfield tzv. Prokopky 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

 

Graf 29: Plochy přestavby v areálech obchodních center podél ulice Kapitána Bartoše 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
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K přestavbě jsou ve velké míře navrhovány především plochy situované severně i jižně od žst. 
Pardubice hl. n. (a tím má v zásadě dojít k funkčnímu rozšíření celoměstského centra západním směrem 
do oblasti v okolí žst.) a dále i plochy jižně od koridoru železniční trati č. 010 Praha – Pardubice – Česká 
Třebová, kde je situováno mnoho transformujících se či podvyužitých provozních a výrobních areálů. 
Plochy situované jižně od železniční trati č. 010 jsou ovšem navrhovány s funkčním využitím smíšené 
komerční plochy, kde je rozvoj bydlení podmíněn umístěním do území, kde nejsou či nebudou 
překračovány hlukové limity.  

Graf 30: Výřez z Hlavního výkresu Návrhu ÚPD (2018) – okolí žst. Pardubice hl. n. 

 
Zdroj: Návrh ÚPD (2018) 
Pozn.: Fialový koridor uprostřed výřezu představuje kolejiště žst. Pardubice hl. n. Plochy s červenými čtverečky 
jsou plochami přestavby s navrhovaným smíšeným obytným funkčním využitím. Plochy s fialovými čtverečky jsou 
plochami přestavby s navrhovaným smíšeným komerčním funkčním využitím. 

 

Zastavitelné plochy určené pro bydlení předměstské a bydlení venkovské – tedy pro výstavbu 
rodinných domů jsou zhodnoceny v Analýze rozvojových ploch pro bydlení (převážně individuální) v 
Pardubicích z roku 2018. Analýza hodnotí celkem 97 ploch v 21 lokalitách na základě platného 
územního plánu. V rámci hodnocení je vyčíslena rozloha těchto ploch, stanovena stávající zastavěnost 
ploch a určena jejich zbytková kapacita. Analýza dále vyhodnocuje limity, které omezují rozvoj těchto 
ploch. Mezi obecnými limity jsou zmíněny následující (Analýza rozvojových ploch pro bydlení (převážně 
individuální) v Pardubicích, 2018, s. 5): 

• „chybějící infrastruktura (technická i dopravní) nebo vedení stávající (především dálkové 
rozvody) 
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• vlastníci pozemků (brání odprodeji z důvodu, že se nemohou dohodnout na podmínkách 
využití pozemků)  

• uzemní studie (vymezují trasy komunikací, vedení infrastruktury, zeleň, veřejná prostranství) 

• cena pozemků (se odvíjí od toho, jestli jsou připraveny k výstavbě – zasíťované nebo ne) 

• hluk od zdrojů (liniové – silnice, železnice, letiště) 

• ochranná pásma (sítí, vodních zdrojů, lesa) 

• radon (nízké riziko na ploše ORP, vyjma části Dubiny – střední riziko) 

• záplavové území (okolo řek Labe, Chrudimky, toku Bylanky)“ 

2.6.2 Teoretické kapacity ploch určených pro rozvoj bydlení 

V Odůvodnění Návrhu ÚPD (2018) jsou vyčísleny teoretické kapacity lokalit určených pro rozvoj 
bydlení. Jedná se o teoretický výpočet kapacity ploch za předpokladu jejich úplného zastavění v 
souladu s regulativy dané plochy (minimální velikost parcel, maximální podlažnost, odstupy budov 
apod.), případně o vyčíslení počtu volných parcel u rozvojových lokalit, kde již byla provedena 
parcelace. U vybraných ploch smíšené obytné funkce a smíšené komerční funkce jsou ovšem vyčísleny 
kapacity jen těch jejich částí, u nichž zpracovatel Návrhu ÚPD předpokládá obytnou výstavbu (viz 
Příloha 1 textové části Odůvodnění Návrhu ÚPD 2018). Teoretické kapacity ploch určených k bydlení v 
jednotlivých katastrálních územích shrnuje následující tabulka.   

Teoretická kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby využitelných pro bydlení navrhovaných v 
Návrhu územního plánu města Pardubice (dále Návrh ÚPD) z roku 2018 činí podle údajů z Odůvodnění 
Návrhu ÚPD celkem 15 632 bytových jednotek (b.j.).  

Drtivá většina kapacit přitom připadá na b.j. v bytových domech, na rodinné domy připadá „pouze“ 2 
171 b.j.  

Drtivá většina kapacit také připadá na plochy přestavby (transformační plochy), tedy plochy, které jsou 
dnes nevyužité či podvyužité, nebo plochy, u nichž Návrh územního plánu oproti stávajícímu využití 
(výroba, skladování, maloobchod, dopravní plochy apod.) obsahuje přeměnu na plochy bydlení či 
plochy smíšené. To je dáno tím, že právě na plochách přestavby jsou navrženy regulativy, které 
umožňují výstavbu bytových domů. Přitom lze předpokládat, že teoretická kapacita u ploch přestavby 
nebude dlouhodobě naplněna, např. z majetkoprávních důvodů, důvodů přetrvávání původní činnosti, 
vysoké nákladnosti přestavby konkrétních lokalit, konfliktů funkcí v území, nebo nedostatečné 
rentability potenciální přestavby. Teoretické kapacity vyčíslené zpracovateli Návrhu ÚPD je tedy nutné 
brát s rezervou, resp. jako potenciální kapacity vycházející z rozsahu a regulativů konkrétních ploch, 
které přitom nemusejí být nikdy zcela naplněny. Dlouhodobý trend u komerční (developerské) 
výstavby přitom spočívá v upřednostňování výstavby na zastavitelných plochách na „zelené louce“ 
oproti výstavbě na transformačních plochách, resp. brownfieldech, protože příprava výstavby na 
„zelené louce“ je zpravidla snazší a méně nákladná. Pro zajištění harmonického rozvoje bydlení v celém 
území a šetrné využívání zastavitelných ploch, resp. ploch volné krajiny v extravilánu města tak mohou 
být nezbytné veřejné intervence spočívající např. v majetkoprávní přípravě území pro přestavbu, 
asanaci území / demolici starých objektů, sanaci starých ekologických zátěží, výstavbě veřejné 
infrastruktury nezbytné pro zajištění výstavby v území apod. 
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Tabulka 20: Teoretické kapacity ploch určených pro rozvoj bydlení.  

Katastrální území 
Počty b.j. Celkem 

Katastrální území 
Počty b.j. Celkem 

RD BD b.j. RD BD b.j. 
Opočínek 53   53 Studánka 15   15 

z toho na zastav. pl. 33   33 z toho na zastav. pl. 8   8 
z toho na transf. pl. 20   20 z toho na transf. pl. 7   7 

Lány na Důlku 130   130 Nemošice 162   162 
z toho na zastav. pl. 116   116 z toho na zastav. pl. 153   153 
z toho na transf. pl. 14   14 z toho na transf. pl. 9   9 

Staré Čívice 76   76 Pardubičky   197 197 
z toho na zastav. pl. 65   65 z toho na zastav. pl.       
z toho na transf. pl. 11   11 z toho na transf. pl.   197 197 

Trnová 67 416 483 Drozdice 12   12 
z toho na zastav. pl.       z toho na zastav. pl. 12   12 
z toho na transf. pl. 67 416 483 z toho na transf. pl.       

Svítkov 115   115 Černá za Bory 25   25 
z toho na zastav. pl. 108   108 z toho na zastav. pl. 25   25 
z toho na transf. pl. 7   7 z toho na transf. pl.       

Semtín 73   73 Dražkovice 151 219 370 
z toho na zastav. pl. 64   64 z toho na zastav. pl. 146 219 365 
z toho na transf. pl. 9   9 z toho na transf. pl. 5   5 

Rosice nad Labem 37   37 Hostovice u Pardubic 81   81 
z toho na zastav. pl. 7   7 z toho na zastav. pl. 75   75 
z toho na transf. pl. 30   30 z toho na transf. pl. 6   6 

Ohrazenice   705 705 Popkovice   173 173 
z toho na zastav. pl.       z toho na zastav. pl.       
z toho na transf. pl.   705 705 z toho na transf. pl.   173 173 

Pardubice 1024 11751 12775 Staročernsko 125   125 
z toho na zastav. pl. 964 2522 3486 z toho na zastav. pl. 125   125 
z toho na transf. pl. 60 9229 9289 z toho na transf. pl.       

Nové Jesenčany 25   25 Celkem 2171 13461 15632 
z toho na zastav. pl.       z toho na zastav. pl. 1901 2914 4815 
z toho na transf. pl. 25   25 z toho na transf. pl. 270 10720 10990 

Zdroj dat: Návrh Územního plánu Statutárního města Pardubice (2018) 
Pozn.: Hodnoty kapacit jsou zaokrouhleny na celá čísla dolů. Proto je celková hodnota mírně nižší, než v Návrhu 
ÚPD (2018). 
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Mapa 5: Teoretické kapacity zastavitelných ploch určených k bydlení v RD v jednotlivých k.ú. 
Statutárního města Pardubice 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019). Zdroj dat: Návrh ÚPD Pardubice (2015) 
 

Valná většina teoretických kapacit ploch využitelných pro obytnou výstavbu je situována v katastrálním 
území (k.ú.) Pardubice, tedy v intravilánu města. To se týká ploch pro výstavbu jak rodinných domů, 
tak bytových domů – a to jak zastavitelných, tak transformačních. Jen v transformačních územích v k.ú. 
Pardubice s navrhovaným využitím ploch pro bydlení či smíšenou obytnou a smíšenou komerční funkci 
jsou teoretické kapacity cca 9 289 b.j., tedy více než polovina celkových teoretických kapacit pro 
obytnou výstavbu ve městě. V k.ú. Pardubice jsou přitom vymezeny i rozsáhlé zastavitelné plochy pro 
bydlení v rodinných domech, jejichž kapacity představují téměř polovinu celkových kapacit ploch pro 
bydlení v rodinných domech v celých Pardubicích. Relativně rozsáhlé zastavitelné plochy pro bydlení v 
rodinných domech jsou navrženy na greenfieldech v lokalitách Cihelna a Nový Rybník – Hůrka. 
Vymezení těchto rozvojových zón na zelené louce tak prakticky zcela vyčerpává kapacity ploch volné 
krajiny v k.ú. Pardubice. 

Kromě k.ú. Pardubice jsou poměrně velké kapacity rozvojových ploch pro výstavbu RD především v k.ú. 
Nemošice, Dražkovice, Lány na Důlku, Staročernsko a Svítkov. 

U navrhovaných rozvojových ploch pro výstavbu BD jsou kromě k.ú. Pardubice relativně velké kapacity 
také v k.ú. Ohrazenice a Trnová. 
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Mapa 6: Teoretické kapacity zastavitelných ploch určených k bydlení v BD v jednotlivých k.ú. 
Statutárního města Pardubice 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019). Zdroj dat: Návrh ÚPD Pardubice (2015) 
 

Důležitou otázkou je ovšem okamžitá dosažitelnost rozvojových ploch. Návrh ÚPD pro důslednou 
koordinaci rozvoje stanovuje u rozsáhlejších rozvojových zón požadavek pořízení územní studie či 
regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v území. Pořízení územní studie či 
regulačního plánu však může oddálit výstavbu v dotčených zónách i o mnoho let. Proto je zapotřebí 
včasné zpracování územních studií a regulačních plánů, a to především u rozvojových zón, kde je 
žádoucí brzká výstavba.  

Z hlediska regulace živelné výstavby „na zelené louce“ je velmi vhodná kombinace etapizace změn v 
území (výstavba určité – zpravidla od stávající zástavby vzdálenější části rozvojové zóny je přípustná až 
poté, co je vyčerpána větší část kapacit předchozí části rozvojové zóny) s podmíněním změn území 
pořízením územní studie nebo regulačního plánu. Právě tyto nástroje jsou v Návrhu ÚPD hojně 
využívány. Pro dosažení preferované výstavby na plochách přestavby by tedy ještě bylo vhodné 
vytvářet podmínky pro výstavbu na plochách přestavby – mj. přednostním zpracováním požadovaných 
územních studií či regulačních plánů. Přitom je však zapotřebí pro uspokojení potřeb střední třídy 
obyvatel města (a prevenci jejich odchodu do obcí v zázemí města) zajistit dostatečnou nabídku ploch 
pro rozvoj bydlení v rodinných domech (zpravidla „na zelené louce“).  

Regulaci a intervence v oblasti územního rozvoje by tedy bylo vhodné usměrňovat tak, aby pokud 
možno v každém okamžiku byly k dispozici rozvojové plochy pro výstavbu řádově nižších stovek 
rodinných domů a dále bytových domů s řádově až nižšími tisíci bytových jednotek, aniž by přípravě 
výstavby muselo předcházet vleklé pořizování územních studií či regulačních plánů. V současné době 
je zpracováno větší množství územních studií požadovaných v Návrhu ÚPD, z regulačních plánů 
požadovaných Návrhem ÚPD je ovšem rozpracován pouze regulační plán pro lokalitu Automatické 
mlýny. Pro zajištění dostatečných kapacit ploch pro rozvoj bydlení (převážně) v rodinných domech by 
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bylo vhodné zajistit mj. včasné zpracování územní studie Nová Cihelna, či regulačního plánu pro území 
Nový rybník – Hůrka. 

Shrnutí 

➢ Návrh ÚPD z r. 2018 vymezuje pro rozvoj bydlení poměrně rozsáhlé zastavitelné plochy „na 
zelené louce“ situované v extravilánu města i rozsáhlé plochy přestavby v intravilánu města. 
Plochy přestavby přitom zahrnují jak brownfieldy, tak areály, kde přetrvává intenzivní využití. Z 
urbanistického i environmentálního hlediska je žádoucí preference výstavby na plochách 
přestavby, to se ovšem neobejde bez intervencí ze strany veřejné sféry. Plochy pro bydlení v 
rodinných domech jsou ovšem vymezeny téměř výhradně „na zelené louce“.  

➢ Teoretická kapacita rozvojových zastavitelných ploch a ploch přestavby využitelných pro 
bydlení navrhovaných v Návrhu územního plánu města Pardubice činí cca 15 630 bytových 
jednotek, z toho cca 2 170 v RD a 13 460 v BD. Skutečná kapacita bude ovšem výrazně nižší, 
protože se v teoretické kapacitě počítá i s transformací ploch, které jsou dlouhodobě intenzivně 
využívány. 

➢ Nejvyšší teoretická kapacita rozvojových ploch určených pro bydlení je v k.ú. Pardubice, kde 
připadá především na bydlení v bytových domech na plochách přestavby. Jsou zde ale i nejvyšší 
kapacity ploch pro bydlení v rodinných domech „na zelené louce“. Vysoké kapacity je dle 
Návrhu ÚPD možné předpokládat také v k.ú. Ohrazenice a Trnová.  

➢ Vzhledem k tomu, že je rozvoj na velké části rozvojových ploch navrhovaných v Návrhu ÚPD 
podmiňován zpracováním územních studií či regulačních plánů, je potřeba zajistit zpracování 
dalších územních studií a regulačních plánů.  
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2.7 ZHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU BYTOVÉHO FONDU 
MĚSTA 

2.7.1 Přehled bytového fondu podle územního členění a nákladů na 
plánované opravy 

Statutární město Pardubice má ve svém vlastnictví 2 048 bytových jednotek (stav k srpnu 2019, dle 
interních podkladů Magistrátu města Pardubice), které se nacházejí v 78 objektech s popisnými čísly. 
Rozdělení bytů mezi jednotlivé městské obvody ukazuje tabulka 21. Největší část městského bytového 
fondu (54 %) se nachází v městském obvodu Pardubice II.  

Další významná část fondu se vyskytuje v obvodech Pardubice V (18 % celkového městského bytového 
fondu, a Pardubice III (17 %). 

Ve třech městských obvodech (Pardubice IV, VI a VIII) se žádné byty ve vlastnictví města nenacházejí, 
v jednom z obvodů (Pardubice VII) je zastoupení městských bytů zcela minimální.  

Co se týče technického stavu městského bytového fondu a zhodnocení finančních nákladů na jeho 
údržbu, tabulka 21 zachycuje odborný odhad nákladů plánovaných oprav v členění podle jednotlivých 
městských obvodů. 

Největší náklady, 150 000 000 Kč, jsou plánovány na kompletní regeneraci objektů na adrese Husova 
1116–1119.  

Tabulka 21: Městský bytový fond dle obvodů 

Městský obvod Počet bytů Odhad nákladů na plánované opravy (Kč) 

Pardubice I 219 185 800 000 

Pardubice II 1 096 216 600 000 

Pardubice III 350 62 000 000 

Pardubice IV 0 0 

Pardubice V 378 112 000 000 

Pardubice VI 0 0 

Pardubice VII 5 6 500 000 

Pardubice VIII 0 0 

Celkem 2048 582 900 000 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 

 

Směrnice č. 17/2016 vymezuje pravidla pro pronájem bytů v majetku obce pro specifické skupiny 
obyvatel. Jedná se o seniory a zdravotně postižené osoby, pro které jsou vyčleněny byty zvláštního 
určení a byty bezbariérové, o mladé lidi, jimž jsou poskytovány byty startovací, a o osoby v bytové 
nouzi či osoby vynakládající vysoké procento z příjmu na bydlení, jimž jsou přidělovány byty sociální, 
dostupné či krizové bydlení.  Detailněji je charakteristika systému sociálního bydlení ve městě popsána 
v dokumentu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci 



- 104 - 

Pardubice – případová studie. Statistika přidělování bytů a počtu žádostí za období 2013-2019 je 
uvedena v tabulce. 

Tabulka 22: Statistika přidělování městských bytů v letech 2013–2019 

Typ  Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Změna 
2019/2013 

(v %) 
Sociální 

bydlení – 
sociální a 

dostupné byty 

počet žádostí 100 104 118 76 63 75 58 58 

počet přidělených bytů OMI 36 35 42 24 28 16 12 33 

Domy 
zvláštního 
určení + 

bezbariérové 
byty  

počet žádostí     31 48 31 41 49  -  

počet přidělených bytů OMI 44 41 29 26 24 13 26 59 

Startovací 
byty 

počet žádostí       184 204 262 196  -  

počet přidělených bytů OMI       25 25 25 25  -  

Byty pro 
organizace 

komunitního 
plánování  

počet žádostí         3 6 0  -  

počet přidělených bytů OMI 3 2 7 0 2 5 1 33 

Byty služební  počet žádostí       11 7 11 7  -  

počet přidělených bytů OMI 3 2 8 11 7 6 9 300 

Byty 
poskytované 

městem 
zřizovaným 
organizacím 

počet žádostí         7 3 6  -  

počet přidělených bytů OMI 4 6 2 6 4 5 3 75 

Jiné (výpůjčky, 
přenechání 
jiného bytu) 

počet žádostí           10 16  -  

počet přidělených bytů OMI 33 37 41 41 21 12 7 21 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 

V další tabulce jsou zobrazeny ukazatele bytového fondu města Pardubice za roky 2016-2019. Počet 
neobsazených/nevyužívaných obecních bytů neustále klesá, stejně tak i počet obecních bytů určených 
k prodeji. Ve sledovaném období nebyl rozestavěn, ani dokončen žádný obecní byt, stejně tak nebyl 
odkoupen žádný byt soukromých majitelů městem a nebyly podány žádosti o dotaci na 
rekonstrukci/pořízení obecních bytů.  

Tabulka 23: Ukazatele bytového fondu města Pardubice, 2016-2019 
    2016 2017 2018 2019 

Počet neobsazených / nevyužívaných obecních 
bytů 185 164 155  152 

Privatizace obecního bytového fondu (počet 
obecních bytů určených k prodeji) 160 95 69 63 

Počet zprivatizovaných / prodaných obecních bytů 65  26 6 14 
Rekonstrukce nevyužívaného obecního bytového 
fondu (počet rekonstruovaných bytů v daném 
roce) 

128 93 70   66 
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Podané žádosti o dotaci (IROP, SFRB aj.) na 
rekonstrukci či pořízení obecních bytů (počet 
bytů) 

0 0 0 0 

Nová výstavba obecních bytů – rozestavěné 0 0 0 0 

Nová výstavba obecních bytů – dokončené 0 0 0 0 

Odkup bytů soukromých majitelů městem (počet 
pořízených bytů) 0 0 0 0 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 

 

Město Pardubice disponuje 411 byty v domech zvláštního určení, které se nacházejí v městských 
obvodech Pardubice II a Pardubice III, a 35 bezbariérovými byty, které se nacházejí převážně 
v městském obvodu Pardubice V a částečně v obvodu Pardubice II.  

Tabulka 24 zachycuje geografické rozložení, stáří a technický stav bytů zvláštního určení popsaný 
v podobě provedených a plánovaných oprav, a odborný odhad finančních nákladů potřebných 
k zajištění odpovídajícího technického stavu bytů. Byty jsou v tabulce řazeny podle jednotlivých 
městských obvodů a stáří výstavby, vždy od nejnovějšího po nejstarší. 

Byty zvláštního určení vyžadují pro zajištění odpovídajícího technického stavu především následující 
opravy: 

• Výměna bytových jader 

• Výměna oken 

• Sanace fasády 

Odborný odhad nákladů na tyto opravy je 72 000 000 Kč. 

Tabulka 24: Byty zvláštního určení podle městských obvodů a stáří výstavby 

Městské 
obvody Adresa Počet 

bytů 
Rok 
výstavby Provedené opravy Plánované opravy 

Odhad 
nákladů 
 (mil. Kč) 

Pardubice II Bělehradská  
č.p. 513 43  1999 Viz. Ostatní byty ve vlastnictví obce 

Pardubice II Sedláčkova 
 č.p. 446 33 1975 oprava výtahů, výměna 

výplní otvorů, sanace 
fasády a střešního pláště 

postupná výměna 
bytových jader, 
výměna 
elektroinstalace 
spol. prostor 

8,00 

Pardubice II Sedláčkova  
č.p. 447 33 1975 8,00 

Pardubice III Erno Košťála  
č. p. 1013 24 1994 

oprava střešního pláště, 
oprava balkonů 2012, 
oprava výtahů 2009, 
výměna vstupních 
portálů 

dokončení výměny 
oken, sanace fasády 13,00 

Pardubice III Erno Košťála  
č. p. 1014 24 1994 

Pardubice III Erno Košťála  
č. p. 1015 16 1994 oprava střešního pláště, 

oprava balkonů 2014, 
oprava výtahů 2009, 
výměna vstupních 
portálů 

dokončení výměny 
oken, sanace fasády 15,00 Pardubice III Erno Košťála  

č. p. 1016 24 1994 

Pardubice III Erno Košťála  
č. p. 1017 24 1994 
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Městské 
obvody Adresa Počet 

bytů 
Rok 
výstavby Provedené opravy Plánované opravy 

Odhad 
nákladů 
 (mil. Kč) 

Pardubice III Jana Zajíce  
č.p. 947 95 1987 

regenerace 2005, oprava 
elektroinstalace spol. 
prostor  

postupná výměna 
bytových jader, 
sanace fasády vč. 
lodžií 

9,00 

Pardubice III Bartoňova  
č.p. 826 95 1981 

oprava elektroinstalace 
spol. prostor, oprava 
střešního pláště  

postupná výměna 
bytových jader, 
oprava lodžií, sanace 
fasády 

19,00 

Celkem   411       72,00 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 
 

2.7.2 Podrobný přehled provedených a potřebných oprav 

Městský bytový fond vyžaduje pro zajištění odpovídajícího technického stavu především následující 
opravy: 

• Výměna bytových jader 

• Výměna oken 

• Sanace fasády 

• Sanace obvodového pláště a střechy 

• Výměna elektroinstalace společných prostor 

Odborný odhad nákladů na tyto opravy je 510 900 000 Kč. 

Tabulka 25: Ostatní byty ve vlastnictví obce podle městských obvodů a stáří výstavby 

Městské 
obvody Adresa Počet 

bytů 
Rok 
výstavby Provedené opravy Plánované opravy 

Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice I Nerudova 
č.p. 1651 16    

dokončena výměna 
oken 2012, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor 2019  

sanace pláště objektu 7,00 

Pardubice I Nábřeží Závodu 
míru č.p. 1835   75 1977 částečná výměna oken  

dokončení výměny 
výplní otvorů, 
postupná výměna 
byt. jader, sanace 
fasády, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor 

22,00 

Pardubice I Havlíčkova  
č.p. 84 30 1962 

regenerace 2003, 
změna způsobu 
ohřevu TUV 2014  

oprava střešního 
pláště, úprava 
výstupu na střechu   

6,00 
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Městské 
obvody Adresa Počet 

bytů 
Rok 
výstavby Provedené opravy Plánované opravy 

Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice I Nám. J. Pernera 
č.p. 2560 2 1960 

regenerace 2005, 
zřízení služebny MP 
2019 

 demolice části 
objektu   

Pardubice I Husova č.p. 1116  22 1941 

oprava střechy 2011 kompletní regenerace 
objektu   150,00 

Pardubice I Husova č.p. 1117 23 1941 

Pardubice I Husova č.p. 1118 23 1941 

Pardubice I Husova č.p. 1119 23 1941 

Pardubice I Sladkovského 
č.p. 388 5 1929 celková regenerace 

dokončena 2011 sanace zemní vlhkosti   0,80 

Pardubice II Bělehradská  
č.p. 513 101 1999 

částečná oprava 
střechy, částečná 
oprava 
vzduchotechniky, 
nátěr klempířských a 
zámečnických prvků, 
sanace části lodžií  

dokončení sanace 
lodžií, dokončení 
opravy střech, sanace 
fasády, dokončení 
výměny výplní otvorů  

25,00 

Pardubice II K Rozvodně  
č.p. 97 72 1989 

výměna ležaté 
kanalizace, výměna 
rozvodů plynu, 
výměna výplní otvorů 
2013, oprava střešního 
pláště, oprava výtahů  

revitalizace pláště 
domu, postupná 
výměna bytových 
jader, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor   

22,00 

Pardubice II Bělehradská č.p. 
379  139 1976 

 
Oprava střechy a 
střešní nástavby 
2014/2015, úprava 
ohřevu TUV, výměna 
elektroinstalace spol. 
částí 2019, opravy 
výtahů 2 ks 2019  

opravy spol. prostor, 
sanace fasády, 
postupné opravy 
bytových jader  

11,00 

Pardubice II Brožíkova  
č.p. 430 64 1975 

oprava výtahů 2015, 
výměna vstupních 
portálů 2015, oprava 
střechy 2019 

dokončení výměny 
oken, sanace pláště 
objektu, postupná 
výměna bytových 
jader, výměna 
rozvodů ÚT, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor 

21,00 

Pardubice II Brožíkova   
č.p. 431 42 1975 

Pardubice II Brožíkova  
č.p. 432 64 1975   

Pardubice II Gagarinova  
č.p. 380 42 1971 

výměna výplní otvorů 
2014, kanalizační 
přípojka, oprava 
výtahů 

výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, postupná 
výměna bytových 
jader, sanace fasády  

23,00 Pardubice II Gagarinova  
č.p. 381 42 1971 

Pardubice II Gagarinova č.p. 
382  42 1971 

Pardubice II Okrajová  
č.p. 294 24 1968 dokončení výměny 

oken, postupné 13,00 
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Městské 
obvody Adresa Počet 

bytů 
Rok 
výstavby Provedené opravy Plánované opravy 

Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice II Okrajová  
č.p. 295 24 1968 

oprava výtahů, 
výměna vstupních 
portálů  

opravy bytových 
jader, oprava balkónů  

Pardubice II Sluneční č.p. 300 24 1968 oprava výtahů, 
výměna vstupních 
portálů  

dokončení výměny 
oken, postupné 
opravy bytových 
jader, oprava balkónů  

13,00 
Pardubice II Sluneční č.p. 301 24 1968 

Pardubice II Mladých 
 č.p. 181 25 1965 

výměna vstupních 
portálů 2015, oprava 
střešního pláště 2019 

dokončení výměny 
oken, výměna el. 
instalace spol. 
prostor, výměna 
rozvodů 
zdravotechniky, 
výměna vodovodních 
a kanalizačních 
přípojek, 
rekonstrukce výtahů, 
postupné opravy 
bytových jader 

28,00 

Pardubice II Mladých 
 č.p. 182 25 1965 

Pardubice II Mladých  
č.p. 183 25 1965 

Pardubice II Mladých  
č.p. 184 25 1965 

Pardubice II Varšavská  
č.p. 213 23 1965 výměna 

elektroinstalace 
společných částí 
domu, výměna 
vstupních portálů 

dokončení výměny 
oken, postupné 
opravy bytových 
jader, rekonstrukce 
výtahů, oprava 
střešního pláště, 
sanace fasády  

19,00 

Pardubice II Varšavská  
č.p. 214 23 1965 

Pardubice II Ohrazenická 
 č.p. 159 21 1964 

oprava zateplení a 
výměna výplní otvorů 
2014/2015, oprava 
střechy 2016, oprava 
elektroinstalace spol. 
prostor 2019 

rekonstrukce 
sklepních kójí, 
společných prostor, 
postupné opravy 
bytových jader 

15,00 

Pardubice II Ohrazenická  
č.p. 160 21 1964 

Pardubice II Ohrazenická  
č.p. 161 21 1964 

Pardubice II Ohrazenická  
č.p. 162 21 1964 

Pardubice II Ohrazenická  
č.p. 163 21 1963 

Pardubice II Chemiků 
 č.p. 124 8 1963 

kanalizační přípojka, 
ležatá kanalizace, 
stoupací potrubí 
zdravotechniky  

 výměna výplní 
otvorů, sanace 
obvodového pláště a 
střechy   

10,60 
Pardubice II Chemiků  

č.p. 125 8 1963 

Pardubice II Chemiků 
 č.p. 126 8 1963 

Pardubice II Chemiků 
 č.p. 127 8 1963 

Pardubice III Jana Zajíce  
č.p. 959 48 1988 

oprava výtahů, 
vybudování 
bezbariérového 
vstupu, oprava 
střešního pláště 

postupná výměna 
oken, postupná 
výměna bytových 
jader, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor   

6,00 
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Městské 
obvody Adresa Počet 

bytů 
Rok 
výstavby Provedené opravy Plánované opravy 

Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice V Jana Palacha  
č.p. 2767 8 2005 

novostavba kolaudace 
2005, výměna výplní 
otvorů a oprava teras 
2011, výměna výtahu  

    

Pardubice V Sokolovská  
č.p. 2731 44 2001 

sanace balkonů, 
změna způsobu 
ohřevu TUV a UT 

 výměna výplní 
otvorů, oprava 
obvodového pláště a 
zateplení, 
hydroizolace 
suterénu 

14,00 

Pardubice V Sokolovská  
č.p. 2721  44 2000 

sanace suterénu, 
změna způsobu 
ohřevu UT a TUV 

 výměna výplní 
otvorů, oprava 
obvodového pláště a 
zateplení  

12,00 

Pardubice V Rokycanova  
č.p. 2654 24 1989 regenerace 2004, 

výměna ZT 2005 
oprava výtahů na 
evakuační 5,50 

Pardubice V Jana Palacha  
č.p. 363 3 1988 

plánovaná celková revitalizace (P-PINK)  
Pardubice V Jana Palacha  

č.p. 372 3 1989 

Pardubice V Na Záboří  
č.p. 223  40 1969 

oprava pavlačí 2012, 
kanalizační přípojka, 
rekonstrukce topného 
systému 

sanace fasády, oprava 
střechy, výměna 
výplní otvorů, 
výměna el. rozvodů 
spol. prostor 

18,50 

Pardubice V Železničního  
pluku č.p. 2260 6 1960 kanalizační přípojka, 

výměna oken, 

sanace fasády, 
výměna el. instalace 
spol. prostor 

6,50 
Pardubice V Železničního 

 pluku č.p. 2261 6 1960 

Pardubice V Staňkova  
č.p. 2244 4 1958 výměna oken, výměna 

střešní krytiny, 
výměna rozvodů, 
odstranění vlhkosti  

oprava fasády 2,00 
Pardubice V Staňkova  

č.p. 2245 4 1958 

Pardubice V Lexova č.p. 2338 6 1955 

výměna kanalizační 
přípojky - 2010/11, 
výměna střešní krytiny 
2005/06, částečná 
výměna oken, výměna 
ÚT 

dokončit výměnu 
oken, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, sanace 
fasády, výměna 
vodovodních přípojek  

36,50 

Pardubice V Lexova č.p. 2339 6 1955 
Pardubice V Lexova č.p. 2340 6 1955 

Pardubice V Sokolovská  
č.p. 2341 6 1955 

Pardubice V Sokolovská  
č.p. 2342 6 1955 

Pardubice V Sokolovská  
č.p. 2343 6 1955 

Pardubice V Artura Krause 
č.p. 2344 8 1955 

Pardubice V Artura Krause 
č.p. 2345 8 1955 

Pardubice V Dražkovice  
č.p. 25 11 1937 celková regenerace 

2005 

sanace fasády, nátěr a 
opravy dřevěného 
podbití  

3,00 
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Městské 
obvody Adresa Počet 

bytů 
Rok 
výstavby Provedené opravy Plánované opravy 

Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice V Železničního  
pluku č.p. 1631 14 1931 

výměna střešní krytiny 
2011, kanalizační 
přípojka, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, výměna výplní 
otvorů, výměna 
rozvodů 
zdravotechniky 

    

Pardubice V Češkova  
č.p. 1618 11 1931   

dokončení výměny 
výplní otvorů, 
výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, sanace 
fasády, oprava 
střechy 

6,00 

Pardubice V Češkova 
 č.p. 1689 13 1931 

regenerace 
obvodového pláště, 
oprava sklepů 2019  

výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor  

2,00 

Pardubice V Češkova  
č.p. 1356 10 1928   

dokončení výměny 
výplní otvorů, 
výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, sanace 
fasády   

6,00 

Pardubice V Staňkova  
č.p. 1380 8 1928   

Projednáno k prodeji 
Pardubice 
VII 

Doubravice  
č.p. 48 1 1941   

Projednáno k prodeji 

Pardubice 
VII 

Doubravice  
č.p. 47 4 1937   

oprava střechy, 
komínů, rozvody 
tepla, oprava bytu, 
sanace obvodového 
pláště domu vč. 
zateplení 

5,00 

Celkem   1564       510,9 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 
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Shrnutí 

➢ Statutární město Pardubice má ve svém vlastnictví 2 048 bytových jednotek. 

➢ Největší část městského bytového fondu (54 %) se nachází v městském obvodu Pardubice II, 
kde jsou lokalizovány byty zvláštního určení a velká část startovacích bytů. 

➢ Podle odborného odhadu jsou celkové finanční náklady potřebné pro zajištění odpovídajícího 
technického stavu městského bytového fondu 582 900 000 Kč. 

➢ Největší část těchto nákladů představuje investice do regenerace objektů v Husově ulici. 

➢ Nejčastějšími plánovanými opravami nutnými pro zajištění odpovídajícího technického stavu 
jsou výměna bytových jader, výměna oken, sanace fasády, sanace obvodového pláště a střechy, 
a výměna elektroinstalace společných prostor. 
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2.8 ANALÝZA SWOT 

2.8.1 Silné stránky 

➢ Obecně vysoká atraktivita města pro bydlení daná příznivým prostředím a dostatkem pracovních 
příležitostí ve městě i dopravní blízkostí dalších velkých měst (Praha, Hradec Králové, ale i Brno či 
Olomouc) 

➢ Téma rozvoje bydlení dlouhodobě důležitým tématem rozvoje Statutárního města Pardubice 

➢ Fyzické podmínky pro rozvoj bydlení ve městě (dostatek potenciálně zastavitelných ploch) 

➢ Poměrně velká nabídka ploch pro rozvoj bydlení na „zelené louce“ i na brownfieldech a plochách 
přestavby 

➢ V podmínkách Česka relativně rozsáhlý bytový fond ve vlastnictví města 

➢ Rozvinutá struktura obyvateli jasně vnímaných vnitřních identifikačních urbanistických celků 

➢ Existující koncepce dostupného bydlení a koncepce startovacího bydlení v Pardubicích 

➢ Realizovaný projekt pilotního ověřování systému sociálního bydlení v Pardubicích, z něhož 
vyplynou doporučení a vhodnost metodických nástrojů 

➢ Připravené záměry v oblasti rozvoje bydlení, aktuálně zejména revitalizace bytových domů 
Husova 1116–1119 

  



- 113 - 

2.8.2 Slabé stránky 

➢ Relativně vysoké ceny bytů ve vztahu k průměrné mzdě, resp. k příjmům domácností 

➢ Dlouhodobá převaha rozvoje bydlení na „zelené louce“ nad rozvojem bydlení na plochách typu 
brownfield 

➢ Přítomnost zatěžujících průmyslových provozů s negativními vlivy na obytné prostředí a image 
města (Paramo, Synthesia, Explosia) 

➢ Zatížení obytného prostředí města hlukovou a případně i emisní zátěží z I. tranzitního železničního 
koridoru, silničních komunikací a letiště Pardubice 

➢ Morální zastarávání panelových sídlišť, bytový fond sídlišť z velké části neodpovídající současným 
a budoucím potřebám bydlení střední třídy 

➢ Nízká kvalita veřejného prostoru na poměrně rozsáhlých sídlištích 

➢ Sídliště obvykle jednogenerační s menším podílem pestré skladby obyvatel 

➢ Nedostatečná nabídka nového bydlení ve městě v důsledku zdlouhavé přípravy výstavby na 
brownfieldech i pomalého procesu pořizování územních studií a regulačních plánů na rozvojových 
plochách 

➢ Fragmentace obytného prostředí města železnicí (zejména I. tranzitním železničním koridorem) a 
silnicemi I/35 a I/37 

➢ Dlouhodobý výrazný investiční deficit bytového fondu ve vlastnictví města (téměř 600 mil. Kč) 

➢ Osoby ohrožené ztrátou bydlení žijí pouze v několika lokalitách města (relativně vysoká míra 
sociálně prostorové segregace obyvatel) 

➢ Sociální problémy vázané na ubytovací zařízení na sídlišti Polabiny 

➢ Nedostatek dostupných startovacích bytů, resp. dostupných finančních nástrojů pro bydlení 
mladých obyvatel 

➢ Azylový dům pro ženy s dětmi nenabízí bezbariérový přístup, uspořádání ubytovacích kapacit a 
nedostatečný bezbariérový přístup azylového domu pro muže 
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2.8.3 Příležitosti 

➢ Geografická a zejména dopravní blízkost Prahy (pracovní trh, možnost každodenní dojížďky) 

➢ Další propojování a růst významu hradecko-pardubické aglomerace sdílející větší trh a vybavenost 

➢ Potenciál populačního růstu města vlivem zejména vnitrostátní migrace a atraktivity města pro 
bydlení 

➢ Růst významu železničního uzlu Pardubice v osobní dopravě a zlepšování dostupnosti hlavních 
Prahy jako stimul rozvoje bydlení na transformačních plochách v okolí žst. Pardubice hl.n. 

➢ Výborná dopravní dostupnost města (zejména železniční, ale i silniční) 

➢ Dopravní potenciál řeky Labe (pro dopravní, ale i turistické účely) 

➢ Dobré přírodní podmínky (topografie, klima) pro rozvoj cyklistické, příp. také pěší dopravy 

➢ Existence mezinárodního letiště s vizí navýšení počtu přepravených cestujících 

➢ Existence univerzity 

➢ Tradice chemického a elektrotechnického průmyslu (pracovní příležitosti, možnost vývoje) 

➢ Na české poměry rozvinutá infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

➢ Rozvinutá, široká síť zařízení pro sport, kulturu a volný čas 

➢ Sdílená vybavenost veřejnými i komerčními službami spolu s Hradcem Králové – větší trh a širší 
nabídka pro obyvatele obou měst a jejich okolí 

➢ Dobré zázemí města i jeho okolí pro příměstskou rekreaci 

➢ Rozvinutý systém MHD 

➢ Příznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva města 

➢ Stabilní ekonomická výkonnost i struktura města, dostatek rozmanitých pracovních příležitostí, 
relativně hodně progresivních oborů a firem 

➢ Na poměry velkého města relativně dobrý imisní stav ovzduší 

➢ Množství brownfieldů uvnitř města transformovatelných pro bydlení a rozvoj vybavenosti 

➢ Revitalizace brownfieldů mezi hlavními prioritami programovacího období politiky EU 2021–27 

➢ Důsledné uplatňování regulativů navržených v novém územním plánu města (etapizace změn 
v území, podmínění změn zpracováním územních studií či regulačních plánů) jako předpoklad pro 
vznik kvalitního a efektivního obytného prostředí 

➢ Trend rozvoje energeticky úsporného a „zeleného“ bydlení podporovaný také z evropské, 
částečně i národní úrovně 

➢ Trend výstavby objektů adaptovatelných pro různé funkce (bydlení, občanská vybavenost, 
ubytování pro turisty apod.) 

➢ Trend soukromých projektů rozvoje družstevní výstavby (zatím spíše bez podpory veřejného 
sektoru) a projektů menších lokálních developerů se zaměřením na kvalitní bydlení 

➢ Sociální bydlení a sociální služby mezi hlavními prioritami programovacího období kohezní politiky 
EU 2021–27 

➢ Státní dotačně úvěrový program od r. 2019 „Výstavba pro obce“ (finanční nástroj nahrazující do 
jisté míry zákon o sociálním bydlení) 
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2.8.4 Hrozby 

➢ Předpoklad (zejména přirozeného) úbytku obyvatel města 

➢ Odsávání pracovních sil, elit a mozků do Prahy (dojížďkou i stěhováním) 

➢ Výrazná dopravní zátěž intravilánu města automobilovou dopravou 

➢ Nedostatečná kapacita dopravy v klidu, zejména na sídlištích s vysokou hustotou obyvatelstva 

➢ Nízká míra podnikatelské aktivity, nadprůměrně velká část obyvatelstva jsou zaměstnanci 

➢ Relativně nízká průměrná mzda ve městě a jeho okolí 

➢ Nekontrolovaný nárůst agenturních pracovníků v případě rozvoje průmyslu 

➢ Aktuální a očekáváný lokální nedostatek míst v mateřských, částečně i základních školách 

➢ Existence ekologických zátěží z chemického průmyslu 

➢ Nárůst hlukové zátěže v případě růstu provozu na letišti Pardubice 

➢ Dopad klimatických změn na pohodu bydlení v některých typech bytů, zejména v bytových 
domech na sídlištích ze socialistického období a také v některých energeticky úsporných domech 
orientovaných na jih a ve veřejném prostoru obytných zón 

➢ Odchod části obyvatel (zejména střední a vyšší třídy) do suburbií v okolních obcích a městech (vliv 
preference bydlení obyvatel i nedostatečné koncentrace výstavby do intravilánu) s negativními 
důsledky na příjmy a komunitu města 

➢ Nepříznivá demografická prognóza předpokládající v příštích dekádách úbytek obyvatelstva 
přirozenou měnou 

➢ Demografické stárnutí obyvatelstva města snižující ekonomickou vitalitu města a vyvolávající vyšší 
nároky na kapacitu příslušných služeb 

➢ Pokračující trend snižování počtu osob v domácnostech 

➢ Prostorový růst pardubické (resp. hradecko-pardubické) aglomerace zvyšující nároky na obsluhu 
území a zabírající novou zástavbou volnou krajinu v extravilánu města 

➢ Obecně nízké uplatňování a vymahatelnost měkkých nástrojů územního plánování, regulačních 
plánů a územních studií a rovněž omezená zkušenost samospráv s těmito nástroji 

➢ Omezená zkušenost a relativně malá míra uplatňování plánovacích dohod a dalších nástrojů 
společného postupu veřejných a soukromých subjektů při realizaci projektů rozvoje bydlení 

➢ Technické i morální zastarávání bytového fondu ve starších objektech při nedostatečné údržbě  

➢ Růst cen bydlení v důsledku rychlejšího růstu poptávky po bydlení, než nabídky bydlení s dopady 
na dostupnost bydlení 

➢ Složitý a dlouhý povolovací proces (zejm. územní a stavební řízení) 

➢ Nízká vlastnická diverzita bydlení a málo rozvinutý trh nájemního (a také obecního a družstevního) 
bydlení v Česku 

➢ S postupující metropolizací a prostorovým růstem pražské aglomerace předpoklad dalšího růstu 
cen nemovitostí v Pardubicích (nad rámec obecného trendu růstu kupní síly obyvatel Česka) 

➢ Chybějící zákon o sociálním bydlení 

➢ Rostoucí nedostupnost bydlení pro osoby v bytové nouzi i pro středně příjmové domácnosti a pro 
mladé 
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3 STRATEGICKÁ ČÁST 
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3.1 VIZE 

Návrhové období vize jako nejobecnější úrovně Strategie bydlení pro město Pardubice je stanoveno na 
20 let. Vize bydlení v Pardubicích je definována takto: 

 

 

Pardubice budou městem s pestrou a kvalitní nabídkou bydlení pro různé skupiny obyvatel. 

Město bude mít kvalitní kostru své urbánní struktury (centra významných celků, urbánní osy). 
Rozvoj bydlení i dalších funkcí bude přednostně realizován v intravilánu a na transformačních 
plochách se snahou o intenzifikaci zástavby a eliminaci záboru volných ploch (zejména mimo 

intravilán). Komerční bytový fond bude v každé lokalitě či čtvrti nabízet různé možnosti bydlení 
v rodinných i bytových domech pro různé sociální skupiny a bude eliminovat riziko sociálně 

prostorové segregace. Bytový fond ve vlastnictví města bude dostatečně rozsáhlý pro zajištění 
dostupného bydlení cílovým skupinám, které na vlastní bydlení nedosáhnou. Tím bude podpořena 
stabilizace obyvatelstva (počet obyvatel i jejich struktura) a sociálně-ekonomického rozvoje města. 

Ve vazbě na bydlení budou město a jeho jednotlivé sídelní celky adekvátně vybaveny veřejnými i 
komerčními službami. Ve smyslu růstu mobility obyvatel a snižování negativních důsledků na životní 

prostředí města bude rozvíjen dopravní systém města. Město bude mít dostatečné přírodní a 
krajinné zázemí pro rekreaci svých obyvatel. 

 

 

Vize je strukturována do 6 pilířů uvedených v následujícím schématu. 3 pilíře (ve schématu zvýrazněné 
podbarvením) jsou předmětem vlastní strategie rozvoje bydlení. Další 3 pilíře jsou souvisejícími tématy, 
na která návrh strategie upozorňuje. 

Obrázek 3: Schematické vyjádření vize rozvoje bydlení 

 

Sídelní struktura 
města, urbanismus 

Bytový fond 

Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Hospodářský vývoj 
a služby 

Životní prostředí, 
příroda a krajina 

Dopravní systém 
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3.2 CÍLOVÉ SKUPINY 

Strategie bydlení definuje 10 cílových skupin: 

1. Obyvatelstvo s vysokým statusem 

2. Běžné rodiny 

3. Mladé a začínající rodiny 

4. Pracovníci ve veřejných službách 

5. Studenti 

6. Dočasné pracovní síly 

7. Senioři 

8. Dospělé osoby se zdravotním handicapem 

9. Sociálně slabí obyvatelé 

10. Osoby v nouzi 

Každá cílová skupina bude strategií podpořena jiným způsobem a pro jednotlivé cílové skupiny jsou 
také jinak relevantní jednotlivé pilíře vize. Charakteristiku jednotlivých cílových skupin a způsob jejich 
zohlednění ve strategii naznačují následující tabulkové přehledy. 

Tabulka 26: Cílová skupina Obyvatelstvo s vysokým statusem 

1. Obyvatelstvo s vysokým statusem 

Jedná se o kosmopolitní obyvatele s vysokým sociálním a ekonomickým statusem. Část těchto 
obyvatel jsou cizinci. Typickými příslušníky jsou manažeři firem, vedoucí pracovníci v oblasti 
výzkumu apod. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Celková sídelní a urbanistická 
struktura města a nabídka 
velmi kvalitních a plošně 
větších bytů ve vazbě na 
životní prostředí a dopravní 
systém je zásadní pro 
atraktivitu bydlení skupiny. 

Obytné zóny a bytové domy 
mají být realizovány s pestrou 
nabídkou různých typů, 
dispozic a velikostí bytů 
zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci. 

Cílová skupina přispívá 
k ekonomické i sociální 
prosperitě a stabilitě, zejména 
pak ve vazbě na hospodářský 
vývoj města a tvorbu přidané 
hodnoty. 
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Tabulka 27: Cílová skupina Běžné rodiny 

2. Standardní rodiny 

Jedná se o početně největší skupinu přesahující i do některých dalších cílových skupin. Standardní 
rodiny jsou definovány jako rodiny s nezletilými, mladistvými nebo studujícími dětmi, včetně 
pěstounských rodin. Jedná se o širokou skupinu, zpravidla se středním sociálním, ekonomickým a 
příjmovým statusem. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

S ohledem na početnost této skupiny je zásadní dostatečně 
kvalitní a rozsáhlá nabídka komerčního bydlení v intravilánu 
města s dobrou dostupností služeb (maloobchod, školství, sport 
atd.) a dopravní dostupností eliminující stěhování mimo město a 
s ním spojený růst nákladů a pokles příjmů města. 

Cílová skupina přispívá ke 
stabilitě sociálního prostředí 
v širokém smyslu (pracovní trh, 
síť obchodů a služeb, spolkové 
aktivity apod.). 

Tabulka 28: Cílová skupina Mladé a začínající rodiny 

3. Mladé a začínající rodiny 

Specifická skupina mladých a začínajících rodin představuje klíčový prvek pro udržení obyvatelstva. 
Orientačně ji lze vymezit jako obyvatele od 20 do 40 let na začátku profesní kariéry s dětmi nebo 
s předpokladem mít děti v budoucnu. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města má nabídnout 
cenově dostupné bydlení 
v přijatelném prostředí a 
s dobrou dostupností služeb 
(školy, kultura, sport). 

Důležitá je nabídka cenově 
dostupného bydlení 
rozmanitých vlastnických 
vztahů (komerční vlastní, 
komerční nájemní, družstevní 
bydlení, městské byty…). 

Cílová skupina přispívá ke 
stabilitě sociálního prostředí a 
k udržitelnosti populačního 
vývoje města. 
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Tabulka 29: Cílová skupina Pracovníci ve veřejných službách 

4. Pracovníci ve veřejných službách 

Jedná se především o pracovníky ve veřejných službách, jejichž příjmová úroveň jim mnohdy 
znesnadňuje dostupnost bydlení. Typickými příslušníky skupiny jsou učitelé, zdravotnický personál, 
policisté, hasiči, pracovníci v oblasti kultury, řidiči atd. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města má nabídnout 
cenově dostupné bydlení 
v přijatelném prostředí a 
s dostupností svého 
pracovního místa. 

Důležité je doplnění běžné 
nabídky komerčních bytů 
cenově dostupnými služebními 
byty ve vlastnictví města, jeho 
příspěvkových organizací a 
dalších veřejných institucí. 

Bez relevance vůči cílové 
skupině. 

Tabulka 30: Cílová skupina Studenti 

5. Studenti 

Studenti jsou skupinou, která ve městě pobývá dočasně několik let během studia. Jedná se částečně 
o místní obyvatele, ale částečně o studenty z jiných částí Česka, případně ze zahraničí. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města má nabídnout 
cenově dostupné sdílené 
bydlení (nejen koleje, ale i 
sdílené komerční bydlení 
v bytech) v širším centru města 
navázané na vybavenost (sport, 
kultura apod.). Sociálně-
ekonomické prostředí (včetně 
trhu s byty, pracovního trhu) 
města má studenty motivovat 
k tomu, aby po studiu ve městě 
zůstali. 

Důležitá je kombinace běžné 
nabídky vysokoškolských kolejí 
a komerčních bytů k pronájmu 
pro sdílené bydlení. Vhodná, 
ale obtížně proveditelná je 
rovnoměrnější prostorová 
distribuce (dekoncentrace) 
těchto bytů ve městě. 

Bez relevance vůči cílové 
skupině. 
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Tabulka 31: Cílová skupina Dočasné pracovní síly 

6. Dočasné pracovní síly 

Jedná se o velmi specificky vymezenou cílovou skupinu osob, které ve městě pobývají dočasně kvůli 
zaměstnání. Doba pobytu zahrnuje několik měsíců až let. Jedná se o domácí obyvatele i cizince. 
Typickými představiteli jsou kmenoví či agenturní pracovníci s nižší kvalifikací zajišťující dělnické, 
řemeslné či pomocné práce ve výrobě, maloobchodu apod. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města má nabídnout 
cenově dostupné bydlení 
v přijatelném prostředí a 
dostupností veřejné dopravy. 

Důležité je doplnění běžné 
nabídky komerčních bytů ke 
koupi či pronájmu cenově 
dostupnými byty ve vlastnictví 
soukromých subjektů, příp. 
města a dalších veřejných 
institucí. Vhodná je 
rovnoměrná prostorová 
distribuce (dekoncentrace) 
těchto bytů ve městě. 

Bez relevance vůči cílové 
skupině. 

Tabulka 32: Cílová skupina Senioři 

7. Senioři 

Početně silná skupina je vymezena jako ekonomicky neaktivní obyvatelé v poproduktivním věku. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města mají přispívat 
k bezpečnosti, odstranění 
bariér ve veřejném prostoru a 
fyzická dostupnost služeb 
(maloobchod, zdravotnictví, 
kultura aj.) a bezbariérové 
veřejné dopravy. 

Klíčový je fungující trh s byty 
umožňující přestěhování do 
menšího bytu apod. Doplňkově 
je třeba doplnit běžnou 
komerční nabídku o 
malometrážní městské byty, 
případně o byty zvláštního 
určení a komunitní bydlení. 
Obytné zóny a bytové domy 
mají být realizovány s pestrou 
nabídkou různých typů, 
dispozic a velikostí bytů 
zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci. 

Důležitá je provázanost bydlení 
s nabídkou služeb pro seniory 
(pobytové a zejména 
odlehčovací služby) a 
doplňková nabídka bytů 
zvláštního určení nebo 
obdobných bytů. 
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Tabulka 33: Cílová skupina Dospělé osoby se zdravotním handicapem 

8. Dospělé osoby se zdravotním handicapem 

Početně relativně malá, ale z hlediska nástrojů politiky bydlení velmi důležitá cílová skupina zahrnuje 
dospělé osoby s různými formami zdravotního handicapu. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města mají přispívat 
k bezpečnosti, odstranění 
bariér ve veřejném prostoru a 
fyzická dostupnost služeb 
(maloobchod, zdravotnictví, 
kultura aj.) a bezbariérové 
veřejné dopravy. 

Bytový fond ve městě musí 
zahrnovat dostatečný počet 
bytů zvláštního určení a 
chráněného bydlení s dobrou a 
bezbariérovou dostupností 
veřejných a komerčních služeb. 
Obytné zóny a bytové domy 
mají být realizovány s pestrou 
nabídkou různých typů, 
dispozic a velikostí bytů 
zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci. 

Důležitá je provázanost bydlení 
s nabídkou služeb pro 
zdravotně handicapované 
osoby (zdravotní služby, 
některé druhy sociálních 
služeb) a doplňková nabídka 
bytů zvláštního určení nebo 
obdobných bytů. 

Tabulka 34: Cílová skupina Sociálně slabí obyvatelé 

9. Sociálně slabí obyvatelé 

Skupina zahrnuje obyvatele dlouhodobě sociálně, případně jinak znevýhodněné nebo ohrožené. 
Typickými představiteli jsou osamělí rodiče s dětmi, týrané osoby apod. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura města má 
umožňovat rovnoměrnou 
prostorovou distribuci 
sociálního bydlení, malo – a 
velkometrážních bytů atd. 

Obytné zóny a bytové domy 
mají být realizovány s pestrou 
nabídkou různých typů, 
dispozic a velikostí bytů 
zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci. Systém 
přidělování sociálních bytů 
musí být rychlý, efektivní a 
transparentní. 

Potřeba cílové skupina 
zahrnuje dostupné sociální 
bydlení doplněné nabídkou 
služeb (finanční, kariérové a 
právní poradenství apod.). 
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Tabulka 35: Cílová skupina Osoby v nouzi 

10. Osoby v nouzi 

Skupina zahrnuje obyvatele v krátkodobé obtížné životní situaci. Typickými zástupci jsou obyvatelé 
v krátkodobé hmotné nouzi, v insolvenci, osoby v bytové nouzi v důsledku rodinné krize, osoby, na 
nichž bylo pácháno násilí apod. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura města musí 
eliminovat sociálně-
prostorovou segregaci a 
podporovat kontakt různých 
skupin obyvatel (místa 
setkávání, umožnění činnosti 
neziskovým organizacím 
apod.). 

Součástí bytového fondu musí 
být dostatek (zejména 
městských) azylových bytů a 
obdobných bytů pro 
krátkodobé bydlení osob 
v nouzi. 

Potřeba cílové skupina 
zahrnuje dostupné sociální 
bydlení doplněné nabídkou 
služeb (právní poradenství, 
psychologická pomoc apod.). 
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3.3 VÝCHODISKA VIZE A VÝVOJOVÉ TRENDY 

Podle výše stanovených pilířů vize jsou v této kapitole rozpracovány hlavní vývojové trendy a 
východiska, které jsou brány v potaz při následném rozpracování strategie. 

V následujícím tabulkovém přehledu jsou uvedeny vnitřní trendy a východiska rozdělené podle 6 pilířů 
vize. 

Tabulka 36: Vnitřní východiska a trendy 

Tematická oblast Východiska a trendy 

Sídelní struktura 
města, urbanismus 

➢ Obecně vysoká atraktivita města pro bydlení (příznivé prostředí, dostatek 
pracovních příležitostí ve městě, dopravní poloha města) a v důsledku 
toho relativně vysoké (a do budoucna pravděpodobně dále rostoucí) ceny 
bytů ve vztahu k příjmům domácností. 

➢ Další propojování a růst významu hradecko-pardubické aglomerace. 

➢ Dostatek potenciálně zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení na „zelené 
louce“ (aktuálně převažující výstavba) i na transformačních plochách a 
plochách typu brownfields (potenciálně vhodná výstavba). 

➢ Rozvinutá struktura objektivně existujících i obyvateli jasně vnímaných 
urbanistických celků ve městě, zřetelné fyzické, funkční i sociální (i 
generační) rozdíly mezi těmito celky. 

➢ Fragmentace obytného prostředí města dopravními komunikacemi. 

➢ Předpokládaný růst sociálně-prostorových rozdílů ve městě směřující 
k posílení prestižních čtvrtí a částečnému zaostávání méně atraktivních 
čtvrtí vč. některých sídlišť, jejichž veřejná prostranství i struktura bytového 
fondu neodpovídající současným a budoucím potřebám bydlení střední 
třídy. 

➢ (Další) růst poptávky po bydlení v zázemí Pardubic (vyšší finanční, 
dopravní a environmentální náklady) vs. potřeba intenzifikace zástavby 
v hradecko-pardubické aglomeraci. 

Bytový fond ➢ Relativně rozsáhlý bytový fond ve vlastnictví města, který vykazuje 
investiční deficit a do budoucna vyžaduje soustředěnou investiční aktivitu. 

➢ Výrazná poptávka po bydlení ze strany různých profesí a institucí 
(zdravotnický personál, učitelé, policisté, komunální služby apod.), pro niž 
není adekvátní nabídka. 

➢ Nedostatek dostupných startovacích bytů, dílčí deficity v dostupnosti 
některých dalších specifických typů bydlení nebo v jejich fyzickém stavu 
(azylové bydlení apod.). 
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Tematická oblast Východiska a trendy 

Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

➢ Předpoklad pokračujícího kladného migračního salda (především díky 
vnitrostátní migraci) a přirozeného úbytku obyvatel Pardubic vedoucí 
k dlouhodobě stabilnímu počtu obyvatel města. 

➢ Příznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva města. 

➢ Trend sociálně prostorové segregace s lokalitami ohroženými sociálním 
vyloučením (osoby ohrožené ztrátou bydlení žijí pouze v několika málo 
lokalitách města). 

➢ Stávající sociální problémy vázané na několik málo čtvrtí, resp. objektů 
(mj. ubytovací zařízení na sídlišti Polabiny). 

➢ Široká síť zařízení pro kulturu, volný čas a sport. 

Hospodářský vývoj 
a služby 

➢ Strukturálně pestrá skladba místní ekonomiky při současné přítomnosti 
několika výrazných oborů (elektrotechnický, chemický průmysl). 

➢ Relativně nižší počet drobných podnikatelů, a naopak přítomnost několika 
velkých zaměstnavatelů (výroba, veřejné služby). 

➢ Relativně stabilní situace na trhu práce (i v dobách hospodářské recese 
problémy spíše menší než ve většině měst v Česku). 

➢ Přítomnost univerzity jako stabilizujícího prvku pro udržení vzdělanostní 
úrovně ve městě a generování inovací. 

➢ Odsávání pracovních sil, elit a mozků do Prahy (dojížďkou i stěhováním). 

➢ Aktuální lokální nedostatek míst v mateřských, částečně i základních 
školách. 

➢ Sdílená vybavenost veřejnými i komerčními službami spolu s Hradcem 
Králové – větší trh a širší nabídka pro obyvatele obou měst a jejich okolí. 

Životní prostředí, 
příroda a krajina 

➢ Relativně dobrý imisní stav ovzduší. 

➢ Přítomnost zatěžujících průmyslových provozů s negativními vlivy na 
obytné prostředí (Paramo, Synthesia, Explosia). 

➢ Zatížení obytného prostředí města hlukovou a případně i emisní zátěží z I. 
tranzitního železničního koridoru, silničních komunikací a letiště 
Pardubice. 

➢ Dobré zázemí města i jeho okolí pro příměstskou rekreaci. 
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Tematická oblast Východiska a trendy 

Dopravní systém ➢ Velmi dobrá železniční dopravní poloha, do budoucna zlepšení silniční 
dopravní polohy (výstavba D35, modernizace úseků silnic I. třídy). 

➢ Funkční integrovaná MHD. 

➢ Nadstandardní předpoklady pro rozvoj cyklistické dopravy (topografické 
poměry, relativně rozvinutá infrastruktura). 

➢ Kapacity dopravy v klidu nevyhovují poptávce (centrum města, sídliště). 

➢ Existence mezinárodního letiště s vizí navýšení počtu přepravených 
cestujících. 

➢ Potenciál lodní dopravy na Labi v případě realizace potřebných investic. 

 

V dalším tabulkovém přehledu jsou uvedeny obecné vývojové trendy na úrovni Česka, případně na 
úrovni evropské či globální. Opět jsou rozdělené podle 6 pilířů vize. 

Tabulka 37: Vnější východiska a vývojové trendy 

Tematická oblast Východiska a trendy 

Sídelní struktura 
města, urbanismus 

➢ Prostorové rozšiřování funkčního zázemí pražské metropolitní oblasti 
posilující funkční propojení Prahy s Pardubicemi v oblasti dojížďky do 
zaměstnání, do škol a za službami. 

➢ Obecně nízké uplatňování a vymahatelnost měkkých nástrojů územního 
plánování, regulačních plánů a územních studií a rovněž omezená 
zkušenost samospráv s těmito nástroji. 

➢ Omezená zkušenost a relativně malá míra uplatňování plánovacích dohod 
a dalších nástrojů společného postupu veřejných a soukromých subjektů 
při realizaci projektů rozvoje bydlení. 

➢ Předpoklad zkrácení a zjednodušení územního a stavebního řízení. 

➢ Trend rozvoje energeticky úsporného a „zeleného“ bydlení podporovaný 
také z evropské, částečně i národní úrovně. 

➢ Trend výstavby objektů adaptovatelných pro různé funkce (bydlení, 
občanská vybavenost, ubytování pro turisty apod.) 

Bytový fond ➢ Předpokládaný růst podílu nájemního bydlení, stávající vysoký podíl 
bydlení vlastnického. 

➢ Trend soukromých projektů rozvoje družstevní výstavby (zatím spíše bez 
podpory veřejného sektoru) a projektů menších lokálních developerů se 
zaměřením na kvalitní bydlení. 

➢ Rostoucí nedostupnost bydlení pro osoby v bytové nouzi i pro středně 
příjmové domácnosti a pro mladé (nedostatek odpovídajících finančních i 
jiných nástrojů). 
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Tematická oblast Východiska a trendy 

Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

➢ Stávající i budoucí demografické stárnutí a přirozený úbytek obyvatelstva. 

➢ Předpokládaný růst sociálních (též příjmových) rozdílů mezi obyvateli a 
sociálními vrstvami. 

Hospodářský vývoj ➢ Nástup robotizace a průmyslu 4.0 vedoucí dlouhodobě k zániku některých 
pracovních míst ve výrobě (krátkodobě však spíše růst počtu agenturních 
pracovníků v odvětvích průmyslu). 

➢ Růst podílu sdílené ekonomiky, který ovlivní např. odvětví dopravy, 
některých služeb i výrobu spotřebního zboží. 

Životní prostředí, 
příroda a krajina 

➢ Klimatická změna měnící nároky na podobu veřejných prostranství a jejich 
údržby i na architektonické a stavební provedení budov, zhoršení tepelné 
pohody v některých starších bytech (zejména panelová sídliště). 

Dopravní systém ➢ Dlouhodobý růst dopravních intenzit a dopravních výkonů. 

➢ Ekologizace dopravy ve městech vedoucí v dlouhodobé perspektivě ke 
snížení lokálních emisí do ovzduší, příp. i k dílčímu snížení hlukové zátěže 
z dopravy (nikoli však snížení dopravních intenzit samotných). 

➢ Předpoklad pokračující integrace veřejné dopravy. 
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3.4 CÍLE A TEMATICKÉ OBLASTI ROZVOJE BYDLENÍ 

Strategie bydlení pro město Pardubice se v souladu se schematickým vyjádřením vize dále člení do 3 
tematických oblastí: 

1. Sídelní struktura města a urbanismus 

2. Bytový fond 

3. Sociální prostředí a sociální bydlení 

V rámci každé z těchto tematických oblastí je navržena sada opatření, která jsou podrobně 
specifikovaná v programové části (kapitola 3). Trojice témat hospodářský rozvoj, životní prostředí, 
příroda a krajina a dopravní systém představuje doplňkové, průřezové oblasti, jejichž kvalita je 
zohledněna ve všech třech hlavních tematických oblastech. Následující schéma znázorňuje strukturu 
tematických oblastí a opatření. 

Obrázek 4: Struktura Strategie rozvoje bydlení pro město Pardubice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každé tematická oblast je do opatření dělena podle jiných hledisek, která víceméně vycházejí z logiky 
uvažování nad možnými intervencemi v dané tematické oblasti: 
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Tematická oblast 2 

Bytový fond 

Tematická oblast 1 

Sídelní struktura 
města a urbanismus 

Opatření 2.1: Bytový fond ve vlastnictví města 
Opatření 2.2: Organizační podpora dostupného bydlení 

Opatření 3.1: Bydlení a život osob v nouzi 
Opatření 3.2: Bydlení a život sociálně slabých obyvatel 
Opatření 3.3: Bydlení a život osob se zdravotním handicapem 
Opatření 3.4: Bydlení a život seniorů 
Opatření 3.5: Bydlení a život dočasných pracovních sil 

Tematická oblast 3 

Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Opatření 1.1: Centrum města 
Opatření 1.2: Urbanistická osa centrum–nádraží 
Opatření 1.3: Sídliště 
Opatření 1.4: Brownfields 
Opatření 1.5: Greenfields 
Opatření 1.6: Hradecko-pardubická aglomerace 
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• Tematická oblast 1 Sídelní struktura města a urbanismus je členěna podle lokalit, protože 
každý typ území vyžaduje jiný přístup a jiný typ intervencí. 

• Tematická oblast 2 Bytový fond je členěna podle typů intervencí, protože využívání a rozvoj 
bytového fondu zahrnuje investiční akce, finanční nástroje, organizační kroky i spolupráci 
s jinými subjekty. 

• Tematická oblast 3 Sociální prostředí a sociální bydlení je členěna podle cílových skupin, 
protože každá cílová skupina vyžaduje jiný typ bydlení a jiný mix aktivit vázaných na vlastní 
bydlení. 
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4 PROGRAMOVÁ ČÁST 
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4.1 TEMATICKÁ OBLAST 1: SÍDELNÍ STRUKTURA MĚSTA A 
URBANISMUS 

Tematická oblast 1: Sídelní struktura města a urbanismus je členěna do 6 opatření: 
• Opatření 1.1: Centrum města 
• Opatření 1.2: Urbanistická osa centrum – nádraží 
• Opatření 1.3: Sídliště 
• Opatření 1.4: Brownfields 
• Opatření 1.5: Greenfields 
• Opatření 1.6: Funkční konurbace Pardubice – Hradec Králové 

Opatření se dělí podle urbanistických témat, resp. typů lokalit, které jsou klíčové pro rozvoj obytné 
funkce. Ústředními principy je preference obytné a komerční výstavby na brownfieldech a v intravilánu 
města před výstavbou na greenfieldech, šetrné a ekonomicky efektivní využívání zastavitelných ploch 
na greenfieldech, polyfunkční charakter výstavby, směřování komerčního a obytného developmentu 
do centra města a zejména pak do urbanistické osy centrum – nádraží. Smyslem je kromě šetrného 
využívání disponibilních ploch a hospodárného využívání veřejné infrastruktury a umožnění efektivní 
dopravní obsluhy také zabezpečení rozvoje centra města a zajištění pestré nabídky nového bydlení v 
dobře vybavených obytných okrscích napříč celým územím města. 
Před samotným popisem jednotlivých opatření tematické oblasti 1 jsou uvedeny schematické výkresy 
jednotlivých rozvojových ploch pro bydlení. 
 



Opatření 1.1: Centrum města 

Problémy a potřeby 

Pro centrum města byly identifikovány následující potřeby: 

• Potřeba udržení funkce polyfunkčního celoměstského centra (zamezení masivnímu přesunu 
centrálních funkcí do poloh na okraji intravilánu). 

• Potřeba udržení a rozvoje dostupného bydlení v centru města, které je ohrožené komercionalizací a 
související přeměnou bytového fondu na kanceláře, či prostory pro krátkodobé ubytování. 

• Potřeba zvýšení podílu bytů v centrální části ve správě města. 

• Potřeba respektování památkové ochrany MPR Pardubice a NKP Pardubický zámek, jakož i 
jednotlivých památkových objektů v území. 

• Potřeba přiměřeného doplnění zóny sportu u zimního stadionu o kapacity bydlení, případně 
ubytovací kapacity pro zajištění celodenního užívání území.  

• Potřeba přesunu části parkovacích kapacit z veřejných prostranství do objektů. 

Cíle 

Hlavním cílem je udržení statutu polyfunkčního městského centra, udržení obyvatel v území a rozvoj občanské 
vybavenosti v území.   

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Zmapování potřeb obyvatel území. 

• Zmapování potřeb podnikatelských subjektů působících v území. 

• Zmapování lokalit vhodných pro novou obytnou výstavbu (proluky, ul. U Stadionu apod.) a podpora 
realizace obytné výstavby v těchto lokalitách. 

• Pořízení a schválení územních studií a regulačních plánů pro zóny vytipované v novém územním 
plánu. 

• Koncipování nového developmentu i přestavovaných veřejných prostranství a objektů na klimatické 
změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, doplňování 
zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Podpora obnovy památkově chráněných objektů, příp. i jiných cenných nemovitostí (dotace na 
obnovu). 

• Zavedení ubytovacích poplatků pro krátkodobé ubytování pro všechna zařízení využívaná pro 
krátkodobé ubytování a jejich důsledné vymáhání. 

• Rozšíření bytového fondu ve vlastnictví města v území (např. formou výstavby nového bydlení 
městem, nebo akvizice b.j. v soukromém developmentu prostřednictvím plánovacích smluv). 

• Institucionální podpora realizace půdních vestaveb a zastavování proluk pro zajištění reprodukce 
bytového fondu (při respektování památkové ochrany a pohledových hodnot v MPR). 

• Výstavba podzemních garáží a parkovacích domů o přiměřené kapacitě na vhodných místech (s 
preferencí míst pro obyvatele bydlící v území). 

• Přiměřená redukce kapacit dopravy v klidu na veřejných prostranstvích v návaznosti na výstavbu 
podzemních garáží a parkovacích domů ve prospěch ploch veřejné zeleně a krátkodobé rekreace 
(včetně ploch vnitrobloků). 

• Další regulace motorové dopravy v historickém jádru města. 
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• Další podpora rozvoje cyklistické infrastruktury a cyklodopravy v centru města (budování cyklostezek, 
cyklopruhů, cyklostojanů a monitorovaných cykloparkovišť s dobíječkami pro elektrokola). 

• Podpora kulturní a spolkové činnosti v centru města (mj. podpora kulturních aktivit oživujících 
historické objekty). 

-Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Udržení obyvatel v centru města. 

Nabídka nového bydlení v centru města. 

Vyšší počet b.j. ve vlastnictví města. 

  

Minimálně 500 obyvatel ZSJ Pardubice-Staré Město k 
SLDB 2031 (515 k SLDB 2011). 

Minimálně 6 000 obyvatel ZSJ Pardubice-střed k SLDB 
2031 (6 114 k SLDB 2011). 

Minimálně 100 obyvatel ZSJ Zimní stadion k SLDB 
2031 (0 k SLDB 2011). 

Minimálně 100 nových b.j. v centru města. 

Minimálně 50 b.j. ve vlastnictví města (5 k r. 2019). 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem pro udržení obyvatel v centru města je zamezení masivní komercionalizace 
bytového fondu (např. jeho přeměny na krátkodobé ubytovací kapacity, nebo kanceláře). K tomu by bylo 
vhodné získat tvrdší nástroje, např. ve formě volnějšího zákona o dani z nemovitosti, který by umožnil městu 
nastavit daň tak, aby mohlo pobízet majitele k zachování bydlení v centru města. Dalším důležitým 
předpokladem je zajištění takové kvality života v centru města, která bude stávajícím i potenciálním 
obyvatelům dlouhodobě vyhovovat. Jedním z předpokladů kvality života je dostupnost provozoven služeb 
potřebných pro obyvatele (zejména obchodů se zbožím krátkodobé spotřeby). To může město částečně 
ovlivnit např. jako vlastník/pronajímatel nebytových prostor pro tyto účely. Přímo může ovšem město 
ovlivňovat nabídku kulturního, spolkového nebo sportovního života, a to prostřednictvím podpory příslušných 
spolků a akcí.   

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice (včetně výnosů z ubytovacích poplatků, nájemného a parkovného), státní rozpočet (dotace 
ze Státního fondu podpory investic, dotace na obnovu památek atd.). 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Rozvojový fond Pardubice a.s. 
• Služby města Pardubic a.s. 
• Nadace pro rozvoje města Pardubic 
• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Vídeň (zástavba proluk a konverze stávajících staveb na bydlení např. Gasometer) 
• Kodaň (kvalitní nová městotvorná architektura součástí programu města) 
• Paříž (budování studentských kolejí a sociálního bydlení v prolukách v centru města včetně 

zanedbaných lokalit kde hrozí segregace obyvatel) 
• Mnichov (velká míra kultivovaných a zapadajících dostaveb a přístaveb v souladu s rázem místa) 
• Litomyšl (pečlivý výběr architektonických řešení, doplňování města hodnotnými veřejnými stavbami, 

péče o kvalitu prostředí města, hodnotná obytná výstavba) 
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• Písek (kultivace městského centra a jeho památek včetně veřejných prostor, propojení města s 
krajinou a rekreací, využití nábřeží, posilování genia loci) 
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Opatření 1.2: Urbanistická osa centrum–nádraží 

Problémy a potřeby 

Opatření reaguje na potenciál této urbanistické osy jakožto rozšířeného funkčního městského centra, který 
zatím není zcela naplněn. Rozvojově významné jsou zde zejména rozsáhlé plochy určené pro přestavbu, resp. 
intenzifikaci využití (brownfield Prokopka, stávající autobusové nádraží, pod využité území přednádraží a 
plochy západně od objektu žst. Pardubice). Pro plnohodnotnou funkci území jako rozšířeného centra města a 
zároveň i pro využití potenciálu okolí žst. Pardubice hl. n. jakožto dopravního uzlu nadregionálního významu 
je potřeba prosazovat polyfunkční charakter nové výstavby (zamezení vzniku rozsáhlých ploch určených pouze 
pro obchody a kanceláře). Přitom je potřeba zajistit celkové zvýšení uživatelské i rezidenční atraktivity území 
podél Palackého třídy (mj. pro zvýšení uživatelské atraktivity veřejné hromadné dopravy osob), a to např. 
snahou o dosažení co nejlepší úrovně komerční občanské vybavenosti v území.  

Cíle 

Hlavním cílem je naplnění potenciálu této významné dopravní osy jako obslužného centra nadmístního 
významu. Sekundárním cílem je zajištění rozvoje polyfunkční městské středněpodlažní a vysokopodlažní 
zástavby s kancelářskými, obchodními a obytnými prostory.   

 

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Včasné pořízení územních studií a regulačních plánů pro zóny vytipované v novém územním plánu. 

• Důraz na efektivní a polyfunkční využití disponibilních ploch v rámci přípravy územních studií a 
regulačních plánů a na zahrnutí obytné funkce do developmentu. 

• Vytváření podmínek pro vysokopodlažní zástavbu v okolí žst. Pardubice hl. n.   

• Předcházení vzniku dalších rozsáhlých monofunkčních objektů nezahrnujících obytnou funkci (v rámci 
zpracování územní studie / regulačního plánu, plánovacích smluv, komunikace s investory, účasti v 
územním řízení apod.). 

• Vytváření podmínek pro intenzifikaci využití území v rámci celé zóny (angažování Rozvojového fondu 
Pardubice a.s. v rámci rozvojových aktivit v území, výkup disponibilních ploch a objektů za účelem 
přípravy jejich developmentu, inženýrská příprava nezbytných úprav veřejné infrastruktury). 

• Využívání plánovacích smluv u rozsáhlejších developerských projektů (investor zafinancuje výstavbu 
potřebné veřejné infrastruktury, ev. uvolní část bytového fondu pro potřeby města). 

• Budování polyfunkční zástavby se zahrnutím obytné funkce (objekty orientované do Palackého třídy 
koncipovat s provozovnami služeb v parteru). 

• Definování požadavků města na spolufinancování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti 
všemi developery. 

• Koncipování území Přednádraží podle principů Transit Oriented Development (hustá polyfunkční 
zástavba s vysokou koncentrací občanské vybavenosti, pracovních příležitostí a bydlení v blízkosti 
nádraží, pokles intenzity využití území s rostoucí vzdáleností od nádraží, maximální prostupnost 
území pro pěší a cyklisty). 

• Palackého třídu po celé délce koncipovat jako městský bulvár s designem „kompletní ulice“ 
(prosazovat patřičný odstup od vozovky u nové výstavby, po obou stranách ulice vést odděleně 
cyklostezky (cyklopruhy) a chodníky a separovat je od vozovky pásem ochranné a izolační zeleně). 

• Důraz na péči o prostředí – zajištění dostatku zeleně a odpočinkových ploch v rámci nového 
developmentu. 
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• Koncipování nového developmentu i přestavovaných veřejných prostranství a objektů na klimatické 
změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, doplňování 
zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Zvážení vytvoření kapacit na terminálu MHD na náměstí Jana Pernera pro potřeby regionální 
autobusové dopravy a vybudování odstavných ploch a provozního zázemí na jiné vhodné ploše 
(namísto nákladného budování nového autobusového nádraží). 

• Situování valné většiny nových parkovacích kapacit do podzemí (ev. do polyfunkčních budov). 

• Budování cykloinfrastruktury v rámci nového developmentu i v rámci celého území pro maximalizaci 
potenciálu cyklodopravy pro obsluhu území. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Nabídka nového bydlení v území. 

Nabídka nových kancelářských ploch v území. 

Kompletní komerční občanská vybavenost v území 
přednádraží. 

Minimálně 400 nových bytů v zóně „Prokopka.“ 

Minimálně 200 nových bytů v zóně Přednádraží. 

 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem žádoucího územního rozvoje je nalezení souladu mezi zájmy města, developerů a 
dalších zainteresovaných subjektů a aktérů. K tomu by kromě připravovaných územních studií mohly přispět i 
plánovací smlouvy, které by řešily mj. závazky developerů k financování či budování potřebné veřejné 
infrastruktury, parkovací kapacity v podzemních garážích, rozsah ploch pro maloobchodní zařízení, apod. 
Komerční development na transformačních plochách v území je žádoucí pro snížení tlaku na komercionalizaci 
bytového fondu v centru města, je však třeba zároveň dbát na to, aby nedošlo k vytvoření převisu nabídky 
maloobchodních ploch, což by mohlo vést k nežádoucímu přesunu maloobchodních provozoven z tradičních 
lokalit v centru města. Rizikem je také nežádoucí forma developmentu v území, např. v podobě pokračující 
výstavby nízkopodlažních monofunkčních obchodních objektů (tzv. „big boxů“), která by znemožnila naplnění 
potenciálu území pro vznik business centra nadregionálního významu. Potřebné je zastoupení obytného 
developmentu, který by oživil území i mimo pracovní dobu a poskytnul obytné kapacity pro zaměstnance 
subjektů působících v území a další cílové skupiny, ale i občanské vybavenosti (např. zdravotnických zařízení) 
pro zajištění potřeb obyvatel zóny a jejího blízkého okolí i dalších uživatelů území. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice (financování veřejné infrastruktury), finanční prostředky Pardubického kraje 
(spolufinancování nového autobusového nádraží), příspěvky od developerů (na budování veřejné 
infrastruktury), soukromý kapitál. 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Rozvojový fond Pardubice a.s. 
• Služby města Pardubic a.s. 
• Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
• Správa železnic 
• Česká pošta 
• Nadace pro rozvoje města Pardubic 
• Developeři 
• Pardubický kraj 
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Příklady dobré praxe 

• Ústí nad Labem (regionální doprava funguje bez centrálního autobusového nádraží) 
• Olomouc (prostor přednádraží je funkčním centrem regionálního významu s přítomností zdravotního 

zařízení, kongresového hotelu a dalších funkcí) 
• Leiden, Nizozemí (přestavba stanice i okolí spojená s intenzifikací využití), 

https://www.archdaily.com/106866/transformation-of-leiden-central-station-master-plan-maxwan 
• Praha, projekt na zkompaktnění vlakovo-autobusového terminálu Smíchov (centralizace a 

zkompaktnění dopravního uzlu, využití zbylých ploch pro urbanizaci městského typu), 
http://www.a69.cz/terminal-smichov 

• Nantes, hlavní nádraží (transformace nádraží a developerská dostavba okolí městskou strukturou, 
projekt zelené promenády propojující s městem, celková úprava a dostavba dopravního uzlu), 
https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/projet/grands-projets/gare-nantes 

• Mnichov nádraží Munchen Ost (urbanizace předprostoru nádraží a dále recentní urbanistický rozvoj 
na jihu od železniční trati) 

  

https://www.archdaily.com/106866/transformation-of-leiden-central-station-master-plan-maxwan
http://www.a69.cz/terminal-smichov
https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/projet/grands-projets/gare-nantes


- 138 - 

Opatření 1.3: Sídliště 

Problémy a potřeby 

Navzdory postupné regeneraci (především) obytných objektů a veřejných prostranství na sídlištích zde stále 
přetrvávají investiční potřeby pro zajištění pokračující regenerace domovního fondu i veřejných prostranství a 
veřejné infrastruktury. Regenerace jako taková ovšem není s to zajistit dlouhodobé udržení či zvýšení 
sociálního statusu obyvatelstva sídlišť. Dlouhodobý převis poptávky po bydlení nad nabídkou a souvisejícímu 
výrazný růstu cen bydlení může ovšem udržet či přilákat na sídliště i obyvatelstvo s vyšší kvalifikací, resp. 
vyšším sociálním statusem, které si vzhledem ke snížené dostupnosti bydlení nemůže dovolit bydlení v 
prestižnějších lokalitách.  

Přetrvávajícím problémem sídlišť je jejich morální zastarávání, přičemž bytový fond sídlišť z velké části 
neodpovídá současným a budoucím potřebám bydlení střední třídy. Sídliště se i navzdory proběhnutým 
regeneracím stále potýkají s nízkou kvalitou veřejného prostoru. Z hlediska věkové skladby obyvatelstva je 
velkým problémem převážně jednogenerační skladba populace, kvůli rostoucímu věku první generace 
obyvatel sídlišť přitom dochází k citelnému stárnutí populace sídlišť.  

Pro předcházení sociálně-prostorové diferenciace, resp. homogenizace sociálního prostředí na sídlištích, jako 
území s nižším sociálním statusem a pro zajištění potřeb různých cílových skupin obyvatel (včetně 
jednočlenných domácností) je žádoucí diverzifikace nabídky bydlení na sídlištích tak, aby zahrnovalo jak 
bydlení s vyšším obytným standardem (a podlahovou plochou), tak malometrážní byty, nebo byty určené pro 
specifické cílové skupiny (např. osoby s hendikepem).   

Specifickým problémem sídlišť je stav původních objektů občanské vybavenosti, které jsou často v 
zanedbaném technickém stavu, morálně zastaralé a neodpovídají stávajícím potřebám obyvatel sídlišť. Přitom 
je žádoucí zachovat a případně i rozvíjet občanskou vybavenost na sídlištích. Dalším specifickým problémem 
je přetrvávající bariérovost obytných domů, objektů občanské vybavenosti i části veřejné infrastruktury na 
sídlištích. Velkým problémem je dlouhodobý nedostatek legálních parkovacích stání na sídlištích.  

Cíle 

Pokračování regenerace sídlišť, předcházení úpadku sociálního statusu sídlišť a diverzifikace bytového fondu.   

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Zmapování potřeb obyvatel sídlišť. 

• Zpracování územních studií pro sídliště určená k regeneraci (město by zadávalo územní studie např. 
formou architektonické soutěže pro zpracování návrhů územních studií) se záměrem formulace 
komplexních urbanistických konceptů, které se budou postupně naplňovat při rekonstrukcích 
veřejných prostranství i úpravách domů a budou mj. reagovat na měnící se nároky na bydlení (např. 
parkování, využití půdních vestaveb) a na aktuální výzvy (změny klimatu).  

• Pasportizace veřejné zeleně, veřejné infrastruktury, uměleckých děl a mobiliáře na sídlištích. 

• Regenerace bytových domů a objektů občanské vybavenosti vlastněných městem. 

• Pokračování v regeneraci veřejných prostranství, veřejné zeleně a veřejné infrastruktury na sídlištích. 

• Dispoziční změny bytů ve vlastnictví města v rámci jejich rekonstrukcí (se záměrem úpravy nabídky 
bytů pro různé cílové skupiny uživatelů, bezbariérových úprav, nebo zavádění kolektivního bydlení 
seniorů). 

• Podpora regenerace obytných domů a objektů občanské vybavenosti (dotační poradenství a 
asistenční podpora ze strany města). 

• Podpora vzniku maloobchodních provozoven a provozoven služeb v parterech domů (mj. 
prostřednictvím dlouhodobých pronájmů nebytových prostor vlastněných městem). 

• Podpora vzniku bytového fondu s vyšším obytným standardem na sídlištích. 
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• Podpora dispozičních změn bytového fondu pro uspokojení různých cílových skupin obyvatel 
(zejména rozvoj malometrážních bytů pro jednočlenné domácnosti a seniory). 

• Doplnění sídlišť službami (např. v návaznosti na regeneraci původních objektů občanské vybavenosti, 
situováním provozoven služeb do parterů obytných domů apod.).  

• Dostavba sídlišť v lokalitách, kde k dostavbě existují podmínky (kapacitní infrastruktura apod.), za 
předpokladu potvrzení dostavby v rámci územních studií. 

• Koncipování nového developmentu, přestavovaných objektů a veřejných prostranství a objektů na 
klimatické změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, 
doplňování zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Výstavba podzemních parkovacích garáží či nadzemních garážových a parkovacích domů městem, či 
podpora jejich výstavby soukromými subjekty ze strany města s určením pro odkup či dlouhodobý 
pronájem rezidenty (a koordinace výstavby s regenerací veřejné zeleně a veřejných prostranství). 

• Budování cyklistické infrastruktury (cyklostezky, cyklopruhy, cyklostojany). 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Regenerované bytové domy. 

Regenerované, ev. přestavěné objekty občanské 
vybavenosti. 

Regenerovaná veřejná prostranství, veřejná zeleň a 
veřejná infrastruktura na sídlištích. 

Nová parkovací místa v podzemních garážích. 

Pestřejší nabídka bytového fondu z hlediska dispozic 
a obytného standardu na sídlištích. 

Podíl regenerovaných bytových domů. 

Počet regenerovaných objektů občanské. 
vybavenosti. 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství. 

Počet nových parkovacích míst v podzemních 
garážích. 

 

Předpoklady a rizika 

Rizikem je pokračující sociálně-prostorová diferenciace spojená s odlivem obyvatel s vyšší kupní silou (resp. 
sociálním statusem) ze sídlišť, a naopak přílivem sociálně slabšího obyvatelstva do sídlišť. To by mohla uspíšit 
i případná zvyšující se dostupnost bydlení v jiných částech města, která může být důsledkem realizace 
ostatních opatření. Proto je nezbytné paralelně podporovat i pokračující regeneraci sídlišť.   

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, státní rozpočet (Státní fond podpory investic, Státní fond životního prostředí), ESIF, 
soukromé zdroje.  

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Rozvojový fond Pardubice a.s. 
• Služby města Pardubic a.s. 
• Nadace pro rozvoje města Pardubic 
• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Brno – Lesná (revitalizace polikliniky, dostavba kostela, dostavba bytů nad objektem samoobsluhy, 
založení dětského klubu, atraktivní řešení dětských hřišť a sportovišť, zachování sochařské výzdoby) 
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• Praha – Invalidovna (přiměřené zahušťování dalšími objekty různých funkcí, některé zásahy povedené 
jiné méně) 

• Praha – Žižkov (revitalizace panelových domů v ul. Roháčova a dostavba širší škály typů bytů) 
• Pardubice – Architektonicko-urbanistická studie na lokalitu finských domků 
• Zlín, revitalizace veřejného prostoru na sídlišti Jižní svahy (výrazný výtvarný zásah oživující místo), 

https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-verejneho-prostoru-v-okoli-1-segmentoveho-domu-na-
sidlisti-jizni-svahy 

• Praha 8 - Revitalizace parku a náměstí Krakov (revitalizace centrální plochy sídliště a jeho 
zatraktivnění zvyšuje hodnotu území, hospodaření s dešťovou vodou), 
https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-parku-a-namesti-krakov 

• Analýza příkladů revitalizací sídlišť ve sborníku Sídliště a jak dál? (výstup z výzkumného úkolu ČVUT 
v Praze, kolektiv autorů) 
 

 
  

https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-verejneho-prostoru-v-okoli-1-segmentoveho-domu-na-sidlisti-jizni-svahy
https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-verejneho-prostoru-v-okoli-1-segmentoveho-domu-na-sidlisti-jizni-svahy
https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-parku-a-namesti-krakov
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Opatření 1.4: Brownfields 

Problémy a potřeby 

Hlavní potřeby z hlediska nakládání s brownfieldy spočívají v potřebě upřednostňování výstavby na 
brownfieldech před výstavbou na greenfieldech (pro minimalizaci konzumace ploch volné krajiny) a potřeba 
revitalizace brownfieldů pro odstranění jejich charakteru urbanistických závad (lokality brownfieldů jsou 
zpravidla zanedbané, představují komunikační bariéru a vůči svému okolí působí rušivým dojmem). Specifické 
potřeby spočívají v potřebě efektivního využití potenciálu brownfieldů v souvislosti s jejich polohou 
(potenciální funkcí v rámci města – např. funkcí lokálního centra) a v potřebě zachování cenných industriálních 
a dalších objektů na brownfieldech pro uchování genia loci (což se týká zejména brownfieldu Automatických 
mlýnů, ale i hodnotných objektů na jiných brownfieldech). Pro umožnění revitalizace brownfieldů je zapotřebí 
včasné zpracování územních studií a regulačních plánů a místy sanace starých ekologických zátěží.  

Na území města byly identifikovány následující brownfieldy vhodné pro bytovou výstavbu: 

• Automatické mlýny 

• Kasárna Hůrka (jen části brownfieldu odcloněné od silnice I/36 komerční výstavbou) 

• Tesla Pardubičky 

• Vinice – u sv. Anny 

• Areál železničního vojska 

• Masarykova kasárna 

• Prokopka (řešeno v Opatření 1.2) 

• Přednádraží (býv. lihovar Hobé, řešeno v Opatření 1.2). 

Cíle 

Přednostní využívání brownfieldů pro obytnou a komerční výstavbu před výstavbou „na zelené louce“ při 
využívání potenciálu brownfieldů pro rozvoj potřebných funkcí v konkrétních lokalitách a kreativní konverzi 
architektonicky cenných industriálních objektů.   

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Důraz na komplexní řešení brownfieldů a ploch přestavby včetně potřebné infrastruktury a občanské 
vybavenosti. 

• Včasné pořízení územních studií a regulačních plánů pro zóny vytipované v novém územním plánu. 

• Vypsání mezinárodní architektonické soutěže na studii revitalizace brownfieldu Masarykových 
kasáren. 

• Prioritní revitalizace brownfieldu Masarykových kasáren na nový obytný okrsek s občanskou 
vybaveností. 

• Kreativní konverze areálu Automatických mlýnů na polyfunkční okrsek s kulturními zařízeními, byty a 
občanskou vybaveností (při zachování památkově chráněných objektů a jiných architektonicky 
cenných industriálních objektů a respektování jejich funkce dominanty). 

• Přestavba ostatních identifikovaných brownfieldů a ploch přestavby na obytné okrsky s potřebnou 
občanskou vybaveností (školky, školy, zdravotní střediska, služby pro seniory, obchody se zbožím 
krátkodobé spotřeby apod.). 

• Využívání plánovacích smluv u rozsáhlejších developerských projektů (investor zafinancuje výstavbu 
potřebné veřejné infrastruktury, ev. uvolní část bytového fondu pro potřeby města). 
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• Definování požadavků města na spolufinancování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti 
všemi developery. 

• Důraz na patřičné zastoupení malometrážních bytů v novém developmentu. 

• Vytipování architektonicky či technicky cenných industriálních objektů ke kreativní konverzi či 
zachování pro uchování genia loci (např. objektů zmapovaných v rámci projektu Industriální 
topografie). 

• Důraz na péči o prostředí – zajištění dostatku zeleně a odpočinkových ploch v rámci nového 
developmentu. 

• Koncipování nového developmentu, přestavovaných objektů a veřejných prostranství a objektů na 
klimatické změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, 
doplňování zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Budování cyklostezek a doprovodné cyklistické infrastruktury v perspektivních směrech na 
brownfieldech a propojování existujících úseků cyklistických tras a stezek přes brownfieldy, např.: 

o  síť cyklostezek na brownfieldu Areál železničního vojska v návaznosti na cyklostezku podél 
řeky Chrudimky, 

o vybudování cyklostezky přes brownfield Masarykova kasárna s perspektivou pokračování 
přes Areál železničního vojska,  

o realizace cyklostezky přes areál Automatických mlýnů do parku Na Špici. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Revitalizace brownfieldů Automatické Mlýny, 
Kasárna Hůrka, Tesla Pardubičky, Vinice – u sv. Anny, 
Areál železničního vojska, Masarykova kasárna. 

 

Rozloha revitalizovaných brownfieldů v ha. 

Počet b.j. vybudovaných na brownfieldech. 

Počet obyvatel města Pardubice. 

Počet obyvatel ostatních měst a obcí v okresu 
Pardubice. 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem pro revitalizaci brownfieldů je zejména vůle jejich majitelů. V tomto ohledu je 
příznivější situace u brownfieldů vlastněných městem (Masarykova kasárna), které se také nemusí ohlížet 
pouze na ekonomickou návratnost revitalizace. Proto byl mezi typovými aktivitami explicitně zmíněn záměr 
prioritní přestavby brownfieldu Masarykových kasáren.  

Rizikem u revitalizace brownfieldů jsou ekologické zátěže, jejichž sanace mohou prodražovat a oddalovat 
projekty přestavby.  

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: prostředky developerů / investorů, 
finanční prostředky Statutárního města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (u objektů, které 
budou ve správě kraje a jeho organizací), státní rozpočet (dotace ze Státního fondu podpory investic, sanace 
starých ekologických zátěží atd.), podpora z ESIF, výnosy z nájemného, parkovného apod.  

Revitalizace brownfieldů by se měla odehrávat především v režii soukromých investorů, resp. developerů, u 
jejichž projektů by měly veřejné intervence spíše jen podpůrnou roli (spolufinancování veřejné infrastruktury, 
podpora záchrany architektonicky cenných objektů apod.). Veřejné prostředky by měly směřovat zejména do 
brownfieldů, které jsou v majetku města, resp. kde by byl investor z veřejné sféry (objekty občanské 
vybavenosti, bytové domy v majetku města apod.).  Pro spolufinancování veřejných investic by mohly být 
využívány také výnosy z nájemného v nově vybudovaných objektech či parkovného na plochách brownfieldů.  
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Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Rozvojový fond Pardubice a.s. 
• Služby města Pardubic a.s. 
• Nadace pro rozvoje města Pardubic 
• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Třebíč, Areál BOPO  
• Pardubice, Mlýnský ostrov (projekt) 
• Praha, Meopta (konverze průmyslového objektu na byty a dostavba novostavbou), 

http://www.a69.cz/vidoule-factorymeopta 
• Brno, Škrobárny (postupný etapizovaný rozvoj bývalého brownfiledu s pracovními příležitostmi a 

komunitním bydlením především pro mladé pracující a expaty, novostavby a zachované objekty 
spolu s parkovou úpravou) 

• Praha, bývalý Holešovický pivovar (zachování původních budov a doplnění novostavbami pro 
bydlení), Waltrovka, nuselský pivovar 

• Praha, Zlíchovský lihovar (projekt ve výstavbě, kombinace novostaveb a zachování původní 
struktury) 

• Fragner, B. (2014): Industriální Topografie / architektura konverzí (příklady konverzí industriálních 
objektů na nové funkce) 

• Paříž, Clichy Batignolles s parkem Martina Luthera Kinga: environmentálně odpovědná přestavba 
brownfiledu s využitím šedé odpadní vody a velkým centrálním parkem v místě nádraží 
(https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/fr/clichy-batignolles-paris-17e) 

• Paříž, ZAC Pajol(http://www.jourda-architectes.com/projet.php?code=pajol) 
• Rotterdam přístavní doky obytná zástavba Borneo Sporenburg 
• Kodaň přestavba bývalých přístavních doků na obytné soubory 
• Městská část Praha 7 – Zásady finanční spoluúčasti investorů – investoři mohou s MČ uzavřít 

smlouvu v níž se zavazují přispět MČ 500 Kč za každý m2 podlahové plochy na rozvoj občanské 
vybavenosti 

• Město Říčany – příspěvek (finanční plnění) městu na infrastrukturu – město požaduje u stavebních 
záměrů finanční plnění na posílení infrastruktury města formou uzavření plánovací smlouvy 

 
  

http://www.a69.cz/vidoule-factorymeopta
https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/fr/clichy-batignolles-paris-17e
http://www.jourda-architectes.com/projet.php?code=pajol
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Opatření 1.5: Greenfields 

Problémy a potřeby 

Obecným problémem je dlouhodobé upřednostňování výstavby na „zelené louce“ nad výstavbou v 
intravilánech sídel a na brownfieldech, což vede k nadměrné konzumaci zemědělských ploch a ploch volné 
krajiny, zvýšeným nárokům na dopravní obsluhu, občanskou vybavenost, dopravní a technickou infrastrukturu 
a k negativním důsledkům na životní prostředí. Potřebou je tedy preference brownfieldů a proluk pro novou 
výstavbu a minimalizaci zastavování ploch volné krajiny. Přitom ovšem město potřebuje uspokojovat poptávku 
obyvatel s vyšší kupní silou po vlastním bydlení v RD se zahradou, kterou ve většině případů není možné 
uspokojit jinak, než prostřednictvím výstavby na „zelené louce“. Proto je zapotřebí umožnit tuto výstavbu na 
území města Pardubice (a předcházet tak odlivu této cílové skupiny důležité pro místní ekonomiku do 
suburbií). Je tak žádoucí na jednu stranu umožnit výstavbu RD na „zelené louce“, na druhou stranu ovšem tuto 
výstavbu usměrňovat tak, aby byla co nejefektivnější z hlediska využití disponibilních ploch, veřejné 
infrastruktury i z hlediska dopravní obsluhy a aby byla koncipována s ohledem na dosažení vysoké kvality 
života. Proto je vhodné zejména rozsáhlejší rozvojové zóny na „zelené louce“ usměrňovat podle ucelené 
urbanistické koncepce (ideálně územní studie), vytvářet lokální centra s nabídkou občanské vybavenosti, volit 
dostatečnou hustotu zástavby pro hospodárné využití sítí veřejné infrastruktury a efektivní obsluhu veřejnou 
hromadnou dopravou a zajistit komplexní občanskou vybavenost rozsáhlejších zón.  

Cíle 

Hospodárné využití disponibilních zastavitelných ploch na „zelené louce“ zaměřené mj. na uspokojení 
poptávky po bydlení v RD se zahradou.    

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Pořízení územních studií a regulačních plánů pro zóny vytipované v novém územním plánu. 

• Přednostní směřování územního rozvoje na brownfieldy. 

• Přednostní rozvoj na greenfieldech v prolukách. 

• Plošně rozsáhlé greenfieldy z Návrhu územního plánu z r. 2018 (Nový rybník – Hůrka, Cihelna) 
zastavovat pouze v případě vyčerpání ostatních disponibilních rozvojových ploch pro bydlení. 

• Na plošně rozsáhlejších greenfieldech v sousedství intravilánu umísťovat hustější zástavbu, 
greenfieldy ve venkovských sídlech využívat pro řidší zástavbu odpovídající charakteru dotčených 
sídel. 

• Při výstavbě na plošně rozsáhlejších greenfieldech se řídit principy Transit Oriented Development – 
umísťovat lokální centra s vícepodlažní polyfunkční zástavbou a nabídkou občanské vybavenosti u 
zastávek a uzlů veřejné hromadné dopravy, zajišťovat maximální prostupnost území pro pěší apod.   

• Na plošně rozsáhlejších greenfieldech budovat veřejnou občanskou vybavenost (školky, školy, 
zdravotní střediska, služby pro seniory apod.), při spoluúčasti developerů (např. formou plánovací 
smlouvy). 

• Na plošně rozsáhlejších greenfieldech vytvářet podmínky pro vznik komerční občanské vybavenosti 
(vymezovat plochy či zajišťovat prostory pro komerční občanskou vybavenost). 

• Na celém území města mimo památkově chráněná území umožňovat zahušťování zástavby – např. 
tím, že rodinné domy atriové event. i řadové se mohou výjimečně seskupovat tak, že budou vytvářet 
společný nástupní prostor pro několik těchto rodinných domů, přímo napojených na veřejnou 
komunikaci (forma tzv. hnízdové zástavby). 

• Důraz na patřičné zastoupení malometrážních bytů v novém developmentu. 

• Využívání plánovacích smluv u rozsáhlejších developerských projektů (investor zafinancuje výstavbu 
potřebné veřejné infrastruktury, ev. uvolní část bytového fondu pro potřeby města). 
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• Definování požadavků města na spolufinancování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti 
všemi developery. 

• Důraz na péči o prostředí – zajištění dostatku zeleně a odpočinkových ploch v rámci nového 
developmentu. 

• Koncipování nového developmentu na klimatické změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní 
prvky na veřejných prostranstvích, doplňování zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu 
tepelných ostrovů). 

• Cílené budování cyklistické infrastruktury na greenfieldech pro umožnění bezpečné a pohodlné 
cyklodopravy. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Kompaktní zástavba plošně rozsáhlejších greenfiledů 
– minimální celková hustota 30 b.j. / ha. 

Území greenfieldů je prostupné pro pěší i cyklisty. 

Obyvatelé plošně rozsáhlejších greenfieldů mají v pěší 
dostupnosti obchody se zbožím krátkodobé spotřeby 
i školky. 

Počet b.j. vybudovaných na greenfieldech. 

Počet obyvatel města Pardubice. 

Počet obyvatel ostatních měst a obcí v okresu 
Pardubice. 

Délka cyklostezek na greenfieldech. 

Počet b.j. v území plošně rozsáhlejších greenfieldů, 
které mají pěší vzdálenost od obchodů se zbožím 
krátkodobé spotřeby větší než 500 m. 

Počet b.j. v území plošně rozsáhlejších greenfieldů, 
které mají pěší vzdálenost od školek větší než 500 m. 

Předpoklady a rizika 

Základní předpokladem pro žádoucí rozvoj na greenfieldech je spolupráce majitelů pozemků, resp. developerů 
a vůle města k prosazování příslušných regulativů a požadavků v rámci územního plánování a uzavírání 
plánovacích smluv. Předpokladem pro umožnění rozvoje na plošně rozsáhlejších greenfieldech je schválení 
územních studií, resp. regulačního plánu. Pro efektivní a hospodárné využití disponibilních ploch je žádoucí 
kompaktní charakter zástavby na plošně rozsáhlejších zónách zahrnující vedle individuálně stojících rodinných 
domů zejména dvojdomy, řadové rodinné domy, viladomy a v lokálních centrech pak i vícepodlažní bytové 
domy (včetně provozoven služeb v parteru). Rizikem je, aby taková kompaktní zástavba byla dostatečně 
atraktivní pro střední a vyšší třídu. Je tedy potřeba dbát velký důraz na urbanistické řešení jednotlivých lokalit 
a na kvalitu života v území (mj. prostřednictvím zajištění dostupnosti veřejné i komerční občanské vybavenosti 
a ploch krátkodobé rekreace a zajištěním vysoké estetické hodnoty území).  

 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: prostředky developerů / investorů, 
finanční prostředky Statutárního města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (u objektů, které 
budou ve správě kraje a jeho organizací), státní rozpočet (dotace ze Státního fondu podpory investic, sanace 
starých ekologických zátěží atd.), podpora z ESIF, výnosy z nájemného, parkovného apod.  

U developerských záměrů by bylo vhodné využívat plánovací smlouvy, jejichž prostřednictvím by developeři 
přispívali městu na vybudování veřejné infrastruktury, či se přímo zavázali k jejímu vybudování v rámci svých 
projektů.  

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  
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• Rozvojový fond Pardubice a.s. 
• Služby města Pardubic a.s. 
• Nadace pro rozvoje města Pardubic 
• Developeři 

 

Příklady dobré praxe 

• rezidenční čtvrti Spořilov a Ořechovka v Praze (koncept zahradního města) 
• Kozinec v Holubicích u Prahy (soudobá kompaktní výstavba na greenfieldu) 
• řadová zástavba Holandského typu 
• tuzemské regulační plány ze 30. let minulého století 
• Praha, Solidarita 
• Regulační plány a územní studie Unit architekti (Jilemnice atd.), Pavel Hnilička architekti 

(Lichoceves, Humpolec, Ondřejov, Zeleneč atd.), Gogolák – Grasse architekti  
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Opatření 1.6: Funkční konurbace Pardubice–Hradec Králové 

Problémy a potřeby 

Zásadní potřebou z hlediska efektivity rozvoje aglomerace je udržení populace (zejména pak obyvatel s vyšší 
kupní silou) v jádrových městech. Problémem je živelná suburbanizace, která se projevuje nadměrnou 
konzumací ploch volné krajiny, nekoordinovaným a nekompaktním rozvojem zástavby v celé aglomeraci, 
mnohdy bez ohledu na kapacity dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti (urban sprawl). V 
rámci suburbánního rozvoje je tedy žádoucí směřování plošně rozsáhlejšího územního rozvoje do území s 
kvalitní dopravní obslužností (ideálně obsloužených železniční dopravou) a do sekundárních a terciárních 
center s vyšší úrovní občanské vybavenosti.  

Význam aglomerace rapidně vzroste po dostavbě dálnic D11 a D35, kdy se zájmové území stane jednou z 
nejvýznamnějších dálničních křižovatek v ČR. To může přilákat další investory v oblasti výroby, logistiky, služeb 
a ve finále i další obyvatele. Proto je zapotřebí citlivé plánování územního rozvoje zaměřené na předcházení 
nežádoucího nekoordinovaného nekompaktního a nešetrného územního rozvoje (urban sprawl). 

Specifickou potřebou je dosahování doplňkovosti funkcí a vybavenosti měst Pardubice a Hradec Králové (např. 
různé zaměření univerzit, VaV, kulturních institucí nadregionálního významu, zařízení sociálních služeb 
regionálního významu, superspecializované péče v nemocnicích apod.). Vzhledem k velikosti a poloze 
aglomerace by také bylo vhodné do území lákat komerční služby orientované na nadregionální klientelu. 

Cíle 

Vyvážený kvalitativní rozvoj aglomerace, zejména v rámci stávajících center a dobře vybavených sídel 
dostupných veřejnou hromadnou dopravou, doplňování obou jádrových měst z hlediska vybavenosti.  

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Zřízení organizace, která by se systematicky zabývala koordinací rozvoje Hradecko-Pardubické 
aglomerace (např. na základech ITI hradecko-pardubické aglomerace). 

• Vytvoření urbanistické koncepce pro celé území hradecko-pardubické aglomerace, z níž by vycházely 
zásady územního rozvoje obou krajů a územní plány měst a obcí (a jejíž hlavní požadavky by se mohly 
promítnout do Politiky územního rozvoje ČR). 

• Koordinované zpracování plánů udržitelné městské mobility pro aglomerace obou měst s přesahem 
do územního plánování (důraz na územní rozvoj vytvářející podmínky pro obsluhu veřejnou 
hromadnou dopravou a cyklodopravou a prostupnost pro pěší). 

• Regulace nekoordinovaného plošného územního rozvoje bez návaznosti na veřejnou infrastrukturu 
a občanskou vybavenost (např. formou regulativů zásad územního rozvoje). 

• Lokalizace plošné výstavby v návaznosti na intravilány měst, v sekundárních centrech a v obcích 
nejblíže jádrovým městům. 

• Směřování plošně rozsáhlejšího územního rozvoje do území s kvalitní dopravní obslužností (ideálně 
obsloužených železniční dopravou). 

• Směřování suburbánního rozvoje do sekundárních a terciárních center s vyšší úrovní občanské 
vybavenosti. 

• Lákání komerčních služeb orientovaných na nadregionální klientelu do území (hradecko-pardubická 
aglomerace jako další lokalita provozoven po Praze, Brně a Ostravě). 

• Při rozvoji institucí regionálního a nadregionálního významu (obory univerzit a VŠ, VaV, kulturních 
instituce nadregionálního významu, zařízení sociálních služeb regionálního významu, 
superspecializovaná péče v nemocnicích) usilovat o vzájemné doplňování nabídky uvnitř aglomerace 
a předcházet nežádoucí vnitřní konkurenci. 
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• Důraz na péči o prostředí – zajištění dostatku zeleně a odpočinkových ploch v rámci nového 
developmentu. 

• Koncipování nového developmentu, přestavovaných objektů a veřejných prostranství a objektů na 
klimatické změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, 
doplňování zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Dokončení modernizace a zkapacitnění železničního spojení Pardubice – Hradec Králové (včetně 
modernizace obou železničních uzlů). 

• Realizace tzv. Východočeského diametru vč. novostavby železniční trati mezi Pardubicemi a Chrudimí 
za účelem možnosti vedení funkční páteřní linky veřejné dopravy napříč celou aglomerací. 

• Příprava vysokorychlostního železničního spojení mezi Prahou a hradecko-pardubickou aglomerací. 

• Přestavba silnice I/36 mezi Trnovou a Holicemi. 

• Integrace systémů veřejné hromadné dopravy osob (městské hromadné dopravy a regionální 
dopravy) včetně zvážení integrace systémů veřejné hromadné dopravy v obou krajích (celé 
aglomeraci). 

• Budování aglomerační sítě cykloinfrastruktury (cyklostezky, cyklotrasy, cyklostojany a 
cykloparkoviště, parkoviště B+R u uzlů hromadné dopravy) zejména s ohledem na využití 
cyklodopravy pro denní dojíždění (včetně intravilánu Pardubic). 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Kapacitní a rychlé železniční spojení mezi Chrudimí, 
Pardubicemi, Hradcem Králové a Jaroměří. 

Vyšší intenzita rezidenční výstavby v jádrových 
městech a sekundárních a terciárních centrech 

aglomerace. 

Vývoj počtu obyvatel Pardubic a Hradce Králové a 
obcí a měst v jejich zázemí. 

Podíl obyvatel aglomerace využívajících pro dojíždění 
do zaměstnání veřejnou hromadnou dopravu. 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem pro koordinovaný rozvoj v Hradecko-Pardubické aglomeraci je vůle ke spolupráci na 
straně místních samospráv. Před aglomerací stojí mj. velká výzva ve formě usměrnění územního rozvoje 
navázaného na dostavbu dálnic D11 a D35 (zejména rozvoje výrobních, logistických a komerčních areálů) a 
usměrnění procesu suburbanizace v aglomeraci pro předcházení jejích nežádoucích forem. K tomu je potřeba 
jak spolupráce mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, tak spolupráce všech obcí a měst v jejich zázemí. Hrozbu 
pro harmonický rozvoj aglomerace totiž představuje zejména snaha některých obcí a měst k vytvoření 
rozsáhlých průmyslových, obchodních, logistických či obytných zón bez náležité koordinace v širším území, 
která vede k přetížení stávající infrastruktury a k nežádoucímu přesouvání podnikatelských subjektů či 
obyvatel mezi různými lokalitami uvnitř aglomerace.    

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: soukromé finanční zdroje, státní 
rozpočet (výstavba dopravní infrastruktury), ESIF (dotace na výstavbu dopravní infrastruktury a občanské 
vybavenosti), zdroje Pardubického a Královéhradeckého kraje (krajská infrastruktura a krajské instituce), 
zdroje měst a obcí. 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární města Pardubice a Hradec Králové, později případně koordinátor rozvoje aglomerace 

Zapojené subjekty:  

• Statutární město Pardubice  
• Statutární město Hradec Králové 
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• Pardubický kraj 
• Královéhradecký kraj 
• Města a obce v aglomeraci 
• Nadace pro rozvoje města Pardubic 
• soukromé subjekty 
• univerzity 

Příklady dobré praxe 

• Metro Vancouver, Kanada (regionální sdružení místních samospráv zajišťující společné potřeby 
aglomerace)  

• Minneapolis – Saint Paul (soupeřící města smířená společným sportovním klubem) 
• tuzemské příklady souměstí a konurbací: Liberec – Jablonec nad Nisou, Choceň – Vysoké Mýto, Česká 

Třebová – Ústí nad Orlicí, Ostravsko – Karvinská konurbace, Zlín – Otrokovice, Uherské Hradiště – 
Staré Město – Kunovice, Litoměřice – Lovosice – Terezín, Podkrušnohorská konurbace 

• Dánsko-Švédsko: Kodaň – Malmö (intenzivní propojení mostem Öresund a stejnojmenná platforma 
spolupráce)  

• Nizozemsko: konurbace propojené rychlou železniční tratí (Rotterdam – Hagg), Arnhem – Nijmegen 
• Švýcarsko, Francie (územní a dopravní plánování na úrovni aglomerací) 
• Kooperace i přeshraničních měst mezi Německem, Lucemburskem, Francií a Belgií  

- Lille – Kortrijk – Tournai 
- QuattroPole (Metz, Trier, Saarbrücken, Luxembourg) 
- Lela +  

• Evropa: oblast „Modrého banánu“ 
• Oblast Stuttgartu  
• Dortmund – Essen – Duisburg – Düseldorf – Kolín nad Rýnem  

 

 



- 150 - 

4.2 TEMATICKÁ OBLAST 2: BYTOVÝ FOND 

Tematická oblast 2 „Bytový fond“ se člení do 2 opatření. Ta jsou vymezena především na základě 
vlastnictví bytového fondu: 

• Opatření 2.1: Bytový fond ve vlastnictví města (převažují investiční aktivity do modernizace a 
rozšíření bytového fondu ve vlastnictví města a organizační změny v nakládání s městskými 
byty) 

• Opatření 2.2: Organizační podpora dostupného bydlení městem (bydlení s jinými vlastnickými 
formami než ve vlastnictví města, tzn. především finanční a územně-plánovací nástroje a 
jednání investory a s dalšími subjekty) 

Každé z opatření vyžaduje a využívá odlišný mix potřebných aktivit. V případě sociálního či krizového 
bydlení, které jsou rovněž předmětem opatření samostatné tematické oblasti 3, hraje ve větší míře roli 
město jako vlastník a správce příslušného bytového fondu. V případně dostupného bydlení se těžiště 
navržených aktivit přesouvá k rozvoji různých forem vlastnického i nájemního bydlení a ke spolupráci 
města s investory. Specifické bydlení pro studenty a pro potřeby dočasných pracovních sil mají svými 
aktivitami podpořit město, zaměstnavatelé, investoři a Univerzita Pardubice. Společným 
jmenovatelem všech opatření je zajištění odpovídajícího bydlení cílovým skupinám s různým sociálním 
a ekonomickým statusem a zamezení výraznější sociálně-prostorové segregaci vytvářením podmínek 
pro různé typy bydlení v jednotlivých lokalitách a částech města.  
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Opatření 2.1: Bytový fond ve vlastnictví města 

Problémy a potřeby 

Bytový fond ve vlastnictví města je nezbytným předpokladem pro naplnění potřeby bydlení řady cílových 
skupin, které jsou z nějakého důvodu dočasně nebo dlouhodobě znevýhodněné. Jedná se především o tyto 
typy bydlení: 

• sociální bydlení (sociální byty), 

• krizové bydlení pro osoby v nouzi (byty v azylových domech), 

• bydlení pro osoby se zdravotním handicapem (bezbariérové byty), 

• bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, mladé rodiny, seniory apod. nesplňující kritéria pro 
sociální bydlení (dostupné bydlení), 

• startovací bydlení pro mladé obyvatele, 

• služební byty pro zaměstnance v podporovaných profesích veřejných služeb (např. řidiči v MHD, 
pracovníci ve zdravotnictví a školství, policisté, hasiči). 

Cílové skupiny těchto typů bydlení jsou především rodiny s dětmi s nízkými příjmy v nejistém, nebo 
nevyhovujícím bydlení, rodiče samoživitelé s nízkými příjmy v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, osoby a 
rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby opouštějící instituce a klienti sociálních a zdravotnických 
pobytových služeb, osoby se zdravotním postižením, osoby v kritické životní situaci. Úhrnem tyto skupiny 
představují významnou část obyvatel města. Pro tyto obyvatele je nezbytné zajistit především dostatečnou 
kapacitu bydlení ve velikostně a dispozičně vhodných bytech. 

Bytový fond ve vlastnictví města nezahrnuje dostatečný počet bytů (přestože srovnání s jinými českými městy 
vychází pro Pardubice poměrně příznivě). V principu platí, že počet bytů ve vlastnictví města pro potřeby 
sociálního, krizového, startovacího a zejména dostupného bydlení je vždy nižší než poptávka po těchto typech 
bydlení, resp. než očekávání veřejnosti. Za tím účelem potřebuje město spravedlivý, transparentní a 
akceschopný systém pro nakládání s městskými byty (přidělování bytů, výše nájmu atd.). Bytový fond ve 
vlastnictví města trpí stavebním a morálním zastaráváním a podfinancováním a vyžaduje poměrně značný 
objem investičních prostředků. 

Cíle 

• Zajistit dostatek bytů pro potřeby sociálního bydlení, krizového bydlení, startovacího bydlení a 
bydlení pro osoby se zdravotním handicapem. 

• Zkvalitnit standard bytů a adaptovat je pro různé cílové skupiny (bezbariérovost, různé velikosti a 
dispozice bytů). 

• Prostorová dekoncentrace bytového fondu ve vlastnictví města, především pak pro potřeby 
sociálního bydlení. 

• Modernizace a výstavba městských bytů v podobě minimalizující negativní vliv na životní prostředí 
(hospodaření s vodou, energetické úspory, systémy stínění, zelené fasády, chytré technologie atd.). 

• Zkvalitnění standardu bytů a jejich adaptace pro různé cílové skupiny (bezbariérovost, různé velikosti 
a dispozice bytů). 

• Spravedlivým způsobem uspokojit bytové potřeby těch obyvatel, kteří si nemohou zajistit adekvátní 
bydlení v běžném komerčním prostředí. 

• Zvýšit atraktivitu zaměstnání v oblasti veřejných služeb nabídkou služebních bytů. 

Dílčí kroky a typové aktivity 
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• Program rozvoje bydlení – ustavení samostatné výdajové položky rozpočtu města, určené pro rozvoj 
a modernizaci městských bytů, jehož příjmy budou minimálně veškeré příjmy z pronájmu a výdaji 
především investice (pořízení/výstavba nového bytového fondu, modernizace stávajícího bytového 
fondu apod.), přičemž bude stanoveno procento příjmů z pronájmu (100 %), které bude svázáno 
s touto výdajovou položkou rozpočtu. 

• Vytvoření dostatečných kapacit bytového fondu ve vlastnictví města v různých částech města pro 
sociální, startovací, krizové a dostupné bydlení a pro bydlení osob se zdravotním handicapem. 

• Přijetí dlouhodobého investičního plánu modernizace bytů ve vlastnictví města (zejména 
rekonstrukce BD Husova 1116–1119) s alokací, které umožní pozvolna snížit investiční deficit v této 
oblasti, s využitím vícezdrojového financování (dotace a granty, spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru), důslednými dlouhodobým monitoringem dotačních příležitostí a alokace veškerých příjmů 
z pronájmu na modernizace a rekonstrukce bytů po dobu nejméně 10 let. 

• Urychlená rekonstrukce bytových jednotek ve špatném či havarijním technickém stavu (vč. 
rekonstrukce BD Husova 1116–1119) vč. těch, které z tohoto důvodu dokonce nejsou (nemohou být) 
obsazené. 

• Postupné rozšiřování strategického bytového fondu ve vlastnictví města (menší část nově 
vybudovaných bytů ve vazbě na plánovací smlouvy s developery, případně vlastní výstavba městských 
bytů), jímž může město aktivně ovlivňovat vývoj trhu s bydlením, s přihlédnutím k minimalizaci vlivů 
na životní prostředí. 

• Zavedení chytrých technologií do správy bytového fondu (automatické odečty, elektronická evidence 
apod.) v souladu s principy SMART cities. 

• Úprava kritérií pro přidělování bytů ve vlastnictví města pro sociální bydlení – revize příslušné 
směrnice města, důslednější šetření a prověřování situace osob v bytech vlastněných městem tak, 
aby se jednalo o cílenou pomoc osobám, které skutečně spadají do cílové skupiny nástroje sociálního 
bydlení, a aby v příslušných bytech nepobývali dlouhodobě či na neurčito ti obyvatelé, jejichž sociální 
situace se zlepší. 

• Zavedení/úprava výše nájmu tak, aby byla adekvátní pro různé cílové skupiny (např. vyšší pro 
dostupné bydlení, ale s výjimkami pro seniory apod.). 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Dostatečně široká nabídka sociálního, dostupného, 
startovacího a krizového bydlení a bydlení v bytech 
zvláštního určení v přijatelné kvalitě. 

Rovnoměrná prostorová distribuce městských 
(zejména sociálních) bytů na území města 
umožňující dostupnost těchto bytů v různých 
částech města a zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci obyvatel a vzniku sociálně 
vyloučených lokalit. 

Spravedlivý postup při přidělování městských bytů, 
aktualizovaná směrnice města. 

Ustavený Program rozvoje bydlení provazující příjmy 
z pronájmu bytů s investicemi do bytového fondu 
města (100 % příjmů z pronájmu alokováno na 
investice do bytového fondu). 

Počet zrekonstruovaných bytů, které již v majetku 
města jsou a jsou neobsazené (ve špatném stavu) – 
minimálně 15 bytů ročně. 

Počet bytů navíc do městského bytového fondu – 
minimálně 100 bytů za 10 let (tj. průměrně 10 bytů 
ročně). 

Index koncentrace sociálních bytů v jednotlivých 
částech města. 

Sociální a příjmová skladba obyvatel v městských 
bytech. 

Předpoklady a rizika 

• Značné finanční nároky a dosažení reálného zlepšení ve značně dlouhodobém horizontu 
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• Obecná tendence soukromých subjektů vytvářet objekty určené zcela pro bydlení jediné skupiny 
obyvatel, posilující sociálně-prostorovou segregaci 

• Dostatečný počet bytů umožňující spravedlivý postup a uspokojení bytových potřeb všech obyvatel, 
kteří si nemohou zajistit bydlení na komerční bázi (vlastnické bydlení, komerční pronájem) 

Finanční rámec a finanční zdroje 

• Rozpočet Statutárního města Pardubice 

• MMR, SFPI 

• ESIF (OP Zaměstnanost a navazující OP pro období 2021-27) 

• investoři a developeři (na základě plánovacích smluv a jiných typů dohod umožňujících dílčí rozšíření 
bytového fondu o byty v nově budovaných bytových domech) 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Investoři a developeři 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

Příklady dobré praxe 

• Etapizovaná modernizace bytového fondu města v Brně a jeho městských částech (mj. Brno-Líšeň) 
vázaná na ustavený Fond rozvoje bydlení, do něhož plynou příjmy z privatizace bytových jednotek 

• Plzeň-Skvrňany, lokalita Zátiší – revitalizace lokality s nevyhovujícími byty, zbourání původních 
bytových domů a výstavba nových městských bytů (větší počet než původní byty) 

• Vídeň – bydlení v nájemních (a z velké části městských) bytech jako převažující forma bydlení ve 
městě 
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Opatření 2.2: Organizační podpora dostupného bydlení 

Problémy a potřeby 

Kromě sociální, zdravotně či jinak znevýhodněných skupin, které mají omezený přístup na běžný trh s byty, 
chce město podporovat dostupné bydlení pro další cílové skupiny, zejména pak pro mladé rodiny, 
středněpříjmové skupiny obyvatel, studenty, seniory a dočasné pracovní síly. Dominantním nástrojem v tomto 
případě není využití bytového fondu vlastněného městem, ale organizační kroky, finanční nástroje a rozvoj 
vlastnicky rozmanitých forem bydlení, které usnadní pozici daných cílových skupin na trhu s byty. Pardubice 
patří mezi krajská města s vysokými a rychle rostoucími cenami bytů (prodej i pronájem) všech kategorií. 
Příčinami jsou příznivé sociálně-ekonomické podmínky pro život ve městě, dopravní blízkost Prahy atd. Tyto 
silné stránky však mají vliv na růst atraktivity bydlení do takové míry, která znamená faktickou cenovou 
nedostupnost bydlení i pro řadu obyvatel střední třídy, ale také pro specifické věkové (mladé rodiny, studenti, 
senioři) skupiny či pro dočasně pobývající pracovní síly. Ve městě (stejně jako jinde v Česku) převažuje 
vlastnické bydlení a pronájmy na komerční bázi. Existuje však značný prostor pro rozvoj jiných vlastnických 
forem bydlení (zejména družstevní), pro intenzivnější spolupráci města a developerů při výstavbě nových 
rezidenčních zón a pro zpřesnění regulačních mechanismů (zejména územně-plánovací nástroje) stanovujících 
podmínky budoucí rezidenční výstavby. 

Cíle 

• Usnadnit pořízení vlastního bydlení konkrétním skupinám (zejména mladé středněpříjmové rodiny). 

• Rozšíření nabídky různých typů dostupného bydlení pro obyvatele střední třídy. 

• Intenzifikace městských funkcí včetně funkce obytné v intravilánu Pardubic (tj. nikoli extenzivní 
rozvoj). 

• Zvýšení počtu/podílu studentů, kteří se po dokončení studia v Pardubicích ve městě trvale usadí. 

• Zajistit dostatečně kapacitní a přijatelně kvalitní bydlení pro dočasné pracovní síly ve městě. 

• Zamezit koncentraci sociálně patologických jevů mezi dočasnými pracovníky pobývajícími ve městě. 

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Prověření možnosti zavedení finančních nástrojů (zvýhodněné půjčky, revolvingové nástroje…) pro 
výhodnější pořízení bydlení konkrétním skupinám (zejména mladé středněpříjmové rodiny). 

• Zavedení a standardizace společného postupu jednání s developery (plánovací smlouvy s finančním i 
nefinančním plněním, získání malé části nově vybudovaných bytů do vlastnictví města, rozšiřování a 
prostorová dekoncentrace strategického bytového fondu ve vlastnictví města, důsledné vytváření 
nových městských čtvrtí se smíšenou funkcí, nikoli jen s funkcí obytnou atd.). 

• Realizace projektů družstevního a nájemního bydlení s přímou účastí/podporou města s jasnými 
pravidly regulujícími možnosti účasti obyvatel v bytovém družstvu. 

• Modernizace studentských kolejí a ubytoven. 

• Nepřímá podpora velikosti a dispozic části bytového fondu vhodné pro sdílené bydlení (nejen) 
studentů (vyjednávání s developery, nástroje územního plánování). 

• Realizace projektů podporujících zapojení studentů do sociální sféry, např. formou zvýhodněného 
sdíleného bydlení s mladými lidmi z dětských domovů, bytových domů na principu mezigeneračního 
setkávání apod. 

• Realizace projektů ve spolupráci města, univerzity a zaměstnavatelů zaměřených na zabezpečení 
bydlení studentů ve vazbě na jejich odbornou praxi ve firmách. 

• Ustavení společné platformy města, firem a poskytovatelů sociálních služeb pro otázky bydlení (stálé 
pracovní skupiny zaměstnavatelů, zástupců služeb pro cizince a zástupců Statutárního města 
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Pardubice) formulující společenskou dohodu zainteresovaných stran na způsobech distribuce a formě 
zajištění bydlení pro dočasné pracovní síly. 

• Iniciativa města směrem k úpravě legislativy (např. prostřednictvím vyjednávání s MMR či 
Pardubickým krajem) týkající se ubytování a nájemního bydlení cizinců. 

• Využití nástrojů územního plánování (územní plán, územní studie, příp. regulační plány) pro lokality 
významné z hlediska budoucího rozvoje bydlení. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Existence finančního nástroje pro zvýhodněné 
pořízení bydlení pro mladé středněpříjmové rodiny. 

Připravená standardizovaná šablona plánovací 
smlouvy s developery. 

Maximální možná šíře nabídky dostupného bydlení 
z hlediska typů vlastnictví, velikosti a dispozic bytů i 
z hlediska lokalit a čtvrtí ve městě. 

Zajištění dostupného bydlení ve městě pro široce 
vymezenou střední sociální třídu. 

Intenzifikace obytné funkce v Pardubicích, zamezení 
nadměrnému prostorovému růstu města, záboru 
nových nezastavěných ploch a růstu jednotkových 
nákladů na obsluhu území. 

Vyšší počet absolventů (nejen) Univerzity Pardubice 
žijících v Pardubicích. 

Počet firem spolupracujících s Univerzitou Pardubice 
v oblasti bydlení a odborné praxe pro studenty. 

Dostatečná kapacita bydlení v přijatelné kvalitě pro 
dočasné pracovní síly umožňující ve vazbě na 
navazující služby nekonfliktní pobyt těchto obyvatel 
ve městě. 

Rovnoměrná prostorová distribuce bytů pro potřeby 
dočasných pracovních sil na území města umožňující 
dostupnost těchto bytů v různých částech města a 
zamezující nežádoucí sociálně-prostorové segregaci 
obyvatel. 

Územní studie, případně regulační plány pro 
rozvojové lokality s významnou funkcí bydlení 
(podrobněji rozpracováno v tematické oblasti 1). 

Počet osob využívajících finanční nástroj pro pořízení 
bydlení. 

Počet uzavřených plánovacích smluv s developery 
(nebo obdobných nástrojů) – uzavřená plánovací 
smlouva minimálně s každým developerem, který 
připravuje výstavbu 3 nebo více bytových domů. 

Počet dokončených bytů splňujících nároky nižší 
střední třídy a mladých rodin (cenově dostupnější než 
na běžném trhu díky finančním nástrojům, 
družstevnímu bydlení apod.). 

Počet nově dokončených bytů podle typu vlastnictví 

Přírůstek obyvatelstva a nově dokončených bytů 
v městských obvodech Pardubic a okolních obcích. 

Zaměstnanost absolventů VŠ v Pardubicích. 

Rozsah a kapacita služeb pro dočasné pracovníky. 

Index koncentrace bytů a ubytoven využívaných 
dočasnými pracovníky. 

Počet objektů, v nichž bydlí dočasní pracovníci. 

Počet zpracovaných územních studií a regulačních 
plánů. 

Předpoklady a rizika 

• Předpokládaný další růst cen bytů v Pardubicích. 

• Nedostatek finančních prostředků města s ohledem na rozsah cílové skupiny opatření, omezené 
možnosti reálného výrazného ovlivnění trhu s byty městem. 

• Relativně omezené přímé kompetence města v mnoha oblastech bydlení (např. bydlení pro dočasné 
pracovní síly, studentské bydlení). 

• Ochota investorů a developerů na podobě plánovacích smluv a dalších nástrojů pro společný postup 
města a investorů. 
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Finanční rámec a finanční zdroje 

• Rozpočet Statutárního města Pardubice 

• Investoři a developeři 

• Místní firmy (zejména ve výrobních oborech) zaměstnávající ve větší míře dočasné pracovní síly 

• Univerzita Pardubice 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Investoři a developeři 

• Bytová družstva 

• Finanční instituce 

• Zaměstnavatelé (zejména ve výrobních odvětvích) 

• Univerzita Pardubice 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

Příklady dobré praxe 

• Říčany – standardizovaná plánovací smlouva pro dohodu s developery 

• Plzeň – systematické pořizování územních studií pro rozvojové lokality bydlení s využitím Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně (příspěvková organizace města) 

• Státní fond podpory investic – finanční nástroj JESSICA pro rozvoj bydlení 

• Projekt Dostupné družstevní bydlení v Praze realizovaný z iniciativy městské samosprávy 

• Komerční projekty družstevního bydlení v Praze realizované např. společností Finep 

• Symbios – společné bydlení studentů a mladých lidí z dětských domovů, Masarykova univerzita Brno 

• Mladá Boleslav – společné policejní hlídky Policie ČR a příslušníků policie jiných států (v daném 
případě Polska a Slovenska), jejichž příslušníci jsou ve městě přítomni 

• Bezpečná Plzeň – integrovaný projekt a informační portál prevence bezpečnosti ve městě 

• Informační portály a aplikace pro cizince (např. www.danubecompass.org), případně přizpůsobené 
danému městu 
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4.3 TEMATICKÁ OBLAST 3: SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ 
BYDLENÍ 

Tematická oblast 3: Sociální prostředí a sociální bydlení je členěna do 5 opatření. Každé z opatření se 
věnuje jedné z nejvíce ohrožených cílových skupin. Mezi hlavní nástroje řešení definovaných problémů  
a potřeb patří tzv. krizové, sociální a dostupné bydlení. V každém opatření je míra využití těchto 
nástrojů rozdílná a odpovídá potřebám a míře problémů jednotlivých cílových skupin. 
Společným jmenovatelem většiny definovaných opatření v této tematické oblasti je předpoklad 
úspěšně realizace spočívající v synergii nástrojů bydlení a sociálních, případně dalších návazných 
služeb. Bez naplnění tohoto předpokladu, tedy pouhým důrazem na oblast bydlení není možné 
úspěšně řešit problémy popsané v analytické části této strategie. 
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Opatření 3.1: Bydlení a život osob v nouzi 

Problémy a potřeby 

Opatření reaguje na zjištěné potřeby v oblasti zajištění pomoci osobám v obtížných životních situacích 
zahrnujících ztrátu bydlení. Typickými zástupci jsou obyvatelé v krátkodobé hmotné nouzi, v insolvenci, osoby 
v bytové nouzi v důsledku rodinné krize, osoby, na nichž bylo pácháno násilí, rodiče samoživitelé apod. Dle dat 
MPSV žije na území města 350 osob bez střechy. Stávající kapacita krizových lůžek není dostatečná. 

Pomoc by měla být zaměřena na vyřešení životní situace (komplexní podpora v podobě sociální práce a střechy 
nad hlavou). Součástí je rovněž prevence zadlužování nájemníků a předcházení ztrátě bydlení. 

Cíle 

Rychlé řešení akutní bytové nouze osob v obtížných životních situacích prostřednictvím portfolia nástrojů 
pomoci zahrnující kvalitně zpracované nástroje vyhodnocení životní situace, sítě rozličných forem krizového 
bydlení (městské ubytovny, krizové pokoje atd.), sociálních služeb (azylové domy, noclehárny atd.) a sociální 
práce.  

Hlavním cílem je tedy vyřešení životní situace a přesun osob do dalších forem bydlení (sociální byt, dostupný 
byt, či běžné bydlení). 

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Vytvoření dostatečných kapacit krizového bydlení rozličných forem (azylové domy, noclehárny, 
ubytovny, krizové pokoje atd.). 

• Kvalitní, rychlé a profesionální vyhodnocení životní situace dotčených osob. 

• Prostřednictvím kvalitně zpracované a implementované metodiky vytvořit podmínky pro dotčené 
cílové skupiny pro vstup do krizového bydlení v co nejkratším čase. 

• Zajištění kvalitní sociální práce s příjemci krizového bydlení zaměřené na vyřešení jejich životní 
situace. 

Typové aktivity 

• Ubytování osob bez přístřeší. 

• Pomoc rodičům samoživitelům s dětmi v krizových situacích. 

• Pomoc rodinám s dětmi v nepříznivých životních situacích. 

• Zajištění ubytování týraným osobám. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Popsaná a deklarovaná síť lůžek určených pro 
zajištění krizového bydlení. 

Metodika podmínek pro přidělování lůžek krizového 
bydlení. 

Team kooperujících sociálních pracovníků (zástupci 
sociálních služeb a MÚ). 

Dohoda s vlastníky bytů a realitním trhem. 

Běžný standard řešení obtížných životních situací 
obyvatel v Pardubicích prostřednictvím krizového 
bydlení. 

Minimálně 350 lůžek krizového bydlení k dispozici na 
území města (možné rozličné formy) / aktuálně 97 
lůžek (azylové domy, noclehárny, městská ubytovna a 
krizová pomoc). 

1 metodika / dosud není k dispozici. 

10 úvazků sociálních pracovníků (pracovníci 
Magistrátu města Pardubice zabývající se sociální 
prací, nejen v oblasti krizového a sociálního bydlení) / 
aktuálně 7 úvazků. 
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Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení osob v nouzi je synergie plánování sociálních služeb a strategie 
bydlení v Pardubicích. Dalším předpokladem je zajištění sociální práce s osobami v obtížných životních 
situacích. 

Rizikem může být nedostatečný počet lůžek určených pro krizové bydlení. Mezi další rizika patří nedostatek 
kapacit v dalších návazných službách (sociální byty, dostupné byty, další návazné služby) pro osoby, které 
obtížnou sociální situací vyřeší a již nebudou potřebovat ubytování v krizovém bydlení. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (například formou spolufinancování sociálních 
služeb), státní rozpočet (dávky hmotné nouze, dotace na poskytování sociálních služeb atd.). 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy a noclehárny) 
• Další poskytovatelé ubytování v ubytovnách 
• Poskytovatelé sociální práce (sociální pracovníci magistrátu) 

Příklady dobré praxe 

• Statutární město Brno 
• Stávající program sociálního bydlení realizovaný v Pardubicích 
• Projekt „Bydlím a žiji v Ústí nad Labem“ 
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Opatření 3.2: Bydlení a život sociálně slabých obyvatel 

Problémy a potřeby 

Opatření reaguje na potřeby v oblasti řešení pomoci sociálně slabých obyvatel v oblasti zajištění bydlení. Jde 
zejména o rodiny s dětmi s nízkými příjmy v nejistém, nebo nevyhovujícím bydlení, rodiče samoživitele 
s nízkými příjmy v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučení, které 
však již vyřešily krizovou situaci, oběti domácího násilí rovněž po vyřešení krizové situace, osoby opouštějící 
instituce a klienti sociálních a zdravotnických pobytových služeb. Na území města je aktuálně 1600 domácností 
ohrožených bytovou nouzí. V současné době jsou v platnosti rovněž velmi přísná pravidla pro vstup do 
sociálního bydlení (například povinnost trvalého pobytu na území města nejméně dva roky před podáním 
žádosti). Rovněž stávající kapacita sociálních bytů není dostatečná. 

Pomoc by měla být zaměřena na dlouhodobou podporu cílové skupině sociálně slabých obyvatel, kteří 
zejména z důvodu své finanční a sociální situace velmi obtížně vstupují na běžný komerční trh s byty. Součástí 
této pomoci je doprovázení a podpora se zvládáním jejich životní situace prostřednictvím sociální práce 
s výhledem na perspektivu vstupu na běžný trh s byty, nebo do dostupného bydlení, již bez podpory sociální 
práce.   

Cíle 

Dlouhodobé řešení bytové problematiky sociálně slabých obyvatel prostřednictvím sociálního a dostupného 
bydlení.  

Zamezení koncentrace sociálně slabých obyvatel v jedné lokalitě a bujení „obchodu s chudobou“ na území 
statutárního města Pardubice. 

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Vytvoření dostatečných kapacit sociálního a dostupného bydlení po celém území statutárního města 
Pardubice. 

• Kvalitní, rychlé a profesionální vyhodnocení životní situace dotčených osob. 

• Prostřednictvím kvalitně zpracované a implementované metodiky vytvořit podmínky pro zajištění 
sociálního a dostupného bydlení osobám z definovaných cílových skupin (v této souvislosti bude 
nutné provést aktualizaci stávající metodiky sociálního bydlení). 

• Zajištění kvalitní sociální práce s příjemci sociálního bydlení zaměřené na vyřešení jejich životní 
situace. 

• Podpora souvisejících sociálních služeb (odborné sociální poradenství, terénní programy, NZDM) na 
území statutárního města Pardubice. 

Typové aktivity 

• Zajištění bydlení pro rodiny s dětmi s nízkými příjmy v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení. 

• Zajištění bydlení pro rodiče samoživitele s nízkými příjmy v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení. 

• Zajištění bydlení pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučení, které však již vyřešily krizovou 
situaci. 

• Zajištění bydlení pro oběti domácího násilí po vyřešení krizové situace. 

• Zajištění bydlení pro osoby opouštějící instituce a klienty sociálních a zdravotnických pobytových 
služeb. 

• Navázání zvyšování nájmů na městský bytový fond dle připraveného plánu. 
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Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Sociální byty dostupné cílovým skupinám na základě 
jasně formulovaných podmínek. 

Dostupné bydlení. 

Aktualizovaná metodika podmínek pro přidělování 
dostupných a sociálních bytů. 

Team kooperujících sociálních pracovníků (zástupci 
sociálních služeb a MÚ). 

Dohoda města s vlastníky bytů a realitním trhem. 

Kontaktní místo pro sociální bydlení.  

Celková kapacita nejméně 400 sociálních bytů (rok 
2030) k dispozici na území města (dnes 193 sociálních 
bytů – k 31.12.2019). 

1 aktualizovaná metodika / 1 metodika. 

10 úvazků sociálních pracovníků (pracovníci 
Magistrátu města Pardubice zabývající se sociální 
prací, nejen v oblasti krizového a sociálního bydlení) / 
aktuálně 7 úvazků. 

Dohoda / není dosud k dispozici. 

Dovybavení kontaktního místa pro sociální bydlení, 
dílčí rozšíření jeho služeb, případně jeho formální 
přejmenování na „kontaktní místo.“ 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení osob v obtížných životních situacích synergie plánování sociálních 
služeb a strategie bydlení v Pardubicích. Dalším předpokladem je zajištění sociální práce s osobami v obtížných 
životních situacích, zejména dostatečná nabídka ambulantních a terénních forem sociální práce (například 
odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb atd.). 

Rizikem může být příliš velká koncentrace sociálních bytů v jedné lokalitě, která může mít negativní efekty na 
plnění stanovených cílů pomoci. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (například formou spolufinancování sociálních 
služeb), státní rozpočet (příspěvek na bydlení příplatek na bydlení, dotace na poskytování sociálních služeb 
atd.). 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Poskytovatelé sociální práce (sociální pracovníci magistrátu) 
• Poskytovatelé sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, terénní 

programy, NZDM atd.) 

Příklady dobré praxe 

• Statutární město Brno 
• Městská část Praha 7 
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Opatření 3.3: Bydlení a život osob se zdravotním handicapem 

Problémy a potřeby 

Opatření je zaměřeno na vytváření životních podmínek a dostupného bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením na území statutárního města Pardubice. Tyto osoby se často musí potýkat nejen s problematikou 
bariérovosti veřejného prostoru, ale i svého bydlení (nejen bariéry znemožňující pohyb na vozíku, ale i další 
bariéry které komplikují život osob s různými druhy postižení, například osoby s vadou zraku). Část z nich řeší 
nedostatek finančních prostředků na zajištění bydlení, zejména v souvislosti se zvyšujícím nájemným. Někteří 
žijí v pobytových institucích (sociálních a zdravotnických služeb), často daleko od místa, kde žije jejich rodina 
a mají zájem žít v běžné společnosti v podporovaných formách bydlení (chráněné bydlení, nebo podpora 
samostatného bydlení). 

Velkým problémem je stárnutí pečujících osob (typickým příkladem jsou rodiče, kteří pečují o dospělého 
potomka s mentálním postižením). Tyto osoby se potýkají s tím, že ony sami potřebují pomoc a podporu 
(například prostřednictvím pečovatelské služby), ale i zajištění péče o jejich děti 

Mezi důležité potřeby, které mohou být naplňovány prostřednictvím tohoto opatření patří oblast inkluze 
obyvatel se zdravotním handicapem do společnosti, včetně podpory deinstitucionalizace. 

Cíle 

Dlouhodobé řešení bytové problematiky osob se zdravotním handicapem prostřednictvím kombinace 
bezbariérového dostupného bydlení, sociálních služeb v podobě chráněného bydlení a částečně sociálního 
bydlení.  

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Podpora dostupného bydlení v bezbariérovém standardu v dosahu bezbariérové dopravy MHD na 
území statutárního města Pardubice. 

• Kvalitní, rychlé a profesionální vyhodnocení životní situace dotčených osob. 

• Prostřednictvím kvalitně zpracované a implementované metodiky vytvořit podmínky pro zajištění 
bezbariérového dostupného bydlení a sociálního bydlení osobám se zdravotním handicapem.  

• Zajištění kvalitní sociální práce s příjemci sociálního bydlení zaměřené na vyřešení jejich životní 
situace. 

• Podpora chráněného bydlení pro osoby se zdravotním handicapem. 

Typové aktivity 

• Vytváření podmínek pro vznik bezbariérového dostupného bydlení pro osoby se zdravotním 
handicapem. 

• Zajištění bezbariérového sociálního bydlení pro osoby se zdravotním handicapem. 

• Podpora vzniku chráněného bydlení, případně podporovaného samostatného bydlení pro osoby se 
zdravotním handicapem. 

• Podpora služeb typu osobní asistence na území statutárního města Pardubice. 

• Navázání zvyšování nájmů na městský bytový fond dle připraveného plánu. 

• Zohlednění individuálních potřeb cílové skupiny osob se zdravotním handicapem při stavebních 
úpravách bytů. 
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Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Sociální byty dostupné cílovým skupinám na základě 
jasně formulovaných podmínek. 

Nabídka bezbariérových, případně jinak stavebně 
upravených bytů v dostupném a sociálním bydlení. 

Aktualizovaná metodika podmínek pro přidělování 
dostupných a sociálních bytů. 

Team kooperujících sociálních pracovníků (zástupci 
sociálních služeb a MÚ). 

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením s Magistrátem statutárního 
města Pardubice v oblasti zajištění podmínek pro 
bydlení těchto osob. 

Kontaktní místo pro sociální bydlení. 

1 aktualizovaná metodika / 1 metodika. 

10 úvazků sociálních pracovníků (pracovníci 
Magistrátu města Pardubice zabývající se sociální 
prací, nejen v oblasti krizového a sociálního bydlení) / 
aktuálně 7 úvazků. 

Dovybavení kontaktního místa pro sociální bydlení, 
dílčí rozšíření jeho služeb, případně jeho formální 
přejmenování na „kontaktní místo.“ 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení osob se zdravotním handicapem je synergie plánování sociálních 
služeb a strategie bydlení v Pardubicích. Jelikož toto opatření předpokládá, že tyto osoby budou využívat 
běžné vlastnické, nebo nájemní bydlení, dostupné bezbariérové bydlení, sociální bydlení a bydlení v  rámci 
sociálních služeb (například v chráněném bydlení) je nezbytné zajištění dalších doprovodných aktivit v podobě 
funkční sítě sociálních služeb (například osobní asistence), sociální práce pro nájemníky sociálního bydlení, 
nebo hromadné bezbariérové dopravy na území statutárního města Pardubice. 

Rizikem může být nedostatek bezbariérově upravených bytů ve všech výše uvedených formách (běžné 
vlastnické, nájemní bydlení, dostupné a sociální bydlení. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (například formou spolufinancování sociálních 
služeb), státní rozpočet (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení příplatek na bydlení, dotace na poskytování 
sociálních služeb atd.). 

Soukromé finanční prostředky investované do výstavby bezbariérových bytů v rámci výstavby bytů pro běžný 
komerční trh s byty. 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Poskytovatelé sociální práce (sociální pracovníci magistrátu) 
• Poskytovatelé sociálních služeb (chráněného bydlení, podporované bydlení, domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, osobní asistence, odlehčovací služby atd.) 
• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Statutární město Brno 
• Městská část Praha 7 
• Příklady z úspěšných projektů deinstitucionalizace: Jak na to – příklady dobré praxe 

v deinstitucionalizaci, MPSV, Praha, 2013, ISBN: 978-80-7421-045-7 
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Opatření 3.4: Bydlení a život seniorů 

Problémy a potřeby 

Opatření je zaměřeno na vytváření životních podmínek a dostupného bydlení pro seniory na území 
statutárního města Pardubice. Senioři se ve starším věku často potýkají se zdravotními problémy, žijí osaměle 
a někteří z nich řeší i finanční problémy. Senioři chtějí setrvat ve svém domácím prostředí a do institucionální 
péče přecházejí až, když nejsou schopni žít v domácnosti ani s dopomocí. Často potřebují podporu a dopomoc 
prostřednictvím pečujících osob a terénních sociálních služeb. 

Cíle 

Dlouhodobé řešení bytové problematiky seniorů prostřednictvím kombinace bezbariérového dostupného 
bydlení a částečně sociálního bydlení.  

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Podpora dostupného bydlení v bezbariérovém standardu v dosahu bezbariérové dopravy MHD na 
území statutárního města Pardubice. 

• Kvalitní, rychlé a profesionální vyhodnocení životní situace dotčených osob. 

• Prostřednictvím kvalitně zpracované a implementované metodiky vytvořit podmínky pro zajištění 
bezbariérového dostupného bydlení a sociálního bydlení seniorům. 

• Zajištění kvalitní sociální práce s příjemci sociálního bydlení zaměřené na vyřešení jejich životní 
situace. 

• Podpora chráněného bydlení pro osoby se zdravotním handicapem. 

Typové aktivity 

• Vytváření podmínek pro vznik bezbariérového dostupného bydlení pro seniory (často nízko metrážní 
byty pro tzv. single domácnosti). 

• Zajištění bezbariérového sociálního bydlení pro seniory. 

• Podpora služeb typu pečovatelská služba na území statutárního města Pardubice. 

• Navázání zvyšování nájmů na městský bytový fond dle připraveného plánu. 

• Zohlednění individuálních potřeb cílové skupiny seniorů při stavebních úpravách bytů. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Sociální byty dostupné seniorům na základě jasně 
formulovaných podmínek. 

Nabídka bezbariérových, případně jinak stavebně 
upravených bytů v dostupném a sociálním bydlení. 

Aktualizovaná metodika podmínek pro přidělování 
dostupných a sociálních bytů. 

Team kooperujících sociálních pracovníků (zástupci 
sociálních služeb a MÚ). 

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb určených 
zejména pro seniory s Magistrátem statutárního 
města Pardubice v oblasti zajištění podmínek pro 
bydlení těchto osob. 

1 aktualizovaná metodika / 1 metodika. 

10 úvazků sociálních pracovníků (pracovníci 
Magistrátu města Pardubice zabývající se sociální 
prací, nejen v oblasti krizového a sociálního bydlení) / 
aktuálně 7 úvazků. 

Dovybavení kontaktního místa pro sociální bydlení, 
dílčí rozšíření jeho služeb, případně jeho formální 
přejmenování na „kontaktní místo.“ 
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Kontaktní místo pro sociální bydlení  

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení seniorů je synergie plánování sociálních služeb a strategie bydlení 
v Pardubicích. Jelikož toto opatření předpokládá, že senioři budou využívat běžné vlastnické, nebo nájemní 
bydlení, dostupné bydlení a sociální bydlení je nezbytné zajištění dalších doprovodných aktivit v podobě 
funkční sítě sociálních služeb (zejména pečovatelská služba), sociální práce pro nájemníky sociálního bydlení, 
nebo hromadné bezbariérové dopravy na území statutárního města Pardubice. 

Rizikem může být nedostatek bezbariérově upravených bytů ve všech výše uvedených formách (běžné 
vlastnické, nájemní bydlení, dostupné a sociální bydlení. Mezi další riziko patří nedostatek nízko metrážních 
bytů pro seniory, kteří žiji sami. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (například formou spolufinancování sociálních 
služeb), státní rozpočet (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení příplatek na bydlení, dotace na poskytování 
sociálních služeb atd.). 

Soukromé finanční prostředky investované do výstavby bezbariérových bytů v rámci výstavby bytů pro běžný 
komerční trh s byty. 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Poskytovatelé sociální práce (sociální pracovníci magistrátu) 
• Poskytovatelé sociálních služeb (pečovatelská služba atd.) 
• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Nové město nad Metují 
• Příklady z úspěšných projektů v oblasti mj. i bydlení pro seniory: Zpráva o dobré praxi v oblasti 

aktivního stárnutí a poskytování služeb dlouhodobé péče na municipální úrovni, MZV, Praha, 2012 
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Opatření 3.5: Bydlení a život dočasných pracovních sil 

Problémy a potřeby 

Opatření je zaměřeno na vytváření životních podmínek pro život dočasných pracovních sil, které pobývají ve 
městě dočasně kvůli zaměstnání.   

Cíle 

Vyvážení potřeb sektoru průmyslu a služeb, jež pro svůj rozvoj potřebují dočasné pracovní síly  
a obyvatel města, tak aby nedocházelo k vytváření podmínek pro sociálně nepříznivé jevy. 

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Rozmístění ubytovacích kapacit pro dočasné pracovní síly rovnoměrně po území města. 

• Vytvoření stálé pracovní skupiny zaměstnavatelů, zástupců služeb pro cizince a zástupců statutárního 
města Pardubice. 

• Dostatečná nabídka běžného komerčního bydlení pro dočasné pracovní síly ve městě. 

Typové aktivity 

• Dohoda zainteresovaných stran na způsobech distribuce a formě zajištění bydlení pro dočasné 
pracovní síly. 

• Podpora poradenských služeb pro cizince na území statutárního města Pardubice. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Rovnoměrná prostorová distribuce (dekoncentrace) 
bydlení pro dočasné pracovní síly ve městě. 

Spolupráce zaměstnavatelů se zástupci služeb pro 
cizince a zástupci statutárního města Pardubice.  

Dostatečná nabídka poradenských služeb pro cizince. 

Pracovní skupina zaměstnavatelů, zástupců služeb 
pro cizince a zástupců statutárního města Pardubice / 
dosud nefunguje. 

 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení pro dočasné pracovní síly je rovnoměrná prostorová distribuce 
(dekoncentrace) bydlení pro dočasné pracovní síly ve městě. Zároveň je nezbytné, aby vzhledem ke 
zvyšujícímu počtu cizinců na trhu práce v ČR, byly k dispozici dostatečné kapacity poradenských služeb pro 
cizince na území města. Předpokladem je spolupráce všech zainteresovaných stran (statutární město 
Pardubice, zaměstnavatelé a zástupci poradenských služeb).  

Rizikem může být koncentrace ubytovacích kapacit pro dočasné pracovní síly pouze v jedné lokalitě a 
nedostatečná kapacita poradenských služeb pro cizince. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: soukromé finanční zdroje (zejména 
ze strany zaměstnavatelů), státní rozpočet (dotace na poskytování poradenství pro cizince, dotace na 
poskytování sociálních služeb atd.). 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 
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Zapojené subjekty:  

• Zástupci významných zaměstnavatelů 
• Poskytovatelé poradenských služeb pro cizince (MOST PRO, o.p.s., Centrum na podporu integrace 

cizinců a Pardubický kraj) 
• Hospodářská komora 
• Agentury práce 
• Zástupci ubytovatelů dočasných pracovních sil 

Příklady dobré praxe 

• Vídeň 
• Mnichov 
• Svobodný stát Bavorsko 
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5 AKČNÍ PLÁN 
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Akční plány jsou zpracovávány pro jednoleté období s vazbou na přípravu rozpočtu města na příslušný 
rok. V budoucnu se předpokládá každoroční aktualizace akčního plánu vždy na následující rok. Akční 
plán zahrnuje konkrétní projektové záměry, akce a intervence, které mají jasně stanovené období 
realizace, finanční náklady, zdroje financování, odpovědné subjekty, příp. také rizika, která mohou 
realizaci záměru ohrozit. 

V tomto smyslu je také akční plán zpracován jako tabelární přehled záměrů s uvedením informací, 
údajů a parametrů uvedených v přechozím odstavci. Každý jednotlivý záměr má své číslo sestávající 
z roku realizace, čísla opatření, které záměr naplňuje, a čísla záměru (samostatná číselná řada v rámci 
každého opatření). 



 



  

6 MECHANISMY ŘÍZENÍ 
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6.1 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 
REALIZACE STRATEGIE 

6.1.1 Řídicí struktura realizace strategie 

6.1.1.1 Řídicí výbor 

Projednání realizace strategie je vhodné řídit pomocí jednání řídicího výboru, ustaveného během 
zpracování strategie, a to s frekvencí 2-4x ročně. Členy řídicího výboru jsou především zástupci vedení 
města a vedoucí věcně příslušných úseků magistrátu. Je možné zvážit případné doplnění řídicího 
výboru o další členy, a to i z prostředí mimo magistrát (např. poskytovatelé sociálních služeb, Univerzita 
Pardubice, hospodářská komora apod.). Předmětem jednání řídicího výboru je zejména: 

a) schvalování nových záměrů a jejich prvotní přípravy (finanční zdroje, harmonogram; 2-4x 
ročně); 

b) hodnocení přípravy a pokroku při realizaci jednotlivých záměrů (2-4x ročně); 

c) schvalování aktualizace akčního plánu, tedy vyřazení ukončených nebo zamítnutých záměrů a 
doplnění záměrů nových (1-2x ročně); 

d) rozhodnutí o potřebných komunikačních aktivitách směrem k veřejnosti (veřejná projednání, 
články v místním periodiku atd.; 1-2x ročně); 

e) hodnocení (resp. schvalování hodnocení) plnění strategie jako celku a jejích jednotlivých 
opatření (1-2x ročně). 

Body a) – c) se víceméně týkají práce s projekty a akčním plánem a jsou přesněji popsány v podkapitole 
5.2 Body d) a e) se týkají strategie bydlení jako celku a jsou popsány v kapitole 5.1.2. 

V rámci kalendářního roku se jako vhodné jeví realizovat jednání buď v březnu, červnu, září a prosinci 
(v případě frekvence 4x ročně, viz též následující tabelární schéma), v lednu, dubnu a září (v případě 
frekvence 3x ročně), nebo v březnu a září (v případě frekvence 2x ročně). Klíčovým obdobím je září, kdy 
by měla být schůzka uskutečněna s důrazem na nové záměry ve vazbě na přípravu rozpočtu. 

Tabulka 38: Příklad agendy jednání řídicího výboru v případě frekvence 4x ročně 

Březen Červen Září Prosinec 

• schvalování nových 
záměrů a jejich prvotní 
přípravy 

• hodnocení přípravy a 
pokroku při realizaci 
jednotlivých záměrů 

• schvalování aktualizace 
akčního plánu (vyřazení 
ukončených nebo 
zamítnutých záměrů, 
doplnění záměrů) 

• schvalování nových 
záměrů a jejich prvotní 
přípravy 

• hodnocení přípravy a 
pokroku při realizaci 
jednotlivých záměrů 

• rozhodnutí o 
komunikačních 
aktivitách směrem 
k veřejnosti 

• hodnocení (resp. 
schvalování hodnocení) 
plnění strategie 

• schvalování nových 
záměrů a jejich prvotní 
přípravy 

• hodnocení přípravy a 
pokroku při realizaci 
jednotlivých záměrů 

• schvalování aktualizace 
akčního plánu (vyřazení 
ukončených nebo 
zamítnutých záměrů, 
doplnění záměrů) 

• schvalování nových 
záměrů a jejich prvotní 
přípravy 

• hodnocení přípravy a 
pokroku při realizaci 
jednotlivých záměrů 

• rozhodnutí o 
komunikačních 
aktivitách směrem 
k veřejnosti 

• hodnocení (resp. 
schvalování hodnocení) 
plnění strategie 
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6.1.1.2 Pracovní skupiny 

V rámci tvorby strategie byly ustaveny 3 pracovní skupiny pro tato témata: 

1. Sídelní struktura města a urbanismus 

2. Bytový fond 

3. Sociální prostředí a sociální bydlení 

Ukazuje se, že se jedná o přínosné a životaschopné platformy a je proto vhodné, aby jejich činnost 
pokračovala i v implementační fázi strategie. Protože témata 2 a 3 mají řadu věcných průniků, lze 
doporučit spojení příslušných dvou pracovních skupin do jediné. Pak by pro implementační fázi byly 
vytvořené tyto 2 pracovní skupiny: 

1. Sídelní struktura města a urbanismus 

2. Bytový fond a sociální bydlení 

Úkolem pracovních skupin jsou následující činnosti ve vztahu k příslušné tematické oblasti: 

a) generování nových záměrů a jejich prvotní příprava (finanční zdroje, harmonogram; 2-4x 
ročně); 

b) sledování přípravy a pokroku při realizaci jednotlivých záměrů, návrh nápravných kroků 
v případě zpoždění a komplikací (2-4x ročně); 

c) návrh aktualizace akčního plánu, tedy vyřazení ukončených nebo zamítnutých záměrů a 
doplnění záměrů nových (1-2x ročně); 

d) návrh potřebných komunikačních aktivit směrem k veřejnosti (veřejná projednání, články 
v místním periodiku atd.; 1-2x ročně); 

e) diskuse hodnocení plnění strategie jako celku a jejích jednotlivých opatření (1-2x ročně). 

Činnost pracovních skupin se úzce váže k činnostem řídicího výboru. Pracovní skupiny mají poradní, 
odbornou, diskusní a částečně i výkonnou roli, zatímco řídicí výbor je orgánem, který schvaluje výstupy 
a činí rozhodnutí. Z tohoto důvodu je vhodné časovat jednání pracovních skupin vždy s cca 2-
4týdenním předstihem před jednáními řídicího výboru. Případně je možné realizovat jednání 
pracovních skupin např. 4x ročně (únor/březen, květen/červen, srpen/září, listopad/prosinec; viz též 
následující tabelární schéma) a jednání řídicího výboru jen 2x ročně (březen, září). 

Tabulka 39: Příklad agendy jednání pracovních skupin v případě frekvence 4x ročně 

Únor/březen Květen/červen Srpen/září Listopad/prosinec 

• generování nových 
záměrů a jejich prvotní 
příprava 

• sledování přípravy a 
pokroku při realizaci 
záměrů, návrh 
nápravných kroků 

• návrh aktualizace 
akčního plánu 

• generování nových 
záměrů a jejich prvotní 
příprava 

• sledování přípravy a 
pokroku při realizaci 
záměrů, návrh 
nápravných kroků 

• návrh komunikačních 
aktivit směrem 
k veřejnosti 

• diskuse hodnocení 
plnění strategie 

• generování nových 
záměrů a jejich prvotní 
příprava 

• sledování přípravy a 
pokroku při realizaci 
záměrů, návrh 
nápravných kroků 

• návrh aktualizace 
akčního plánu 

• generování nových 
záměrů a jejich prvotní 
příprava 

• sledování přípravy a 
pokroku při realizaci 
záměrů, návrh 
nápravných kroků 

• návrh komunikačních 
aktivit směrem 
k veřejnosti 

• diskuse hodnocení 
plnění strategie 
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6.1.1.3 Manažer strategie 

Manažer Strategie bydlení pro město Pardubice je výkonnou osobou zajišťující v první řadě 
administrativní agendu: 

a) svolávání schůzek řídicího výboru a pracovních skupin; 

b) iniciaci dalších jednání; 

c) shromažďování dat a práce s nimi; 

d) zpracování průběžných hodnocení strategie; 

e) monitoring možností financování projektů z externích zdrojů, zejména z ESIF. 

Manažerem strategie je vybraný referent magistrátu. Na základě námětů a rozhodnutí řídicího výboru 
může manažer též realizovat přípravu a realizaci některých projektů a záměrů. Přípravou projektů se 
rozumí jejich rozpracování po odborné stránce (technické náležitosti, rozpočet apod.). 

6.1.2 Zapojení veřejnosti 

Pro zapojení široké veřejnosti do realizace strategie je vhodné využít těchto komunikačních nástrojů: 

• dlouhodobé zveřejnění finální podoby výstupů strategie a informací o jejím plnění na webových 
stránkách města (1x ročně); 

• poskytování informací prostřednictvím médií (tiskové zprávy, publikování informací v místním 
periodiku a na webových stránkách města; nejméně 1x ročně); 

• veřejná projednání k přípravě nejvýznamnějších projektových záměrů s přímým pozváním 
širšího okruhu zástupců odborné veřejnosti a s možností účasti kohokoli z řad širší veřejnosti 
(ad hoc v případě potřeby); 

• v případě přípravy konkrétních projektů též jednání odborných pracovních skupin (např. využití 
pracovních skupin ustavených v průběhu zpracování strategie k rozpracování návrhů a námětů 
akčního plánu, vhodná ad hoc setkání v případě potřeby odborného posouzení konkrétních 
návrhů a námětů); 

• komplexní reprezentativní průzkumy mezi obyvateli realizované v pravidelných intervalech 
(např. 4-6 let); 

• ankety mezi obyvateli k vybraným tématům bydlení (ad hoc v případě potřeby, bez nároků na 
reprezentativnost šetření, vhodnými platformami jsou např. online dotazníky a webové 
platformy). 

Podněty získané od veřejnosti kterýmkoli z výše uvedených způsobů budou projednány na nejbližší 
schůzce řídicího výboru. Na tomto jednání bude případně rozhodnuto, zda bude příslušný podnět 
zařazen do akčního plánu jako projektový záměr. 

6.1.3 Hodnocení plnění strategie, monitoring a sběr dat 

Každoroční vyhodnocování plnění strategie bude úkolem projektového manažera, který bude 
vyhodnocení předkládat ke schválení řídicímu výboru. Ta následně může výroční vyhodnocení plnění 
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strategie předložit Zastupitelstvu města Pardubice. Každoroční vyhodnocování plnění strategie je 
vhodné koordinovat s aktualizací akčního plánu. Optimální je tedy zabývat se na příslušných schůzkách 
řídicího výboru jak plněním strategie, tak i aktualizací akčního plánu. Hodnocení plnění strategie bude 
realizováno s využitím indikátorové metody (soustava číselných ukazatelů pro hodnocení plnění 
jednotlivých opatření), milníků a výstupů, které jsou popsány v návrhové části v popisu opatření každé 
ze 3 tematických oblastí strategie. 

Klíčovými sledovanými indikátory by měly být ty, které jsou uvedené v následující tabulce (úplný výčet 
je uveden v popisu jednotlivých opatření). 

Výstupem hodnocení a monitoringu plnění strategie by měly být: 

a) postupně aktualizovaný vývoj hodnot klíčových ukazatelů, nejlépe v 1leté periodě, 

b) stručné hodnocení plnění strategie s využitím vývoje ukazatelů, údajů v připravovaných a 
dokončených záměrů, výstupů jednání řídicího výboru apod., zpravidla opět v 1leté periodě 
(lze ale akceptovat i periodu 2-4 roky). 

Tabulka 40: Klíčové monitorovací ukazatele 

Tematická oblast 1 Tematická oblast 2 Tematická oblast 3 

• počet nových bytů v různé fázi 
přípravy (např. územní 
rozhodnutí, stavební povolení, 
dokončené byty) 

• celkový počet bytů na území 
města (možno v členění podle 
městských obvodů, podle 
vlastnictví, velikosti, dispozic, 
podle bytů 
v rodinných/bytových domech 
apod.) 

• počet nových bytů 
v brownfieldech/greenfieldech 

• počet regenerovaných objektů 
občanské vybavenosti 

• plocha regenerovaných 
brownfieldů/regenerovaných 
veřejných prostranství 

• počet zpracovaných územních 
studií a regulačních plánu 

• vývoj finanční bilance 
Programu rozvoje bydlení 
(příjmy a výdaje v jednotlivých 
letech) 

• počet zrekonstruovaných bytů, 
které jsou v majetku města a 
jsou neobsazené (ve špatném 
stavu) 

• počet bytů v bytovém fondu ve 
vlastnictví města (případně 
také jejich struktura podle 
velikosti a dispozic) 

• počet uzavřených plánovacích 
smluv s developery (nebo 
obdobných nástrojů) 

• počet a prostorové rozmístění 
bytů a ubytoven využívaných 
dočasnými pracovníky 
v jednotlivých částech města 

• celkový počet lůžek krizového 
bydlení na území města 

• celkový počet sociálních bytů, 
případně také jejich struktura 
podle velikosti a dispozic 

• prostorové rozmístění 
sociálních bytů v jednotlivých 
částech města 

• sociální a příjmová skladba 
žadatelů o nájem v městských 
bytech 

• počet, případně i struktura 
úvazků sociálních pracovníků 
na Magistrátě města Pardubice 

• dokončená metodika pro 
oblast sociálního a krizového 
bydlení 

• počet obyvatel města Pardubice a SO ORP či okresu Pardubice (případně také skladba obyvatel podle 
věku) 

• přirozená a mechanická měna obyvatel (absolutní a procentuální počet narozených, zemřelých, 
přistěhovalých a vystěhovalých) 

6.1.4 Aktualizace strategie 

Strategie je na obecné úrovni vize zpracována pro období 20 let, tj. do roku 2040. Na úrovni opatření 
pak cílí na 10leté období (2030) s případnými milníky (průběžnými cíli). Úrovni akčního plánu pak 
přísluší období 1 rok. Z toho vyplývají také potřeby aktualizace dokumentu. 



- 176 - 

Akční plán je koncipovaný jako „živý“ dokument, jehož aktualizace může probíhat i několikrát ročně, 
nejméně však 1x ročně a v každém případě ve vazbě na jednání řídicího výboru. Aktualizace akčního 
plánu spočívá ve: 

• vyřazení splněných záměrů; 
• vyřazení nebo ponechání zamítnutých záměrů (z důvodu neobdržení dotace, nevyřešení 

vlastnických poměrů apod.); 
• doplnění nových záměrů. 

Návrh opatření může být aktualizován v intervalu např. 5-10 let, tj. zhruba 1–3x během své platnosti. 
Vhodným impulzem pro aktualizaci strategie před koncem její „platnosti“ může být například situace, 
kdy dojde k zásadním změnám v okolním prostředí (výrazná proměna trhu s byty, makroekonomické 
změny, zásadní změny v hospodářské či sociální politice státu či EU, nové programovací období 
regionální politiky EU apod.) nebo k potřebě upravit cílení strategie. Aktualizována by měla být 
především návrhová část dokumentu na úrovni opatření, méně pak o část analytická. 

Strategická vize by měla být po dobu 20 let neměnná nebo by měla doznat jen dílčích úprav. Zcela 
novou strategii je vhodné připravit po cca 20 letech. Novou strategii je možné zpracovat i před koncem 
„platnosti“ strategie stávající, a to v případě, kdy bude nezbytná zásadnější revize strategického cílení 
rozvoje bydlení ve městě. 
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6.2 SYSTÉM PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU 

Akční plán jako seznam záměrů (investičních projektů, neinvestičních akcí, organizačních změn apod.) 
pro nejbližší období 1 roku je živým, realizačním dokumentem, který je třeba nejméně 1x za rok 
aktualizovat. Vhodná doba aktualizace se odvíjí zejména od toho, aby bylo možné aktualizaci akčního 
plánu koordinovat s přípravou rozpočtu na následující rok a aby bylo možné včas zahájit přípravu 
projektů s ohledem na územní a stavební řízení, zpracování žádostí o dotaci, svolání potřebných 
schůzek apod. Frekvence aktualizace akčního plánu odpovídá frekvenci schůzek řídicího výboru pro 
realizaci celé strategie, tedy 2-4x ročně (viz předchozí podkapitola 5.1). 

Projektový cyklus se týká každého jednotlivého záměru (tedy projektu nebo jiné intervence) 
navrženého v rámci jednotlivých opatření, resp. přehledu hlavních projektových záměrů, a následně 
zařazeného do akčního plánu. Ke každému kroku projektového cyklu jsou definovány dílčí procesy a 
rovněž zodpovědnosti a role jednotlivých složek městské samosprávy. Vhodné je, aby byl postup 
jednotlivých projektů projektovým cyklem diskutován na jednání řídicího výboru nejméně 2x ročně a 
aby na těchto schůzkách byly rozdělovány konkrétní úkoly a hodnoceno jejich plnění. 

Návrh systému projektového řízení vychází z následujících principů. 

• Cyklický charakter projektového řízení: Implementace projektů předpokládá cyklický charakter 
předkládání a schvalování projektů pro podporu ze strany města. V souladu s délkou 
rozpočtového cyklu je základní cyklus schvalování projektů 1 rok. 

• Jednoduchost procedur a transparentnost systému: Systém projektového řízení musí být 
jednoduchý a transparentní pro všechny dotčené subjekty – volené i výkonné orgány města i 
další subjekty. Cílem je vytvoření efektivního systému, který nebude vytvářet vysoké nároky 
na zdroje města (finanční, personální, časové) a zároveň bude garantovat transparentní 
podporu kvalitním záměrům. 

• Využití existující organizační struktury: Systém projektového řízení v maximální možné míře 
využije existující organizační strukturu Magistrátu města Pardubice. 

Cyklus přípravy a realizace jednotlivých záměrů je rozdělen do 7 základních kroků: 

1. Identifikace záměru 

2. Výběr záměru do akčního plánu 

3. Návrh záměru 

4. Posouzení návrhu záměru 

5. Technicko-ekonomická příprava záměru (vč. případné žádosti o podporu) 

6. Realizace záměru 

7. Monitoring a udržitelnost výstupů 

Logiku projektového cyklu ilustruje schéma. Podrobnější popis jednotlivých kroků přibližují následující 
podkapitoly. Jednotlivé kroky projektového cyklu by měly být prováděny cca 2-4x ročně, a to na 
jednáních řídicího výboru (schválení, rozhodnutí, zadání úkolů) a zejména pracovních skupin (věcné, 
technické náležitosti). 
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Obrázek 5: Implementační cyklus Strategie bydlení pro město Pardubice 

 
 

6.2.1 Identifikace záměru 

V prvním kroku je pracovní skupinou, případně řídicím výborem identifikován záměr, tedy investiční 
projekt nebo jiná intervence. Součástí je především identifikace finanční náročnosti, obsahového 
zaměření a možného garanta a předkladatele záměru a zařazení do seznamu hlavních projektových 
záměrů. Záměry aktuálně obsažené v seznamu hlavních projektových záměrů již procesem identifikace 
prošly, postupně budou identifikovány záměry další. Záměry jsou předloženy na nejbližším jednání 
řídicího výboru. 

6.2.2 Výběr záměru do akčního plánu 

Má-li záměr získat podporu a v případě záměrů s nenulovými náklady také plné nebo částečné 
financování ze strany města, je nezbytné, aby splňoval tři zásadní kritéria: 

1. Musí naplňovat jeden nebo více cílů strategie a přispívat k naplňování její vize. 

2. Musí být financovatelný, tj. splňovat formální i obsahové podmínky pro využití zdrojů 
z rozpočtu města nebo jiných zdrojů. Musí být známé prostředky, které budou využity na 
projekt nebo alespoň na projektovou dokumentaci. Součástí této etapy je také identifikace 
možností externího spolufinancování projektu. 

3. Musí být realizovatelný, tedy musí být identifikována a vyřešena rizika vyplývající 
z majetkoprávních vztahů, dopadů na životní prostředí, komunikace (zejména větších) záměrů 
s veřejností atd. 
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Výběr záměrů do akčního plánu schvaluje řídicí výbor na jednání ke strategii 2-4x ročně, a to včetně 
určení garanta záměru. Následně jsou významnější záměry schválené také Radou města Pardubice, 
případně Zastupitelstvem města Pardubice. Záměry s nenulovými náklady jsou zařazené do rozpočtu 
města na nejbližší následující kalendářní rok. 

6.2.3 Návrh záměru 

Garant záměru (typicky pracovník některého z odborů magistrátu, příp. zástupce příspěvkové 
organizace města, zastupitel města apod.), pověřený řídicím výborem, sestaví tzv. projektový list, který 
obsahuje podrobnější informace o záměru a mj. definuje rámcové technické či obsahové řešení a 
rozpočet. Součástí návrhu významnějších záměrů je také uspořádání veřejného projednání, kde bude 
mít každý účastník možnost vyjádřit se k obsahové stránce projektu. Náměty ze strany veřejnosti 
následně může garant zařadit do návrhu projektu. Některé záměry již mohou mít podrobnější návrh 
zpracovaný z dřívějška. 

6.2.4 Posouzení návrhu záměru 

Návrh záměru je předložen k posouzení a rozpracování pracovní skupině. Na základě připomínek může 
být návrh upraven nebo přepracován. Finální verze návrhu záměru je předložena k posouzení řídicímu 
výboru, případně poté též Radě města Pardubice či Zastupitelstvu města Pardubice. Výsledkem tohoto 
hodnocení je schválení nebo neschválení záměru. 

6.2.5 Technicko-ekonomická příprava záměru 

Tento krok je relevantní pouze u velkých investičních a neinvestičních projektů, příp. u projektů 
ucházejících se o podporu z vnějších zdrojů, např. ESIF. Tyto projekty zpravidla vyžadují zpracování 
relativně rozsáhlé technicko - ekonomické dokumentace s nezanedbatelnými finančními náklady 
(studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, posouzení dopadu projektu na životní prostředí, 
položkový rozpočet/výkaz výměr atp.), doložení řady příloh atd. Podpora projektů, které předpokládají 
čerpání prostředků z vnějších prostředků, je v další fázi podmíněna schválením projektu ze strany 
řídících struktur příslušného operačního programu či jiného zdroje. Výstupem této fáze je dokončená 
technicko - ekonomická dokumentace (stavební povolení, položkový rozpočet atd.), případně také 
úspěšná žádost o finanční podporu z vnějších zdrojů. 

6.2.6 Realizace záměru 

Schválené záměry jsou realizovány v souladu s projektovou dokumentací, případně také s podmínkami 
poskytovatele finanční podpory. Za realizaci odpovídá jmenovaný manažer projektu. Součástí realizace 
je plnění informační povinnosti vůči poskytovatelům finančních prostředků. Výstupem je realizovaný 
projekt či jiná intervence. 
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6.2.7 Monitoring a udržitelnost výstupů 

V případě spolufinancování projektů z externích zdrojů je třeba ze strany žadatele rovněž průběžně 
zpracovávat monitorovací zprávy dle podmínek příslušného poskytovatele zdrojů. Zásadní je zejména 
udržitelnost (tj. dlouhodobost provozování) výstupů projektu. V případě projektů spolufinancovaných 
z ESIF je minimální udržitelnost výstupů projektu stanovena na 5 let. Je vhodné po stejnou dobu 
sledovat udržitelnost výsledků (např. provozní náklady atd.) také u ostatních větších projektů, které 
nevyužívají spolufinancování z ESIF. Ve vztahu k akčnímu plánu jsou veškeré dokončené projekty 
z akčního plánu vyřazeny. 
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Slovo náměstka 
 
Statutární město Pardubice se dlouhodobě věnuje otázce rodinné politiky na svém 
území. Snaží se vytvářet dobré podmínky pro příznivý život občanů ve městě a 
udržování pozitivního prorodinného klimatu. Podpora a snaha vytvořit ve městě co 
nejpřívětivější prostředí pro život všech věkových skupin se promítá do všech 
přijímaných strategických a koncepčních dokumentů.  
Rodina je vnímána v tom nejširším kontextu - snažíme se být městem přívětivým pro 
mladou generaci, stejně tak pro velkou skupinu pracujících, sen iory či osoby 
s jakýmkoliv hendikepem nebo omezením.  
 
Dokumentem se snažíme nabídnout ucelený pohled na aktivity města, které 
podporují rodiny v tom nejširším slova smyslu a pomáhají tak vytvořit příznivé klima 
pro život ve městě.  
Věřím, že společným úsilím a podporovanými aktivitami ve městě se nám podaří 
naplnit heslo Pardubice – město přátelské rodině.  
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Rodina  
„Rodina je skupinou lidí se společnou historií, současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně 
propojených vztahů. Členové jsou často vázáni legálními manželskými svazky, adopcí, nebo 
společným uspořádáním života v určitém úseku jejich životní cesty.“ (Sobotková, 2001, s. 22) 
 
Definicí toho, co se rozumí pojmem rodina existuje mnoho. Rodina je považována za základní jednotku 
společnosti, naplňuje mnoho funkcí, které jsou pro společnost nezbytné a nezastupitelné. Stejně tak 
druhů a typů rodin je mnoho, nicméně obecný význam rodiny v současné době stále nabývá na větší 
důležitosti a často je pro jedince jediným opěrným bodem v těžké životní situaci.  
 
Pojetí rodinné politiky v ČR a odpovědnost jednotlivých úrovní veřejné správy na ochranu a podporu 
rodin je různá. Na státní úrovni vznikají jednak koncepční materiály zabývající se rodinnou tématikou 
a postavením rodiny v širším kontextu celé společnosti, ale jsou zde přijímány také legislativní úpravy 
práv a povinností v užším kontextu pojetí rodiny, což je např. úprava práv a povinností rodiny a jejich 
jednotlivých členů. V neposlední řadě pak na úrovni státu probíhá redistribuce finančních zdrojů ve 
prospěch rodin (systém sociálního zabezpečení, sociálních dávek, financování sociálních služeb apod.). 
Komunální úroveň se pak více zabývá už konkrétnějšími otázkami rodiny a jejího života - obecní a 
krajská municipalita je zodpovědná za lokální infrastrukturu, a to jak všeobecnou (okolí bydliště, 
doprava, bydlení, kulturní, sportovní a zdravotnická zařízení), tak infrastrukturu cílenou, tzn. určenou 
přímo dětem a rodinám (školky, školy a další různá zařízení pro děti a mládež). Obecně lze tedy 
konstatovat, že obce a kraje mají kompetence, které jim umožňují zavádět nejrůznější opatření ve 
prospěch rodin. 
 
Město Pardubice si důležitost postavení rodiny a celé rodinné problematiky uvědomuje a klade na něj 
velký důraz. Již v roce 2014 iniciovala Rada města Pardubic vznik Komise pro rodinu jako svůj poradní 
orgán s cílem zmapovat všechny aktivity a nástroje, které město používá na podporu rodiny na území 
města Pardubic. Komise má 14 stálých členů, a to jak reprezentantů různých politických stran a hnutí, 
tak z řad odborníků zabývajících se rodinnou problematikou.  
Ač doposud nemělo město Pardubice zpracován konkrétní koncepční materiál zabývající se pouze 
rodinou a rodinnou problematikou, je třeba konstatovat, že podpora rodiny (během celého jejího 
životního cyklu) je akcentovaná ve všech koncepčních a strategických materiálech a opatřeních, které 
město Pardubice na svém území přijalo a realizuje je.  
Jedním z hlavních cílů toto materiálu je průřezová deskripce již zpracovaných a aktuálně realizovaných 
koncepčních materiálů přijatých Zastupitelstvem města Pardubic s poukazem na komplexnost 
vzájemně provázaných opatření postihující všechny aspekty a oblasti týkající se rodiny a jejího života 
na území města (oblast bydlení, školství, kultury, bezpečnost, bezbariérovosti atd.). 
 
Materiál nemá ambici vytvářet novou koncepci, ale cílem je přinést nový prorodinný pohled na již 
přijaté a platné dokumenty a formulovat nové konkrétní cíle a opatření s důrazem na rodinu. 
V závěru dokumentu pak budou v jednotlivých oblastech definována konkrétní opatření. 
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Koncepce rodinné politiky na úrovni státu, základní rámec 
 
Role státu – stát má ústřední roli ve vytváření a realizaci rodinné politiky, zejména v oblasti koncepční 
a normotvorné. Pro realizaci úspěšné rodinné politiky je na státní úrovni nezbytné zapojení několika 
hlavních rezortů (zejména MPSV, MŠMT, MZ, MF, MMR). Komplexní rodinná politika je širokou 
průřezovou disciplínou, zaměřuje se na pomoc a podporu rodin obecně, a to v různých stádiích 
rodinného cyklu. Pokud má být rodinná politika komplexní, musí procházet napříč rezorty a nelze ji 
redukovat jen na politiku sociální, byť k ní má nejblíže. 
 
Princip rodinné politiky – klíčovým principem rodinné politiky je vytvářet rodinám takové prostředí, 
ve které mohou svobodně naplňovat svá rozhodnutí a přesvědčení týkající se rodinných hodnot, 
způsobů péče a cílů rodinného i osobního života. Jedná se tedy o zajištění svobodné volby při 
respektování ústavních hodnot a z nich vycházejících zákonů.  
 
Cíle rodinné politiky na úrovni státu 

- Společenské klima má být vůči rodinám všestranně příznivé, bariéry a společenské tlaky mají 
být minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství mají požívat zvláštní zákonné ochrany a 
mají být společensky vysoce oceňovány, přičemž je nutno posilovat autonomii rodiny; 

- Vhodné socioekonomické podmínky mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí. 
Mají se zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti i 
seniory či jiné závislé osoby a umožnit tak rodinám získat dostatek volného času pro 
zkvalitňování rodinných vztahů; 

- Rodinám se specifickými potřebami má být věnována zvláštní pozornost – zejména neúplným 
rodinám, rodinám se členem se zdravotním postižením, rodinám se třemi a více dětmi a dalším 
rodinám nejvíce ohroženým relativní či absolutní chudobou. Mají být přijímána cílená opatření 
přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve 
společnosti; 

- Posilovat vědomí a význam rodinných hodnot, kterými jsou trvalý vztah, manželství, vzájemné 
péče o hodnoty lásky a úcty a podpora významu rodiny ve společnosti; 

- Vzhledem k demografickým změnám v české společnosti podpořit prostřednictvím 
navrhovaných opatření vyšší porodnost a sňatečnost obyvatelstva.  

 
Aktéři rodinné politiky 

• Orgány státní správy na ústřední, regionální i místní úrovni 
• Orgány samosprávy na regionální a místní úrovni 
• Občanský sektor (např. nestátní neziskové organizace, odbory, církve, sdružení apod.) 
• Komerční sektor (např. zaměstnavatelé, poskytovatelé komerčních služeb) 
• Odborníci (akademická, vědecká a výzkumná sféra) 
• Vzdělávací instituce 
• Média 
• Široká občanská veřejnost (zejména rodiny a její jednotlivý členové) 

Vzhledem k důležitosti fungujícího rodinného prostředí je nezbytná efektivní spolupráce všech aktérů 
rodinné politiky.  
 
Rodinná politika jako strategická politika státu – stát bude podporovat všechny typy rodin tak, jak to 
odpovídá platné legislativě ČR i jejím mezinárodním závazkům. Pod pojmem „funkční rodina“ se rozumí 
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rodina plnící své základní přirozené funkce – tj. biologicko-reprodukční, socializační, sociálně-
ekonomickou, regenerační a podpůrnou a emocionálně-stabilizační.  
Součástí koncepční role státu v rodinné politice je vytváření podmínek a podnětů pro regionální a 
lokální rodinnou politiku, a to při respektu k jejich specifikům. Uplatňuje se zde princip subsidiarity, 
tedy respektování pravomocí organizačně nižších úrovní a jejich schopností lépe vycházet vstříc 
diferencovaným potřebám rodin v různých regionech či lokalitách a větších kompetencí pramenících 
z blízkosti místních správ a samospráv k občanům a jejich rodinám. Úkolem státu je vyjádřit politickou 
vůli k uznání role rodin ve společnosti a k jejich podpoře. Měl by stanovovat a poskytovat základní 
orientaci v dané problematice, formulovat cíle, kterých má být dosaženo, zadávat úkoly, které za tímto 
účelem mají být plněny a doporučovat postupy tohoto plnění. Zároveň by měl pro činnost krajů a obcí 
vytvářet podmínky jak legislativní, tak finanční prostřednictvím daňové a dotační politiky.  
 
Analýza situace rodin – byla zpracována analýza socioekonomická situace českých rodin a 
demografické trendy české společnosti jako celku. Na základě provedené SWOT analýzy rodinné 
politiky ČR a dostupných dat bylo identifikováno šest základních trendů popisujících situaci českých 
rodin:  

1. Pokles porodnosti (nízká plodnost, zakládání rodin v pozdějším věku, bezdětnost, nárůst 
asistované reprodukce) 

2. Stárnutí populace (osoby 65+ tvoří 1/5 obyvatelstva a jejich podíl dále roste, prodlužování 
délky života) 

3. Změna struktury rodiny (polovina dětí narozena mimo manželství, nízká sňatečnost, 
vysoká rozvodovost, registrovaná partnerství, různé struktury rodiny) 

4. Ženy dosahují vyššího vzdělání (ženy pracují v oborech s nižšími platy, rodičovství má velký 
vliv na kariéru žen) 

5. Různá zaměstnanost dle pohlaví a věku (velmi nízká zaměstnanost žen s malými dětmi, 
znevýhodnění žen na trhu práce, chybějící nabídka flexibilních pracovních míst, nízké 
zapojení generace 50+ na trhu práce) 

6. Relativní i absolutní chudoba rodin s dětmi (propad čistého příjmu na osobu, chudou jsou 
více ohroženy rodiny s 3 a více dětmi, domácnosti sólo rodičů, domácnosti s nižším 
dosaženým vzděláním, chudoba pracujících rodin, materiální deprivace rodin, chudoba ve 
stáří, vysoké výdaje na bydlení) 
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Z těchto 6 definovaných trendů byly formulovány potřeby rodin – „Co rodiny potřebují“ 
• Startovací byty pro rodiny s dětmi a zajištění důstojného bydlení pro seniory 
• Dostupná a kvalitní péče o děti 
• Podpora stabilních partnerských a rodinných vztahů a institutu manželství 
• Státní podpora flexibilních forem práce 
• Úprava mateřské a rodičovské podpory  
• Podpora zapojení mužů do péče 
• Účast rodičů pečujících o děti do čtyř let v systému sociálního pojištění 
• Přesunutí prostředků ze slevy na manžela/manželku do přímé podpory rodin s dětmi 
• Navýšení přídavků na dítě 
• Porodné pro každé dítě 
• Novomanželské půjčky 
• Příprava na demografický vývoj 
• Podpora neformální péče 
• Služby pro domácnost 
• Dostupná asistovaná reprodukce 
• Důstojné porody 
• Snížení rozdílů v odměňování 
• Systematická spolupráce s kraji a obcemi 

Dle aktualizace Rodinné koncepce z května roku 2019 byly pro aktuální období vydefinovány 
v některých aspektech i nové potřeby rodin, přičemž některé z potřeb zůstaly stejné.  

• Startovací byty pro rodiny s dětmi a zajištění důstojného bydlení pro seniory 
• Dostupná a kvalitní péče o děti mladší 3 let 
• Státní podpora flexibilních forem práce 
• Preventivní a podpůrné služby pro rodiny s dětmi 
• Finanční zabezpečení rodičovství 
• Ochrana dětí před chudobou a postavení sólo rodičů 
• Snižování rozdílů žen a mužů v odměňování 
• Podpora porodnosti a demografického růstu populace 
• Důstojné porody 

 
Velká část těchto formulovaných potřeb rodin je koncipována jako „zákonný“ rámec pro celkovou 
rodinnou politiku na státní úrovni, nicméně jsou těmito potřebami jasně definovány okruhy, kterými 
by se měli zabývat i ostatní aktéři na poli rodinné politiky – zejména pak územně samosprávné celky - 
obce a kraje.  
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Koncepce rodinné politiky na úrovni krajů a obcí, základní rámec  
(Metodické doporučení MPSV) 
 
Oblast regionální rodinné politiky, role krajů a obcí – rostoucí význam rodinné politiky na regionální 
a lokální úrovni patří v současné době mezi hlavní trendy rodinné politiky v Evropě, a to také 
v souvislosti s tím, že rodiny potřebují vedle státní garance materiální a příjmové úrovně i nemateriální 
podporu svých funkcí, ideálně prostřednictvím zajištění veřejných služeb (bydlení, sociální služby, 
služby předškolní a rané školní péče o děti apod.) Na regionální a lokální úrovni lze uplatňovat nástroje 
a opatření, která nejlépe reagují na specifické problémy a potřeby rodin. 
Základní úlohy kraje při tvorbě a realizaci rodinné politiky na regionální úrovni 

1. Reprezentativní  
2. Koncepční – aktivní vytváření regionální rodinné politiky na základě vlastní koncepce 
3. Koordinační – koordinace obcí a dalších místních aktérů rodinné politiky, koordinace 

prorodinných aktivit regionálního rozsahu 
4. Organizační – organizace prorodinných aktivit či spoluúčast na nich 
5. Informativní – informování obcí o situaci rodin a prorodinných opatření v regionu. Krajům je 

přidělena/doporučena významná činnost zejména v rámci koordinace a iniciace jednotlivých 
opatření rodinné politiky na dalších nižších úrovních 

 
Základní úlohy obce při tvorbě a realizaci rodinné politiky na místní úrovni 

1. Iniciační  
2. Realizační  
3. Propagační 
4. Informativní 

Obce by měly kombinovat dva přístupy: jednak iniciovat prorodinné aktivity, informovat občany o nich 
a o své rodinné politice, kterou by měly taktéž propagovat, a také především čerpat a sbírat podněty 
od občanů a reagovat na jejich potřeby. V neposlední řadě by obce měly být významnými aktéry 
rodinné politiky právě tím, že budou prorodinné aktivity přímo realizovat, např. vytvářením podmínek 
k poskytování služeb pro rodiny, pořádáním akcí pro rodiny, zaměřením se na rodiny se specifickými 
potřebami a problémy atd.  
 
Z pohledu metodického doporučení MPSV (Rodinná politika na úrovni krajů a obcí) je z pohledu obce 
nezbytné mapovat zejména:  

• Věkovou strukturu obyvatelstva 
• Počet porodů 
• Kapacitu a kvalitu porodnic 
• Kapacitu a kvalitu jeslí, mateřských škol, základních škol, družin a dalších zařízení péče o děti 
• Nabídku mateřských a rodinných center a dalších organizací poskytujících služby pro rodinu a 

sociální služby určené rodinám 
• Kvalitu a počet dětských hřišť, sportovišť, a dalších prostor určených k trávení času dětí, resp. 

rodičů a dětí 
• Kvalitu infrastruktury 
• Míru zaměstnanosti dle pohlaví a věkové struktury, příp. rodinného zázemí (typy rodin) 
• Veřejné mínění ohledně očekávání sociálně ekonomického vývoje v regionu, priorit a 

hodnocení regionálních a obecních administrativ ve vztahu k potřebám rodin 
• Aktivity dalších důležitých aktérů na poli rodinné politiky na území (dostupnost služeb, 

vzájemná spolupráce, propojenost, návaznost atd.) 
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Další aktéři rodinné politiky na lokální úrovni 
Úspěšná rodinná politika vyžaduje součinnost vedení obce a dalších významných místních aktérů: 

- Nestátních neziskových organizací 
- Zaměstnavatelů 
- Školských zařízení a vzdělávacích institucí 
- Církví 
- Nejrůznějších veřejných i soukromých subjektů  
- Samotných rodin 

Zvláštní a důležité postavení a roli mají nestátní neziskové organizace (NNO), které sehrávají na poli 
rodinné politiky nezastupitelnou úlohu zejména v oblasti přímé pomoci rodinám – poskytují služby pro 
problémové rodiny, služby v péči a vzdělávání dětí a mládeže ve volném čase, ve všestranné a 
neformální podpoře osamělých rodičů, v péči o seniory atd. Dotační tituly obcí a krajů umožňují 
realizaci a životaschopnost NNO.  
Významná je i role zaměstnavatelů, byť je z pohledu realizace prorodinných aktivit méně doceňovaná. 
Zapojení zaměstnavatelů do vytváření pro-rodinného klimatu na lokální úrovni je řada – a to např. od 
forem materiální pomoci (budování dotovaných firemních předškolních zařízení, příspěvky na místní 
dopravu, podíl na vícezdrojovém financování služeb pro rodiny aj.), přes uplatňování principů 
společenské odpovědnosti firem a age-managementu až po otevřenost firem rodičům s dětmi 
(přátelskost k rodinám) a firemní benefity zaměřené na zaměstnance pečující o člena rodiny.  
V neposlední řadě je třeba v aktivní rodinné politice ještě zmínit úlohu církví, které působí jak 
v hodnotové a morální oblasti, tak v praktické podpoře rodin či jejich jednotlivých člen. V obcích 
jsou/mohou být některé jejich služby využívány i rodinami, které se nepovažují za věřící – např. terénní 
pečovatelské služby, Charity ČR, služby Diakonie ČCE a dále pak služby a aktivity v oblasti širšího pojetí 
primární prevence, jako je příprava na rodičovství a partnerství/manželství.  
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Obecná charakteristika města Pardubice  
 

Charakteristika města Pardubice je zaznamenána z pohledu nejdůležitějších ukazatelů kvality života ve 
městě. Jedná se o data o počtu obyvatel města, o věkové struktuře, o bezpečnosti ve městě a o míře 
nezaměstnanosti. Dále pak jsou použita data z oblasti školství, sportu, bytové problematiky, cizinecké 
problematiky a kultury. Jako významné strategické materiály jsou použity Strategický plán rozvoje 
města a Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v Pardubicích.  
 

Počet obyvatel ve městě 
V Pardubicích žije 91 727 obyvatel (údaj k 1.1.2020). Populace ve městě poměrně silně klesala v letech 
1993-2004, poté se trend zvrátil a následoval pozvolný nárůst obyvatel. V roce 2009 počet obyvatel 
města prolomil znovu hranici 90 000, o dva roky později pod tento symbolický milník opět klesl. 
V současné době počet obyvatel města stoupá, což je ale velkou měrou způsobeno velkým počtem 
cizinců ve městě.   
 
 

 Vývoj počtu obyvatel v Pardubicích   

rok 1994  94 141  rok 2007  89 245  

rok 1995  93 777  rok 2008  89 892  

rok 1996  93 134  rok 2009  90 077  

rok 1997  92 980  rok 2010  90 401  

rok 1998  92 495  rok 2011  89 552  

rok 1999  92 069  rok 2012  89 467  

rok 2000  91 309  rok 2013  89 432  

rok 2001  90 171  rok 2014  89693  

rok 2002  89 725  rok 2015  89 693  

rok 2003  88 741  rok 2016  89 638  

rok 2004  88 181  rok 2017  90 044  

rok 2005  88 260  rok 2018  90 335  

rok 2006  88 316  rok 2019  91 344  

rok 2020 91 727   
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Podrobnější přehled o vývoji počtu obyvatel z pohledu celkového nárůstu a úbytku 
 

Rok ∑ počet 
obyvatel 
k 31.12. 

Narození Zemřelí Přistěhovaní Vystěhovaní 

2014 89693 973 941 2168 1939 
2015 89638 976 1016 2058 2073 
2016 90044 994 926 2445 2107 
2017 90335 961 989 2523 2204 
2018 90688 957 952 2679 2331 
2019 91727 1010 1008 3298 2261 

                                                                                                                                                                         Zdroj: veřejná databáze ČSÚ 

 
 
 
 

Přehled sňatečnosti a rozvodovosti 
Počty rozvodů v posledních čtyřech letech mírně klesají, ale stále lze konstatovat, že rozvodem končí 
více než polovina uzavřených manželství.  
 

                                                                          Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

      Rok 
Děti narozené 
v manželství 

Děti narozené 
mimo manželství 

     2014 514 452 
     2015 511 431 
     2016 559 435 
     2017 518 443 
     2018 507 450 
     2019 540 470 

      Rok      Sňatky    Rozvody 
     2014         417        274 
     2015         396        228 
     2016         431        254 
     2017         414        240 
     2018         431        216 
     2019         404        211 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že v porovnání s předchozími dvěma lety narostl v roce 2019 počet 
narozených dětí a poprvé od roku 2010 pokořil hranici tisíce narozených dětí. Zároveň lze konstatovat, 
že každoročně narůstá počet dětí, které se narodí mimo manželství.  
 

Věková struktura obyvatel 
Současná věková struktura obyvatel města Pardubice odpovídá dlouhodobému stárnutí populace 
v České republice. Osoby v produktivním věku (15-64 let) tvoří zhruba 63% obyvatel, oproti tomu podíl 
seniorů je zhruba 30%. Pokles osob v produktivním věku je způsoben především nástupem populačně 
slabších ročníků mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Průměrný věk obyvatele Pardubic činí 43,3 
roku, což je asi o 2,3 roku více než je průměr v Pardubickém kraji jako celku.  
Nejpočetnějšími ročníky jsou ty narozené v letech 1970-1987 (33 - 50letí), tzv. „Husákovy děti“, které 
tvoří dohromady více než 25% obyvatel města. 
 

Věková kategorie  Počet obyvatel  
15-19  3 509 
20-24  4 020  
25-29  5 695 
30-34  6 905 
35-39  6 828  
40-44  7 745 
45-49                         6 761  
50-54  5 648 
55-59  5 478 
60-64  5 492 

                                                                                                               Zdroj: veřejná databáze ČSÚ 
 
 
Pro komplexnost věkové struktury ještě celkový přehled za rok 2019 
 

 
Pardubice 

(okres 
Pardubice) 

Počet 
obyvatel celkem 91 727 

Počet 
obyvatel pohlaví muži 45 276 

ženy 46 451  

Počet 
obyvatel 

věková 
skupina 

0 - 14 14 012 
15 - 64 57 991 
65 a více 19 634  

Počet 
obyvatel věk 

0 let 999 
1 až 4 roky 3 826 
5 až 9 let 4 712 
10 až 14 let 4 475 
15 až 19 let 3 509 
20 až 24 let 4 020 
25 až 29 let 5 695 
30 až 34 let 6 905 
35 až 39 let 6 828 
40 až 44 let 7 745 
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45 až 49 let 6 761 
50 až 54 let 5 648 
55 až 59 let 5 478 
60 až 64 let 5 492 
65 až 69 let 5 710 
70 až 74 let 5 108 
75 až 79 let 3 838 
80 až 84 let 2 559 
85 a více let 2 419 

Počet 
obyvatel 

muži 

0 let 534 
1 až 4 roky 1 995 
5 až 9 let 2 405 
10 až 14 let 2 338 
15 až 19 let 1 873 
20 až 24 let 2 112 
25 až 29 let 2 998 
30 až 34 let 3 647 
35 až 39 let 3 655 
40 až 44 let 4 030 
45 až 49 let 3 467 
50 až 54 let 2 829 
55 až 59 let 2 648 
60 až 64 let 2 637 
65 až 69 let 2 635 
70 až 74 let 2 145 
75 až 79 let 1 579 
80 až 84 let 911 
85 a více let 838 

ženy 

0 let 465 
1 až 4 roky 1 831 
5 až 9 let 2 307 
10 až 14 let 2 137 
15 až 19 let 1 636 
20 až 24 let 1 908 
25 až 29 let 2 697 
30 až 34 let 3 258 
35 až 39 let 3 173 
40 až 44 let 3 715 
45 až 49 let 3 294 
50 až 54 let 2 819 
55 až 59 let 2 830 
60 až 64 let 2 855 
65 až 69 let 3 075 
70 až 74 let 2 963 
75 až 79 let 2 259 
80 až 84 let 1 648 
85 a více let 1 583 

Počet 
obyvatel 

muži věková 
skupina 

0 - 14 7 272 
15 - 64 30 298 
65 a více 8 108 

ženy věková 
skupina 

0 - 14 6 740 
15 - 64 28 185 
65 a více 11 528 

Průměrný 
věk celkem 43,3 

Průměrný 
věk pohlaví muži 41,5 

ženy 45,2 
                                                                                        Zdroj: veřejná databáze ČSÚ 



15 
 

 

Nezaměstnanost 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí přešlo od ledna 2013 na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR 
s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných ze všech 
obyvatel v daném věku, zatímco dosavadní míra nezaměstnanosti poměřovala uchazeče o zaměstnání 
pouze k ekonomicky aktivním osobám.  

 

                                                                       Zdroj: MPSV, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa 31.12. 2019  

 
K 31. 12. 2019 bylo na Úřadu práce v Pardubicích evidováno 2 495 nezaměstnaných osob, přičemž 
dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při 
nabídce vhodného pracovního místa, bylo 2 263 osob.    
Volných pracovních míst bylo v kraji 24 5842. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy je v 
okrese Pardubice s 0,2 uchazeče o pracovní místo, což je o 0,2 méně než je celorepubliková hodnota.   
Průměrná měsíční mzda v druhé polovině roku 2019 činila na území Pardubického kraje 30 271Kč což 
je o 1 991Kč vyšší částka než ve stejném období roku 2018. V mezikrajském srovnání se však jedná o 
druhou nejnižší průměrnou měsíční mzdu v ČR.  
 

 
  

Místo  

Evidovaní uchazeči o 
zaměstnání  

volná  
pracovní 

místa  
hlášená 
úřadům 

práce  

uchazeči na  
1 volné 

pracovní 
místo  

podíl nezaměstnaných 
osob v %  

celkem  

z toho  
dosažitelní ve  
věku 15 - 64  

let  

celkem  muži  ženy  

Česká 
republika  215 532  196 285  340 957  0,6  2,9  2,8  2,9  

Pardubický 
kraj  7 930  7 317 24 582  0,3  2,2  2,2  2,2  

v tom okresy:                

Chrudim   1 752 1 644  2 438  0,7 2,5  2,7  2,2  

Pardubice  2 495  2 268  13 977  0,2  2,0  1,8  2,3  

Svitavy  1 914  1 785  2 913  0,7  2,7  2,9  2,5  

Ústí nad  
Orlicí  1 769  1 620  5 254  0,3  1,8  1,8  1,0  
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Cizinci ve městě 

Pardubice jsou v současné době jedno z měst s nejvyšším nárůstem počtu cizinců v ČR. V rámci počtu 
cizinců ve městě je třeba počítat i s dojezdovou vzdáleností pracovníků z okolních obcí do Pardubic – 
to, že cizinci bydlí mimo Pardubice neznamená, že ve městě nevyužívají služby (MHD, lékaři, školství, 
obchody atd.) 

Celkový počet cizinců na území statutárního města Pardubice je 11 832 osob, přičemž přechodně je 
zde hlášeno 8 074 osob, k trvalému pobytu pak 3 758 osob. 

Problémy související s nárůstem počtu cizinců: 

1. Stěhování cizinců do soukromých bytů 

2. Nedostatek ubytovacích kapacit 

Vzhledem k tomu, že firmy mají neustále velkou poptávku po zahraničních dělnících, vzniká 
zde velká poptávka po ubytovacích kapacitách. Bydlení je dělníkům zajišťováno přes agentury, 
které mají zarezervované i celé ubytovny (mnohdy na několik měsíců dopředu), nebo si dělníci 
hledají ubytování v běžných bytech (v malém bytě žije i 20 osob). Rozmáhá se i praxe 
pronajmutí si celého domu na vesnici, kam se sestěhuje několik rodin, které pak dojíždí do 
Pardubic za prací. 

3. Nedostatek kapacit ve zdravotnictví 

4. Nedostatek kapacit ve školství 

 

  
             Zdroj MmP, OŠKS, data za jednotlivé měsíce jsou vždy k 30.9. daného roku 
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Dalším velkým problémem, který s sebou nese koncentrace cizinců různých národností je bezpečnostní 
riziko. Jedná se zejména o městské lokality - ubytovna Hůrka, D+S, hotel Harmony Polabiny, Veselka, 
dále pak v nočních hodinách veřejná prostranství, bary, restaurace atd.  Zde musí být řešeny systémové 
kroky, které zajistí formou adekvátních opatření bezpečnost veřejného prostoru ve městě.  

Největší zaměstnavatelé cizinců v Pardubicích: FOXCONN CZ s.r.o., KYB Manufacturing Czech s.r.o., 
Panasonic Automotive Systém Czech, s.r.o., NEDCON Bohemia, s.r.o., RONAL CR s.r.o., , Synthesia, a.s. 
PARAMO, a.s., JTEKT Automotive Czech Pardubice s. r. o., KÁVOVINY, a.s. 

Největší zastoupení státních příslušností:  

1. Ukrajina  
2. Slovensko 
3. Vietnam  
4. Rumunsko 
5. Polsko 
6. Bulharsko 
7. Mongolsko 
 
Koordinátor pro cizince  
Pozice koordinátora a asistenta prevence kriminality byla na území města zřízena od 1.3.2020 s cílem 
shromažďování, analyzování a aktualizace dat vztahujících se k cizinecké problematice napříč celým 
spektrem dopadů. Jeho náplní práce je koordinace činností mezi státní správou, neziskovými 
organizacemi, agenturami, největšími ubytovateli a zaměstnavateli z průmyslových zón.  
Současně je také specialistou na cizineckou problematiku ve vazbě na uplatňování zákonných nároků 
klientů. 
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Dokument Pardubice – obec přátelská rodině je koncipován tak, že zastřešuje jednotlivé dílčí 
koncepce po konkrétních oblastech a integruje je do jednoho dokumentu. Proto byla nejprve 
provedena podrobná analýza všech činností a aktivit, které město v prorodinných otázkách realizuje.  
 
Jednotlivé činnosti města jsou rozděleny na dvě základní oblasti s připojenou 
návazností na gesční odbory magistrátu města: 

 
I. Podmínky pro život rodin ve městě 

II. Podpora a pomoc rodinám  
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Pohled na prorodinnou politiku z pohledu strategií města 
 
Jako nejdůležitější rámec všech plánů rozvoje města je Strategický plán rozvoje města. S tímto plánem 
musí všechny další strategické a koncepční materiály korespondovat a vycházet z něj. Je také třeba 
poukázat na oboustrannou prostupnost daných dokumentů – se Strategickým plánem rozvoje města 
musí být všechny další koncepční materiály v souladu. Současně jednotlivé dílčí strategie a koncepce 
mohou v průběhu času plnění opatření poukázat na okolnosti, které je třeba zapracovat a integrovat 
do Strategického plánu rozvoje města.  
 
 

 
 
* V době přípravy tohoto dokumentu nebyla Strategie bydlení pro město Pardubice přijata v orgánech města 

STRATEGICKÝ PLÁN 
MĚSTA

PARDUBICE 
město přátelské rodině

Strategie pro kulturu a 
kreativitu

Strategie školství 
Pardubice 2030

Plán rozvoje sportu v 
Pardubicích

Strategie bydlení pro 
město Pardubice*

Koncepční plán 
prevence kriminality

Komunitní plán 
sociálních a 

souvisejích služeb 
města Pardubic



21 
 

I. PODMÍNKY PRO ŽIVOT RODIN VE MĚSTĚ 
Analýza oblastí podpory rodiny ze strany města 
 

1. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ  
Postavení statutárního města Pardubice a jeho kompetencí v obecné i konkrétní rovině v oblasti 
školství a vzdělávání vychází ze Strategie školství Pardubic 2030 (dále jen Strategie), která je výchozím 
dokumentem pro formulaci konkrétních opatření. Ta budou logicky navazovat a vytvoří ucelený systém 
rozvoje školství. Navrhovaná Strategie je vytvořena v souladu s ostatními strategickými dokumenty 
města, kraje i státu. 
  

Strategie školství 2030  
je postavena na: 

• podpoře kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového předpokladu, což zůstává 
naprosto zásadním úkolem vzdělávací politiky (nejen na úrovni města), a to zejména 
ve vztahu k odměňování a celkovému zvýšení atraktivity pedagogického povolání,
  

• respektování potřeb a individualit všech dětí a žáků. Je žádoucí, aby všichni žáci 
naplnili svůj potenciál, proto jsou využívány různorodé a samostatné výukové aktivity, 
které jsou zaměřeny na potřeby každého žáka, 
 

• spolupráci s rodiči žáků, zapojení do života školy a péči o žáka. To je zajištěno 
prostřednictvím oboustranné otevřené komunikace a bouráním komunikačních 
bariér. Strategie bude živým dokumentem, na jehož vyhodnocení, aktualizaci či 
případné revizi budou mimo odborné pracovní skupiny spolupracovat i všechny 
zájmové skupiny obyvatel města. 

 

Přehled mateřských, základních škol, školských zařízeních a nestátních 
zdravotnických zařízení zřizovaných statutárním městem Pardubice 
Statutární město Pardubice zřizuje na svém území:  

• 31 mateřských škol (včetně speciálních tříd pro děti s kombinovaným postižením, 
logopedickými vadami a zrakovými vadami),  

• 17 základních škol,  
• 2 základních umělecké školy,  
• 2 domy dětí a mládeže,  
• 2 nestátní zdravotnické zařízení.   

 
Dále ve městě Pardubice funguje 1 soukromá mateřská škola a 1 církevní mateřská škola. V případě 
základních škol zde ještě fungují 4 soukromé základní školy a 1 církevní škola. 
Území statutárního města je v případě mateřských škol rozděleno na 3 školské obvody, spádovost u 
základních škol je rozdělena na 4 školské obvody. 
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Spektrum nabídky péče o děti předškolního věku ve městě Pardubice rozšiřují také: 

Dětské skupiny a Rodinná (Mateřská) centra.  

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku do zahájení 
povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně každý pracovní den 
v týdnu. Péče je poskytována s ohledem na individuální potřeby každého dítěte mimo domácnost 
dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Vždy se 
jedná o neziskovou činnost.  

V dětské skupině muže být maximálně 24 dětí, péče o děti probíhá dle vypracovaného plánu výchovy 
a péče. Dle velikosti skupiny je pak určen i počet pečujících osob, které mají pedagogické, zdravotnické 
či sociální vzdělání nebo profesní kvalifikaci chůvy. Dětské skupiny poskytují své služby buď široké 
veřejnosti jako veřejná dětská skupina nebo mohou být zřizovány zaměstnavatelem jako podniková 
dětská skupina. V tomto případě je služba určena pro děti jeho zaměstnanců.  Poskytovatelem může 
být obec či kraj, nestátní nezisková organizace, vysoká škola, církev či zaměstnavatel poskytující službu 
pro děti svých zaměstnanců.  

Všechny dětské skupiny a jejich poskytovatelé musí být registrováni v evidenci dětských skupin 
spravované MPSV. Ke dnešnímu dni je v Pardubicích evidováno 22 dětských skupin, přičemž jedna 
z nich je dětská skupina firemní.  

 
Rodinné (Mateřské) centrum 
 
Cílem rodinných center je setkávání, vzdělávání a aktivní trávení volného času, výměna zkušeností, 
podpora sebeuplatnění, posilování mezigeneračních vztahů, překonávání sociální izolace matek či otců 
na rodičovské dovolené a v neposlední řadě možnost seberealizace jinde než jen v domácnosti.  
Bližší charakteristika Rodinných center – viz. II Podpora a pomoc rodinám, str. 35. 
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2. BYDLENÍ  
Bytový fond obce 
Město Pardubice v současné době vlastní celkem 2017 bytů. Ty se nacházejí ve zhruba 40 bytových 
domech na území města, přičemž většina bytových domů je na velkých sídlištích Polabiny a Dukla. 
Správou bytového fondu města je od 1. 1. 2014 pověřen odbor majetku a investic Magistrátu města 
Pardubic. Pravidla pro pronájem bytového fondu jsou stanovena Směrnicí č. 17/2016 Nakládání s byty 
a s prostory sloužícími podnikání. Dle tohoto dokumentu město Pardubice na základě rozhodnutí Rady 
města poskytuje byty do nájmu:  

• Osobám nacházejícím se v bytové nouzi či vynakládajícím vysoké procento z příjmu na bydlení, 
• Startovací bydlení pro mladé 
• Přidělené na základě losování 
• Zvláštního určení pro seniory, zdravotně postižené a byty bezbariérové  
• Obětem živelných událostí 
• Z důvodů zájmu obce:  

— Byty služební,  
— Byty poskytované organizacím zřizovaných městem, či organizacím, v nichž 

město vlastní větší než 50% podíl 
— Byty poskytované organizacím sdruženým v komunitním plánování města. 

 
V rámci bytového fondu má město vyčleněny domy pro osoby v seniorském věku – tzn. domy 
zvláštního určení a byty bezbariérové. 
 
Byty v domech zvláštního určení ve vlastnictví obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                           Zdroj: Koncepce dostupného bydlení města Pardubice 2016 

Městské obvody Adresa 
Počet 
bytů 

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1013 24 

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1014 24 

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1015 16 

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1016 24 

Pardubice III Erno Košťála č. p. 1017 24 

Pardubice III Bartoňova č.p. 826 95 

Pardubice III Jana Zajíce č.p. 947 95 

Pardubice II Sedláčkova č.p. 446 33 

Pardubice II Sedláčkova č.p. 447 33 

Pardubice II Bělehradská č.p. 513 43 

Celkem  411 
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Bezbariérové byty ve vlastnictví obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Zdroj: Koncepce dostupného bydlení města Pardubice 2016 

 

Problematika sociálního bydlení 
Sociální bydlení města vychází ze státem schválené Koncepce sociálního bydlení 2015-2025, 
z dlouholetých zkušeností města s poskytováním obecních bytů, sociální práce, spravováním městské 
ubytovny a spolupráce s místním neziskovým sektorem. V historickém kontextu je třeba konstatovat, 
že město k problematice sociálního bydlení přistupuje aktivně. Již v roce 2008 vznikl projekt 
podporovaného bydlení, který v té době usiloval o zabydlování domácností pocházejících z ubytoven v 
městských bytech. V roce 2012 se poprvé do Směrnice o přidělování bytů v majetku obce dostal princip 
přidělování bytů žadatelům ve špatné sociální a bytové situaci – tedy začaly být přidělovány sociální 
byty. Na začátku roku 2015 dalo tehdejší vedení města požadavek na zpracování koncepce dostupného 
bydlení a startovacího bydlení. Vznikla tak Koncepce dostupného bydlení 2016, která svými opatřeními 
tehdejší systém přidělování sociálních bytů měla vylepšit a ucelit. Město Pardubice se také zapojilo v 
roce 2017 do spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí a do konce roku 2019 realizovalo 
projekt: „Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Pardubice.“ Na základě 
pilotního projektu byla přijata směrnice o poskytování bytů s platností od 1.1.2017 a také byl přijat 
nový způsob práce se zájemci o bydlení ze strany odboru majetku a odboru sociálních věcí. Obecně 
byla posílena role oboru sociálních věcí, kdy byla do procesu hodnocení žádosti o byt zapojena 
systematická sociální práce. Formou provádění sociálních šetření jsou detailně zmapovány výchozí 
bytové podmínky žadatelů. Doporučující kompetence prošetřených žádostí byla delegována na Komisi 
pro sociální a zdravotní věci.  
 

Startovací bydlení pro mladé 
Snahou města je přilákat mladé, ekonomicky aktivní obyvatele do Pardubic a omladit věkovou 
strukturu prostřednictvím nových např. bytových řešení. Jedním z možných východisek se jeví nabídka 
startovacích bytů pro mladé. Pardubice jsou městem s velkým ekonomickým potenciálem. Působí zde 
řada firem nabízejících nová pracovním místa a příležitosti na trhu práce. Startovací bydlení má za cíl 
přilákat do Pardubic nové lidi a zároveň udržet stávající progresivní skupinu obyvatel do 30 let a zamezit 
tak jejich odchodu do jiných měst a obcí. Z provedeného marketingového výzkumu vyplynula poptávka 
mladých lidí po startovacím bydlení s cílem osamostatnit se.  
 

Městské obvody Adresa Počet bytů 

Pardubice V Dražkovice č.p. 25 1 

Pardubice II Bělehradská č.p. 513 9 

Pardubice V Rokycanova č.p. 2654 24 

Pardubice V Jana Palacha č.p. 2767 1 

Pardubice V Na Spravedlnosti č.p. 2792 1 

Celkem  36 
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Kritéria startovacího bydlení 
Žádost o startovací byty si mohou podat – jednotlivci, nesezdané páry, manželé či registrovaní partneři 
bez podmínky trvalého bydliště v Pardubicích v případě, že splňují následující kritéria 
 

Kritéria startovacího bydlení pro žadatele 
                                          Jednotlivec                  Nesezdané páry                            Manželé/registrovaní partneři 
Věk 18-30 let               Jeden z žadatelů 18-30 let                    Jeden z žadatelů 18-30 let 

                               Celkový součet věku partnerů             Celkový součet věku partnerů           
                               max. 65 let                                               max. 65 let 

Bezdlužnost Žadatelé o byt nejsou dlužníky vůči městu Pardubice 
Nemovitost Žadatelé nejsou v den podání žádosti vlastníky nemovitosti určené k bydlení 
Ekonomicky aktivní Žadatel je ekonomicky aktivní 

Příjem jednoho žadatele minimálně 16 000 Kč/hrubá mzda/měsíčně 
Do příjmů se nezapočítávají dávky státní sociální podpory ani dávky hmotné nouze 

 
• Žadatelé o byt vyplní žádost a doloží nezbytné přílohy 
• Každý žadatel si může podat pouze jednu žádost na konkrétní byt (nabídka volných bytů je 

k dispozici na webových stránkách města) 
• Vylosovaným žadatelům je poskytnuto startovací bydlení na dobu 4 let 
• V průběhu nájemní doby může nájemník kdykoliv byt opustit, výpovědní doba činí 3 měsíce 
• Výše nájemného se odvíjí od počtu let užívání startovacího bydlení. První 3 roky je nájemné 

stanoveno ve výši 50 Kč/m²/měsíc. Čtvrtý rok bude nájemné zvýšeno na částku 80 
Kč/m²/měsíc. V ceně nájemného nejsou započteny náklady na energie.  

 
 

Strategie rozvoje bydlení 
Od srpna 2019 je pro statutární město Pardubice firmou SPF Group zpracovávána Strategie rozvoje 
bydlení.  Smyslem této strategie je identifikovat kritická místa v oblasti bydlení ve městě a navrhnout 
kroky, které umožní tento sektor rozvíjet. Téma je rozčleněno do třech tematických okruhů a zahrnuje 
jak nabídku obecního bydlení a sociální bydlení, tak i širší vztahy a formování urbanistické struktury 
města. 
 
Tematická oblast 1 – Sídelní struktura města a urbanismus 
Tematická oblast 2 – Bytový fond 
Tematická oblast 3 – Sociální prostředí a sociální bydlení 
 
Pozn.: V době přípravy tohoto dokumentu nebyla Strategie bydlení pro město Pardubice přijata v orgánech 
města 
  



26 
 

3. KULTURA 
Kulturní a volnočasové aktivity dělají město atraktivní k životu, zvyšují kvalitu života ve městě. 
Jedinečná kultura města upevňuje vztah obyvatel Pardubic ke svému městu, posiluje pocit 
sounáležitosti. Živé, kultuře otevřené město zároveň láká mladé kreativní talenty a investice do 
Pardubic. Kultura a tvořivost tak přispívají k sociálnímu i hospodářskému rozvoji města. Rozvoj 
tvořivosti zejména u dětí a mládeže je tak jednou z priorit Pardubic, která umožní udržitelný 
hospodářský rozvoj města.   
 
Město zřizuje čtyři příspěvkové organizace:  

• Východočeské divadlo Pardubice,  
• Komorní filharmonii Pardubice,  
• Centrum pro otevřenou kulturu Pardubice a  
• Turistické informační centrum Pardubice za účelem dostupnosti služeb na poli kultury, a to jak 

pro své obyvatele, tak i obyvatele regionu.  
 

Financování kultury  
Fungování příspěvkových organizací zajišťuje město Pardubice ze svého rozpočtu, kraj a stát se podílejí 
minimálním rozsahem. Město svými finančními příspěvky zajišťuje dostupnost kulturních akcí a 
umožňuje udržovat nabídku obyvatelům města na poli kultury na vysoké úrovni prostřednictvím 
Programu podpory kultury.  
Zlepšování dostupnosti kulturních a kulturně volnočasových aktivit všem obyvatelům města je zároveň 
jedním z osvědčených nástrojů prevence sociálně patologických jevů společnosti a zároveň se tím 
otevírá téma kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených skupin a jednotlivců do 
společnosti.  

 
Strategie pro kulturu a kreativitu 
Jedná se o klíčový dokument města, který vznikl v úzké spolupráci Magistrátu města Pardubic, 
kulturních zařízení, umělecké veřejnosti, občanské společnosti, vzdělávacích institucí a 
podnikatelských subjektů.  Strategie přispěje k lepšímu využití kulturních zdrojů města, ke zvýšení 
kvality života obyvatel, posílení ekonomického rozvoje a upevnění sociální soudržnosti. Byla přijata na 
roky 2018-2024 a vydefinovala 5 oblastí rozvoje kultury na území města.  
 

1) Kultura pro všechny 
2) Vzdělávání a kreativita 
3) Komunikace a spolupráce 
4) Prostor pro kulturu 
5) Industriální identita 

 
Z pohledu komplexního přístupu všech občanů města ke kultuře je konkrétně zmíněn dokument 

Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře „Kultura pro všechny“ 
Jedná se o dokument, který reaguje na potřebu zpřístupnění kulturních, kulturně-volnočasových a 
komunitních aktivit pro skupiny osob, u kterých objektivně existují větší bariéry v přístupu k těmto 
aktivitám než u většinové společnosti. Reflektuje konkrétní bariéry u různých cílových skupin.  
Po důkladném zmapování poptávky a upřesnění získaných zjištění bylo vydefinováno 16 návrhů 
opatření, které byly vyhodnoceny jako nejpotřebnější pro zpřístupnění kultury znevýhodněným 
skupinám obyvatel (např. senioři, osoby se zdravotním postižení, cizinci atd).   
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4. SPORT, AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU  
Pardubice jsou krajským městem, které je sportovním centrem regionu. V tomto ohledu mají  
nenahraditelný význam a ztotožňují se s úkoly, které na obce klade zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů, a deklarují jeho naplňování.   
Dle tohoto zákona obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, a to zejména 
zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených 
občanů. Dále zajišťují výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování výchovně sportovních zařízení 
a poskytují je pro sportovní činnost občanů, kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a 
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.  
Rozvoj sportu v Pardubicích závisí na demografickém vývoji (počtu a skladbě) obyvatelstva. Zejména 
kategorie mládeže je pro budoucí vývoj sportu nesmírně důležitou. V okolí Pardubic existuje několik 
„satelitů“ (obcí, pro něž jsou Pardubice spádové), jejichž obyvatelé mohou pozitivně ovlivnit výši 
členské základny sportovních klubů. 
 

Plán rozvoje sportu v Pardubicích 
Návrhová část plánu rozvoje sportu definuje hlavní cíle sportovního prostředí, které statutární město 
Pardubice bude různými formami podporovat. Tato část nejen že definuje tyto oblasti, ale specifikuje 
a vystihuje jednotlivá opatření, kterými město zajistí dosažení těchto cílů. 

• Cíl 1 Podpora sportu pro všechny  
• Cíl 2 Podpora spolkové činnosti dětí a mládeže  
• Cíl 3 Podpora vrcholového a výkonnostního sportu  
• Cíl 4 Podpora pořádání tradičních a významných akcí  
• Cíl 5 Podpora provozu hřišť otevřených pro veřejnost  
• Cíl 6 Podpora handicapovaných sportovců  
• Cíl 7 Podpora provozu a údržby stávajících sportovních zařízení  
• Cíl 8 Podpora investic do sportovních zařízení, modernizace stávajících sportovních zařízení 
• Cíl 9 Koordinační, organizační a společenská forma podpory sportu  

 

Financování sportu z rozpočtu města 
Statutární město Pardubice se podílí na financování sportu různými prostředky. Zajišťuje provoz 
sportovišť ve svém vlastnictví a investice do sportovní infrastruktury. Další prostředky do sportovního 
prostředí jsou rozdělovány formou dotací z Programu podpory sportu a z Programu podpory 
„Pardubičtí tahouni“, dotace z rezervy rady, primátora, náměstků a případné půjčky sportovním 
subjektům. 
 

Aktivní trávení volného času  
Město Pardubice má zpracovaný Katalog volného času pro děti a mládež, což je aktuální přehled 
kroužků a zájmových činností, kterým se mohou děti a mládež věnovat. Katalog je vytvořen 
v elektronické podobě (vč. uvedení podrobných kontaktů) a je k dispozici na webových stránkách 
města.  
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5. MEZIGENEREAČNÍ SOLIDARITA  
Během posledních několika desítek let naše společnost prošla mnoha změnami. Jednou z těch 
významných je i pohled na rodinu a tradiční soužití. Rodina již často není chápána tak, jako tomu bylo 
dříve. Mnoho lidí dnes žije v nesezdaných soužitích, mingles (married but single – vztahy s volnějšími 
hranicemi soužití) nebo jako samostatné jednotky, tzv. single. Takovýto přístup je mnohdy pro starší 
lidi nepochopitelný a nepřijatelný. Obecně lze konstatovat, že stárnutí populace, které v naší 
společnosti probíhá, přináší kromě mnoha jiných důsledků i proměnu vztahů v rodině - role již nejsou 
tak pevně rozdělené, ale splývají a prolínají se.  

Vzhledem ke zvyšující se průměrné době dožití s prodloužením střední délky aktivního života dochází 
k tomu, že se etapa současné koexistence dvou dospělých generací výrazně prodlužuje. Toto přináší 
zásadní proměnu vztahu rodičů, jejich dospělých dětí vč. dětí v nově založených rodinách. 
Proto by mělo být budování vztahů mezi generacemi součástí každodenního života a na cennost 
spolupráce mezi mladými a staršími a na jejich přínos pro všechny by se nemělo zapomínat.  
 
Velkou kapitolou jsou mezigenerační vztahy nefunkčních rodin a rodin se sociálně patologickým 
zatížením. Příslušníci těchto rodin jsou mnohdy řešeni v rámci sociální či jiné pomoci. V dnešní době je 
problém akcentován zejména v individuální péči o seniora, který není schopen se vzhledem ke svému 
věku či zdravotnímu stavu se o sebe postarat sám a rodina péči o něj nezvládá nebo ani nechce zvládat. 
Pro ty, kteří k této otázce přistupují zodpovědně a mají snahu svojí nepříznivou situaci řešit se nabízí 
prostor pro různé druhy sociálních služeb, které poskytují pomoc a podporu.  

Příkladem dobré praxe z pohledu mezigeneračního soužití a solidarity jsou projekty, které jsou na 
území města realizovány – Babičky a dědečkové do školek a Mezi námi – mezigeneračně. 

Senior patří do rodiny  
V roce 2018 iniciovala Komise pro rodinu při Radě města Pardubic dotazníkové šetření, které proběhlo 
na území města s názvem Senior patří do rodiny. Anonymní dotazníkové šetření bylo určeno pro 
respondenty starší 65 let. Referenční vzorek byl 700 tištěných dotazníků, které byly distribuovány 
především do klubů seniorů a uživatelům sociálních služeb. Z celkového počtu rozdaných dotazníků 
bylo navráceno a vyhodnoceno 472 dotazníků, což je 67,4%. 
Z výsledků dotazníkového šetření např. vyplynulo:  

• 7% respondentů zažilo pocit ohrožení vlastní osoby na ulici, v místě trvalého bydliště nebo ve 
vlastní rodině 

• 51% respondentů žije osaměle, 30% žije ve společné domácnosti s manželem/partnerem a 
10% žije ve vícegeneračním soužití se svými dětmi a jejich rodinami 

• 80% seniorů má možnost zapojit se do činností/aktivit rodiny 
• Hledání informací v případě potřeby řešení náhlých (krizových) situací - 75% seniorů by  

informace hledalo u rodiny, 25% u lékaře a 23% u souseda 
• Využívání sociálních služeb – 17% seniorů využívá dovážky obědů, 9% využívá pečovatelské 

služby a 8% využívá služby spojených s úklidem domácnosti 
• Služby/aktivity pro seniory, které vám ve městě chybí – 20% seniorů uvedlo, že chybí akce pro 

seniory, 17% chybí organizace výletů a exkurzí, 12% by uvítalo besedy s představiteli města 
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6. BEZBARIÉROVOST 
Původní a stále nosnou myšlenkou bezbariérovosti je zpřístupňování veřejného života, především 
služeb, vzdělání, kultury, zaměstnání a sportu všem obyvatelům i návštěvníkům města. 

Bezbariérovost se netýká jen skupiny osob se sníženou schopností pohybu a orientace, která zahrnuje 
osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, ale také osob pokročilého věku, 
těhotných žen a osob přepravujících dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Bezbariérové prostředí v širším 
kontextu využívá v průběhu života každý občan (při cestování s těžkými či objemnými zavazadly, stavy 
po úraze, vliv nemoci apod.).  

Bezbariérovost ve městě je řešena koncepčně a systematicky prostřednictvím Komise pro 
bezbariérovost, která je založena na široké mezioborové spolupráci. Na fungování komise se podílí 
zástupci z oblasti dopravy, školství, poskytovatelů sociálních služeb, odboru sociálních věcí, Univerzity 
Pardubice atd. Klíčovým prvkem řešení bezbariérovosti je také zapojení veřejnosti. Každým rokem jsou 
na podporu bezbariérovosti vyčleněny z rozpočtu města finanční prostředky, které jsou směřovány do 
dotačního Programu podpory bezbariérovosti ve městě Pardubice. Typově je zájmem města 
podporovat: 

• Přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností. 
• Úpravy na pozemních komunikacích veřejného prostranství na území statutárního města 

Pardubice tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, vč. zpracování dokumentace. 

• Nákup a instalaci technických prostředků umožňujících zpřístupňování staveb, občanského 
vybavení, pozemních komunikací a veřejného prostranství a orientaci v daném prostředí na 
území statutárního města Pardubice. 

• Další formy zpřístupnění kultury, sportu, volnočasových aktivit apod. pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

 

Poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti 
Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny občany zřídila Česká abilympijská 
asociace, z.s.  poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti.  
Hlavním cílem střediska je:   

• zabránění vzniku nových architektonických bariér,  
• postupné odstraňování stávajících stavebních bariér a tím umožnění svobodného pohybu 

všem skupinám obyvatelstva, se zaměřením na osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace.  

Bezbariérovost pomáhá lidem s handicapem zapojovat se do pracovního, kulturního, sportovního 
života společnosti. Odstraňováním bariér dochází k zapojení handicapovaných do běžného pracovního 
a společenského života, což je důležité pro odstraňování bariér psychických. 
Otázky bezbariérovosti v různých kontextech (ať stavebně-technických či z pohledu potřeb obyvatel 
města) jsou řešeny vesměs ve všech koncepčních materiálech města, které se dotýkají oblastí života 
ve městě – bezbariérový přístup ke kultuře, bezbariérovost ve sportu, bydlení apod.  
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7. PREVENCE NEGATIVNÍCH JEVŮ  
Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor 
nejrůznějších aktivit zaměřených na odstranění, blokaci či oslabování příčin kriminality a 
kriminogenních faktorů. Spočívá ve snaze kriminalitě předcházet, snížit pravděpodobnost vzniku a 
výskytu trestných činů a snaze redukovat sociálně patologické jevy, které představují podhoubí 
kriminality.  
Prevence kriminality zahrnuje: 

• sociální opatření, která se zabývají sociálními a ekonomickými problémy, zaměřují se na 
ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupiny obyvatel a městské části s cílem změnit nepříznivé 
socioekonomické prostředí,  

• situační opatření, jejichž cílem je omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, zvyšování 
možnosti dopadení pachatele, snižování zisků z trestné činnosti zejména technickými 
opatřeními,  

• informování občanů a jejich aktivizace – zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o 
účinných formách obrany před trestnou činností a zapojení občanů do aktivního způsobu 
zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí, 

• budování realizačních kapacit – posilování systému prevence kriminality včetně podmínek    
pro realizaci národních, regionálních a lokálních preventivních strategií a zajištění jejich 
finanční podpory, 

• hlavní cílové skupiny – lze je charakterizovat jako skupiny ohrožené sociálně patologickými 
jevy, případně s kriminální zkušeností. Sem patří zejména děti a mladiství, skuteční či 
potenciální pachatelé a oběti trestných činů.  

 
 Cílové skupiny prevence kriminality:  

• Děti a mladí dospělí  
• Rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů)  
• Recidivisté  
• Oběti trestných činů  
• Komunity 

 
Základním ukazatelem je index kriminality – počet spáchaných trestných činů za zvolené časové 
období na daném území, přepočtený na 10 tisíc obyvatel. Index kriminality pro Pardubice je na čísle 9. 
Pardubice se v rámci tohoto indexu vyskytují na 56. místě v republice z celkového počtu 80 měst 
(přičemž nejvyšší index kriminality má Praha I – 38,9, nejnižší má Ústí nad Orlicí – 5,1)  
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II. PODPORA A POMOC RODINÁM  
 
1. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ 
Sociální služby jsou specializované činnosti, které mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou sociální 
situaci. Příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jsou různé, a proto také existuje velmi pestrá škála 
druhů sociálních služeb. Poskytnutí sociální služby má člověku pomoci, respektive má podporovat jeho 
vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Je samozřejmé, že jsou stavy, kdy z důvodu 
věku či zdravotního stavu je člověk odkázán na pomoc prostřednictvím sociálních služeb, ale i v tomto 
případě musí služba působit tak, aby byla maximálně podporována samostatnost a svébytnost člověka 
a chráněna jeho důstojnost. 

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: 

▪ Sociální poradenství – na území města působí 6 poskytovatelů, kteří poskytují odborné sociální 
poradenství různým cílovým skupinám.  

▪ Služby sociální péče – mezi tyto služby patří pečovatelská služba, služby osobní asistence, 
odlehčovací služby, centra denních služeb a denní stacionáře. Na území města jsou z Programu 
podpory v sociální a zdravotní oblasti podporováni poskytovatelé, kteří zajišťují celkem 14 
různých služeb tohoto typu. 

▪ Služby sociální prevence – mezi tyto služby patří např. raná péče, azylové domy, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny atd. Na území města 
jsou z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti podporováni poskytovatelé, kteří 
zajišťují 44 typů služeb sociální prevence. 

 
Sociální služby mohou být poskytovány formou:  

- terénní,  
- ambulantní nebo  
- pobytovou,  

přičemž tyto formy jsou i u jednotlivých druhů služeb kombinovány tak, aby byly maximálně efektivní. 
 

Síť sociálních služeb ve městě Pardubice 
Sociální sítí se rozumí souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a 
s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území obce a 
které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území obce a dostupnými finančními a jinými 
zdroji. Síť sociálních služeb města Pardubic v mnohém reflektuje a vychází ze sítě sociálních služeb, 
kterou z pohledu širší územní působnosti vytvořil Krajský úřad Pardubického kraje.  
 

Financování sociálních služeb 
V případě sociálních služeb je uplatňován systém vícezdrojového financování. Na straně statutárního 
města Pardubice jsou finanční prostředky z rozpočtu města přerozdělovány v rámci Programu podpory 
v sociální a zdravotní oblasti. Program je rozdělen do dvou dotačních titulů: Sociální oblast – 
registrované služby a Sociální a zdravotní oblast – neregistrované služby.   
Finanční prostředky jsou přerozdělovány mezi jednotlivé žadatele na sociální a zdravotní služby a další 
aktivity, které občané města potřebují a jsou zároveň definovanou potřebou v rámci komunitního 
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plánování. Pro zajištění stability a finanční jistoty pro poskytovatele sociálních služeb bylo zavedeno 
dvouleté financování.  
Dále jsou sociální služby financovány přímo od uživatelů, zdravotních pojišťoven, strukturálních fondů 
a ze státních a krajských dotačních programů.  

Město Pardubice zřizuje od 1.1.2007 jako svoji příspěvkovou organizaci Sociální služby města 
Pardubic. Jedná se o největšího poskytovatele sociálních služeb v Pardubickém kraji.  
V rámci organizace fungují:  

• Domov pro seniory U Kostelíčka - celková kapacita zařízení je 297 lůžek, přičemž služba Domov 
pro seniory má kapacitu 106 lůžek a služba Domov se zvláštním režimem má kapacitu 191 
lůžek. 
 

• Domov pro seniory Dubina – zařízení tvoří 4 propojené budovy se 107 převáženě jedno nebo 
dvoulůžkovými pokoji celkem pro 153 uživatelů služeb. 
 

• Denní stacionář Slunečnice – zařízení sociálních služeb, které poskytuje ambulantní formou 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, 
a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. Celková kapacita zařízení je 60 uživatelů.  
 

• Pečovatelská služba – služba je poskytována terénním nebo ambulantním způsobem 
v časovém rozmezí 6:30 – 22:00 hod. Kapacita služby ve formě terénní je 800 uživatelů, 
v případě formy ambulantní je to 50 uživatelů. 
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2. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ  
Sociálně právní ochrana dětí (dále jen OSPOD) představuje komplexní výkon státní správy v daném 
správním obvodu. Přestože se jedná o výkon přenesené působnosti, představuje OSPOD důležitého 
aktéra na poli rodinné problematiky v samostatné působnosti na území města. Jedná se především o 
vzájemnou spolupráci s lokálními poskytovateli sociálních služeb podporujícími rodinu. 
Nezastupitelnou roli zaujímá OSPOD na daném území rovněž v oblasti prevence negativních sociálně 
patologických jevů.  
 
Sociálně právní ochrana dětí je rozdělena do konkrétních specializací: 

• Náhradní rodinná péče 

- Osvojení  
- Poručenství 
- Pěstounská péče – (státem hrazená péče)  
- Pěstounská péče na přechodnou dobu - jedná se o krizový a pouze přechodný institut.  

Aktuálně působí na území města Pardubic 2 pěstounky na přechodnou dobu. 
Na území města Pardubice je v současné době evidováno 74 pěstounských rodin, které mají v péči 
celkem 95 dětí, přičemž z převážné části se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči.  

 
• Kuratela pro děti a mládež 

Klienty kurátorů pro děti a mládež jsou především nezletilí a mladiství pachatelé majetkové 
trestné činnosti a děti se závažnými poruchami chování (útěky z domova, záškoláctví apod).   
V rámci prevence sociálně patologických jevů na daném území města OSPOD spolupracuje 
zejména s: 

- nevládními neziskovými organizacemi,  
- policií (městskou, státní),  
- školními psychology,  
- asistentem prevence kriminality a dalšími institucemi.  

V rámci preventivních aktivit realizují kurátoři vlastní depistážní činnost pravidelnými 
kontrolami vytipovaných rizikových lokalit. Poskytují součinnost městské polici při kontrolách 
zaměřených na trávení volného času nezletilých dětí v problematických lokalitách.  
 
Kurátoři navštěvují jednotlivé základní školy v Pardubicích. V rámci navázané spolupráce 
poskytují přímo v základních školách obecné sociální poradenství učitelům, rodičům, případně 
samotným dětem, aniž by se nutně muselo jednat o klienty OSPOD. S některými školami byla 
navázána spolupráce formou pravidelných návštěv, do ostatních docházejí pracovníci na 
vyžádání.  
 

• Terénní sociální práce – agenda je zaměřena zejména na: 
- Zastupování nezl. dětí při soudním řízení ve věci péče a výživy nezl. dětí, péče a výživy 

pro dobu před a po rozvodu rodičů, změně výchovného prostředí, v dědických řízeních, 
nařízení ústavní výchovy – tzv. kolizní opatrovnictví,  

- Provádění šetření v rodinách nacházejících se v nepříznivé životní situaci, rodinách 
sociálně slabých, 

- Podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské 
zodpovědnosti.  
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OSPOD v rámci výkonu státní správy zajišťuje především:  

• Komplexní sociálně právní poradenství rodinám s nezl. dětmi – viz. tři výše specifikované 
agendy 

• 24hodinou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí bezodkladné pomoci nezl. dítěti, které 
se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen.  

V rámci agendy OSPOD na území města je samostatně vyčleněna agenda týraných, zneužívaných a 
zanedbávaných dětí a problematika domácího násilí.   

K 31.12. 2019 OSPOD Pardubice řešil 25 případů týrání a zneužívání nezl. dětí, kdy se jednalo o 13 dětí 
tělesně týraných, 2 děti psychicky týrané a 7 dětí sexuálně zneužívaných. V 21 případech bylo nutné 
nezl. dětem zajistit odbornou psychologickou pomoc. Z důvodu tělesného týrání bylo 5 dětí umístěno 
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 
Další nepostradatelnou součástí komplexu sociálně právní ochrany dětí na území města jsou: 
Pardubická nemocnice, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Poradna pro rodinu 
Pardubického kraje, Probační a mediační služba Pardubice.  
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3. PODPORA RODINNÝCH CENTER 
Rodinné (mateřské) centrum je subjekt, který sdružuje zpravidla osoby na rodičovské dovolené, 
zejména matky a jejich děti, případně další rodinné příslušníky, za účelem společného trávení volného 
času.  
Cílem rodinných center je setkávání, vzdělávání a aktivní trávení volného času, výměna zkušeností, 
podpora sebeuplatnění, posilování mezigeneračních vztahů, překonávání sociální izolace matek či otců 
na rodičovské dovolené a v neposlední řadě možnost seberealizace jinde než jen v domácnosti.  
Dětem poskytuje centrum možnost pohrát si s vrstevníky, učí se zde navazovat první sociální kontakty, 
rozvíjet komunikaci i sociální a emoční inteligenci.  
Rodinné centrum hraje velkou roli v posilování mezigeneračních vztahů, neboť dává příležitost 
propojení všech generací. Může být chápáno i jako prevence vzniku sociálně nežádoucích jevů, neboť 
může podchytit vznik možného problému sociálního, vztahového, zdravotního apod. Tým odborníků 
pak může nabídnout či doporučit odbornou pomoc. 
Rodinná nebo mateřská centra nejsou v ČR nikde ukotvena legislativně jako např. sociální služby či 
školská zařízení. Jedná se o nestátní neziskové organizace s nejčastější právní formou obecně 
prospěšné společnosti, zapsaného spolku, příspěvkové organizace, nebo jsou bez právní formy.  

Financování rodinných center pochází primárně z obecných rozpočtů, grantů různých nadací, 
soukromého sektoru (sponzorské dary). ale i státu (zejména prostřednictvím MPSV).  

Ze strany státu jsou prorodinné aktivity podporovány prostřednictvím MPSV každoročně vyhlašovanou 
soutěží Obec přátelská rodině a nově i soutěže Obec přátelská seniorům.  

Rodinná centra v Pardubicích: 
Benchmarkingový průzkum mezi statutárními městy ukázal různé modely finanční podpory a jejího 
procesování. Nejčastějším modelem je finanční podpora z dotačního titulu spravovaného odborem 
školství nebo odborem sociálních věcí. 
Na území statutárního města Pardubice působí aktuálně 6 organizací se statutem rodinného či 
mateřského centra a jejich aktivity byly doposud financovány z dotačního titulu Program podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit (kapitola Odboru školství, kultury a sportu). 
 
V zájmu zvýšení efektivity a transparentnosti financování vznikla iniciativa počínaje rokem 2021 na 
zřízení samostatného dotačního titulu Program podpory rodinných center s vyčleněnou částkou 
550.000 Kč. 
Gesčně je tento dotační titul vymezen pod odbor sociálních věcí a nově by se činností rodinných center 
měla zabývat Komise pro rodinu, jakožto poradní orgán Rady města Pardubic. 
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4. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
Proces komunitního plánování je úzce spjat s problematikou financování sociálních a zdravotních 
služeb na území města a se zjišťováním skutečných potřeb u jednotlivých cílových skupin obyvatel. 
Cílem komunitního plánování je vtáhnout do diskuse o rozvoji sociálních služeb co nejširší veřejnost a 
nastavit síť sociálních služeb tak, aby odpovídala potřebám a specifikům daného území co do nabídky 
poskytovaných služeb, jejich dostupnosti, kapacit a kvality. Dosažený výsledek by měl být přijat a 
podporován většinou účastníků a měl by tak zaručit, že finanční prostředky jsou poskytovány a 
využívány hospodárně a vyhovují jak zjištěným potřebám obyvatel, tak i finančním zdrojům zadavatele 
sociálních služeb.  

 
Základním principem komunitního plánování je zajištění triády, tzn. zajištění účasti zástupců nejméně 
tří stran – tj. uživatelů (klienti sociálních služeb), zadavatele (statutární město Pardubice, které je 
garantem realizace) a poskytovatelů služeb (ti, kteří poskytují soc. služby bez ohledu na zřizovatele) na 
procesu plánování služeb.  
 
Organizační struktura komunitního plánování 
Pracovní skupiny – jsou nepolitické, každá se věnuje své cílové skupině, ve které definují okruhu 
problémových oblastí. Na základě těchto okruhů pak pracovní skupiny formulují strategické cíle, 
priority a opatření. Statutární město Pardubice má ustaveno 5 pracovních skupin (PS) 

• PS 1 Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním 
• PS 2 Osoby v duševním onemocněním 
• PS 3 Cizinci, menšiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením  
• PS 4 Senioři 
• PS 5 Rodiny s dětmi a mládež 

 
Koordinační skupina – je zodpovědná za svoji činnost Komisi pro sociální a zdravotním věci při Radě 
města Pardubic. Odpovídá za činnost jednotlivých pracovních skupin a za zpracování komunitního 
plánu, naplňování jeho cílů a opatření a zajišťuje propojování odborné a politické roviny.   
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CÍLE A OPATŘENÍ PRORODINNÝCH AKTIVIT VE MĚSTĚ PARDUBICE  
 
Provedená analytická část dokumentu jednoznačně ukázala, že město Pardubice je v prorodinné 
politice městem aktivním a nabízí svým občanům širokou škálu činností a projektů směřovaných na 
podporu přirozeného fungování rodin. Zájmem města je podpora a posilování přirozeného fungování 
rodin, tedy nejen rodin, které z nějakého důvodu selhávají, ale především podpora rodin, kterým se 
daří plnit rodinné funkce, jako je péče o děti a jejich výchova, stabilní zázemí a zajištění pocitu bezpečí 
pro všechny své členy. 
Město Pardubice deklaruje svůj zájem o podporu rodin prostřednictvím zachování stávající struktury 
podpory a činností vykonávaných přes jednotlivé odbory. Důležitým aspektem je zachování stávajícího 
objemu finančních prostředků na zajištění a realizace prorodinných aktivit ve městě.  
V neposlední řadě je dalším zájmem města monitoring rodinného klimatu v území a případná iniciace 
diskuse nad vznikem nových projektů a činností směřujících na podporu rodin ve městě. 
 

Cíle a opatření prorodinných aktivit lze rozdělit do dvou okruhů:  
 
I. Opatření v oblasti Podmínek pro život rodin ve městě 
 
II. Opatření v oblasti Podpora a pomoc rodinám  
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Cíle a opatření prorodinných aktivit ve městě Pardubice 
1.  Opatření v oblasti Podmínky pro život rodin ve městě 

 Opatření v oblasti programů podpor 

 1.1. Udržet stabilní financování programů podpor, neomezovat výši finančních 
prostředků, udržet stabilní financování podpory města z pohledu kontinuity a 
předvídatelnosti 

Odpovědnost Dotčené odbory města, gesční náměstek 
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města 

  1.2. Vznik nového dotačního titulu na podporu rodinných a mateřských center 
• Iniciace vzniku samostatného dotačního titulu na podporu hodnot rodiny, 

rodičovství a výchovy dětí 
• Podpora neformálního setkávání a komunitního života 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, gesční náměstek, Komise pro rodinu 
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města – Program podpory rodinných center  
550.000,- / rok 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3. Nastavení indikátorů podpory rodiny z jednotlivých programů 
• Vyhodnocování přímé podpory rodin – např. kolik kde bylo podpořeno 

dětí 
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, gesční náměstek, Komise pro rodinu 
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Bez finančních nároků 

  1.4. Monitoring dotačních výzev se zaměřením na rodinu 
• Sledovat dotační výzvy s možností iniciace nových projektů, které mohou 

být v rámci prorodinné politiky na území města realizovány 
- možné sledování i výzev zaměřených na fungující rodiny s cílem 

zvýšení jejich komfortu života ve městě 

Odpovědnost Odbor rozvoje a strategie 
Termíny Každoroční vyhodnocování  

Financování 
(předpoklad) 

Bez finančních nákladů 
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Opatření v oblasti seniorů a mezigenerační solidarity 
 1.5. Babičky a dědečkové do školek 

• Dále podporovat dobrovolné docházení seniorů do MŠ, kde dětem čtou 
pohádky, hrají si s nimi, zpívají, malují. Pomáhají jim při jídle, oblékání 
nebo na vycházce 

• Možnost pro seniory vést ve školce nějaký kroužek či pomoci v doučování 
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, gesční náměstek, spolupracující subjekt – KONEP Koalice 

nevládek Pardubicka, z.s. 
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Bez finančních nákladů 

 
 
 

 1.6. Projekt Mezi námi mezigeneračně  
• Pokračovat v aktivitách podporující mezigenerační setkávání 

- Obyvatelé Domova pro seniory se pravidelně setkávají s dětmi 
z MŠ, které za nimi docházejí - skupinově společně cvičí, povídají 
si, zpívají, tvoří 

- Obyvatelé Domova pro seniory pravidelně docházejí do MŠ, kde 
dětem čtou po obědě pohádky 

- ZŠ Pardubice – Studánka dlouhodobě podporuje Domov pro 
seniory prostřednictvím pořádní vánoční sbírky 

- Za seniory dochází pravidelně děti z MŠ se svými vystoupeními na 
Vánoce, velikonoce apod.  

Odpovědnost Sociální služby města Pardubic 

Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Bez finančních nákladů 

  1.7. Seniorcentrum a Kluby seniorů 
• Pokračovat v podpoře činností Seniorcentra a klubů seniorů, které nabízí 

seniorům aktivní trávení volného času prostřednictvím společenských, 
kulturních a jiných aktivit. Nabízí různé zájmové kroužky. 

- V Pardubicích funguje 25 klubů seniorů jako prostor pro setkávání 
a sdílení informací, nabízí sportovní, kulturní a společenské akce 

Odpovědnost Odbor školství, kultury a sportu 

Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města 
1.200.000,- /rok 

  1.8. Senior – taxi  
• Nadále realizovat službu, která je určena seniorům nad 70 a bez omezení 

věku také všem držitelům průkazu ZTP či ZTP/P s trvalým bydlištěm na 
území města  

- Poskytuje dopravu po městě za účelem návštěvy lékařů, lékáren, 
kulturních zařízení, volnočasových aktivit 

- Služba je k dispozici nepřetržitě (od 24:00 – 6:00 pouze cesty do 
nebo z nemocnice) 
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- Přepravovaný má nárok na 4 jízdy do měsíce za 25,- Kč 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí 
Termíny Každoroční vyhodnocování 
Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města 
1.000.000,- / rok 

  1.9. Jízdné v městské hromadné dopravě zdarma pro seniory starší 70 let  
• Pokračovat v poskytování bezplatné přepravy osob v linkách městské 

hromadné dopravy 
Odpovědnost Dopravní podnik města Pardubice 
Termíny Bez časového omezení 
Financování 
(předpoklad) 

Bez finančních nároků  

Opatření v oblasti fungování úřadu – Přívětivý úřad, Město pro byznys 

 • Založeno na hodnocení stavu přívětivosti a otevřenosti obecních a městských 
úřadu vůči občanům a jejich potřebám 

• Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných 
služeb v nadstandardní kvalitě (např. počet úředních hodin pro veřejnost, 
vyvolávací a objednávkový systém apod.) 

• Dalšími hodnotícími kritérii je stav podnikatelského prostředí, jeho fungování a 
rozvoj v kontextu celého fungování města  

• Pardubice se v roce 2018 umístily na 1. místě v hodnocení Přívětivý úřad za 
Pardubický kraj  

• Za rok 2019 Pardubice zvítězily v celorepublikovém srovnání výzkumu Město pro 
byznys 

  1.10. Vítání občánků  
• Pokračovat v aktivitě města, která je cílená na symbolické ocenění práce 

rodin a zviditelnění hodnoty rodiny ve společnosti 
- Slavnostní přijetí do „společenství Pardubáků“ rodině připomíná 

pamětní list, dítěti pak zlatá podkovička jako symbol štěstí 
Odpovědnost Odbor správních agend, Kancelář primátora 
Termíny Průběžně  
Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města 
300.000,- /rok 

  1.11. Elektronické objednávání na úřad, Svatby on-line  
• Nadále rozvíjet aktivity města se zaměřením na zvýšení komfortu občanů 

města v komunikaci s úřadem  
- Rezervační systémy výrazně šetří čas klientů při vyřizování 

úředních věcí 
- Svatby on-line – aplikace, která umožňuje zarezervování termínu a 

poskytuje všechny informace ohledně místa a průběhu konání 
svatby 

Odpovědnost Odbor správních agend, Odbor informačních technologií 
Termíny Průběžně  
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Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města 
7.200,- /rok 

  1.12. Tichá linka  
• Nadále na úřadu technicky zajišťovat službu tlumočení znakového jazyka a 

přepisu mluvené řeči do textu on-line, která poskytuje osobám se 
sluchovým hendikepem možnost vyřídit si na úřadě své záležitosti   

- Dostupnost Tiché linky k vyřizování úředních záležitostí je v 
rozsahu úředních hodin úřadu a je zcela zdarma 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí 

Termíny Průběžně  

Financování 
(předpoklad) 

Bez finančních nákladů  
 

  
 
2. Opatření v oblasti Podpora a pomoc rodinám 
 Preventivní opatření v oblasti zdravotních služeb ve městě 

 2.1. Projekt „Zdravá dětská noha“ 
• Pokračovat nadále v realizaci projektu zaměřeném na včasnou diagnostiku 

funkčních vad dětských nohou 
- Diagnostika dětského chodidla probíhá v 1. ročnících základních 

škol a je založená na vyšetření chodidla dítěte pomocí 
tenzometrické desky 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí 
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města  
100.000,- / rok 

  2.2. Projekt „Mít oči k vidění“  
• Pokračovat nadále v realizaci projektu zrakového screeningu, kterým 

projdou všechny děti v MŠ, které zřizuje město Pardubice  
- Záchyt případných zrakových vad v předškolním věku, kdy lze 

včasnou následnou péčí mnohé vady zraku napravit nebo dokonce 
odstranit 

• Nadále zajišťovat navazují činnost – Projekt Centrum integrované péče pro 
děti s poruchami binokulárního vidění (dále CIP) 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí 
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města  
498.600,- / rok + 269.000,-/rok CIP 

 Preventivní opatření v oblasti školství 

 2.4. Školní psychologové 
• Dále pokračovat v projektu realizovaném na všech ZŠ v Pardubicích 
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- obsahem projektu je zajištění přítomnosti odborných psychologů 
přímo ve školách 

- Psycholog v ZŠ poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, 
jejich rodičů a pedagogům  

- Psychologové pracují individuálně s žáky a jejich problémy, ale i s 
celým třídím kolektivem  

Odpovědnost Odbor školství, kultury a sportu 
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města – požadavek na rok 2021  
4.355.000,-  

  2.5. Projekt „Na počátku záleží“  
• Pokračovat v projektu vytvořeném za účelem poukázání na důležitost 

citové vazby mezi rodičem a dítětem 
- Cílem má být ukázání dětem „zdravý“ pohled na rodinu a její 

fungování   
- Projekt bude realizován ve spolupráci s Pedagogicko-

psychologickou poradnou Pardubice a Poradnou pro rodinu 
Pardubického kraje formou moderovaných interaktivních besed 
pro žáky 5. tříd ZŠ v Pardubicích 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí 
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města, sponzoři 
70.000,- /rok 

  2.6. Podpora integrace cizinců  
• Pokračovat v aktivitách podporující integraci dětí cizinců ve školách  

- Podpora procesu integrace dětí v mateřských školách a žáků v 
základních školách cestou individuální práce pedagogů s dětmi 
cizinci (v 1. pololetí školního roku 2019/20 projekt realizován v 
pěti ZŠ s následným rozšířením také do 3 MŠ) 

- Zajištění kurzu českého jazyka v ZŠ nábřeží Závodu míru 1951, a 
bude určen i pro žáky z jiných škol 

Odpovědnost Odbor školství, kultury a sportu  
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města, dotace z Ministerstva vnitra ČR 
200.000,- /rok  

  Opatření v oblasti bezpečnosti a prevence 

 2.7. Projekt „Signál v tísni“ 
• Nadále zajišťovat fungování projektu určeného pro rizikové skupiny osob 

(senioři, osoby se zdravotním postižením), které se ocitají v ohrožení 
života a zdraví z důvodu dlouhodobé nemoci nebo trvale vážného 
zdravotního stavu. Projekt má omezenou kapacitu 45 osob. 

- Urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími 
pomoc a snižuje riziko ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi 
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- Po přijetí tísňového signálu je k osobě vyslána policejní hlídka, 
která zhodnotí situaci a případně přivolá rychlou zdravotní pomoc  

Odpovědnost Městská policie Pardubice 
Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města  
10.000,- /rok 

  2.8. Projekt (K)roky bez násilí 
• Nadále realizovat projekt, který je zaměřen na problematiku násilí 

páchaného na seniorech, což zahrnuje nejen fyzické činy nejrůznějších 
forem, ale i násilí psychické a mezigenerační násilí 

- Poskytování informací seniorům, kam se v případě krizových 
situacích mohou bezplatně a anonymně obrátit s žádostí o pomoc 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, partneři – Intervenční centrum, Městská policie Pardubice, 
Policií ČR, Probační a mediační služba ČR a Bílý kruh bezpečí 

Termíny Každoroční vyhodnocování 

Financování 
(předpoklad) 

Rozpočet města  
 40.000,- /rok  
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Přílohy:  
 
Vzhledem k obsáhlosti všech strategických a koncepčních materiálů napříč městem jsou 
uvedeny odkazy na dokumenty, které mají užší či širší vazbu na problematiku spojenou 
s rodinnou politikou.  
 

Strategický plán rozvoje města Pardubic  
Strategický plán je vytvořen na období let 2014 – 2025, respektuje moderní trendy v oblasti 
regionálního rozvoje a reaguje na aktuální socioekonomický vývoj – a to jak globální, tak na národní, 
regionální a lokální úrovni. Zpracovaný materiál vč. aktualizací je vždy projednáván Radou města 
Pardubic po projednání ve všech Komisích města, jako poradních orgánech Rady města a následně 
pak Zastupitelstvem města. Původní plán přijalo ZmP na svém jednání 17.12.2013 a pak jsou každý 
rok radou a zastupitelstvem města schvalovány akční plány.  
 
Strategie školství Pardubice 2030 
Strategie schválena v zastupitelstvu města dne 22.10.2020 (usnesení č. Z/1690/2020) 
 

Koncepční plán prevence kriminality statutárního města Pardubice na léta 
2019 – 2021 
Koncepční plán schválen zastupitelstvem města dne 24.1.2019 (usnesení č. Z/239/2019) 
 
Plán rozvoje sportu v Pardubicích 
Plán rozvoje schválen zastupitelstvem města dne 18.6.2018 (usnesení č. Z/1690/2020) 
 
Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic 2018 – 2024 
Strategie byla schválena zastupitelstvem města dne 23.11.2017 (usnesení č. Z/2144/2017) 
 

Strategie bydlení pro město Pardubice 
Od srpna 2019 je pro statutární město Pardubice firmou SPF Group zpracována Strategie rozvoje 
bydlení.  Smyslem této strategie je identifikace a popis kritických míst v oblasti bydlení ve městě 
a navržení kroků, které umožní tento sektor rozvíjet. Materiál bude projednávat na svém jednání 
zastupitelstvo města v prosinci 2020. 
 

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic  
Vzhledem k tomu, že rodinná politika má k sociální problematice velmi blízký vztah, tak celý 
zpracovaný komunitní plán lze v podstatě chápat jako materiál plně korespondující s problematikou 
rodinné politiky na území města. Dotýká se všech cílových skupin občanů a jsou zde reflektovány jak 
potřeby obyvatel, tak možnosti a kapacity poskytovatelů sociálních služeb a možnosti města jako 
donátora a koordinátora daných aktivit.  
V současné době se připravuje nový komunitní plán, který bude na období let 2021 až 2025. Tento 
materiál bude předložen k projednání orgánům města v lednu roku 2021.   
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Použité zdroje a odkazy: 
1. Koncepce rodinné politiky na úrovni státu (2017) dostupná na  

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d
1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253 
 

2. Zpráva o rodině (2020), dostupná na 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/578124/Zprava_o_rodine.pdf/7e790f82-
3a57-f621-09b5-80e52aa59c31 
 

3. Rodinná politika na úrovni krajů a obci (metodické doporučení MPSV 2008) 
dostupná na http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_385.pdf 
 

4. Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje (2020) dostupná na 
https://krajprorodinu.cz/ 
 

5. Strategický plán rozvoje města (2014 – 2025) dostupný na 
https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/strategicky-plan/strategicky-plan-2014-
2025-tvorba/ 
 

6. Koncepce dostupného bydlení města Pardubice (2016-2019) dostupná na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-
veci/pilotni-overeni-systemu-socialniho-bydleni-na-lokalni-urovni-v-obci-pardubice/ 
 

7. Startovací bydlení pro mladé, Pardubice 2015 dostupné na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-majetku-a-
investic/startovaci-bydleni-pro-mlade/ 
 

8. Zhodnocení míry zatížení domácností seniorů a osob 55+ v Pardubicích bariérami 
v bydlení (2019) dostupné na https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-
magistratu/odbor-socialnich-veci/pilotni-overeni-systemu-socialniho-bydleni-na-
lokalni-urovni-v-obci-pardubice/?file=45958&page=4450807&do=download 
 

9. Strategie pro kulturu a kreativitu (2018 – 2024) dostupná na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-
a-sportu/strategie-pro-kulturu-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/ 
 

10. Plán rozvoje sportu v Pardubicích dostupný na 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-
a-sportu/sport/plan-rozvoje-sportu-mesta-pardubic/ 
 

11. Strategie školství Pardubice 2030 
 

12. Koncepční plán prevence kriminality statutárního města Pardubice na léta 2019 – 
2021 dostupný na  
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-
veci/program-prevence-kriminality/?file=45901&page=37298&do=download 
 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.mpsv.cz/documents/20142/578124/Zprava_o_rodine.pdf/7e790f82-3a57-f621-09b5-80e52aa59c31
https://www.mpsv.cz/documents/20142/578124/Zprava_o_rodine.pdf/7e790f82-3a57-f621-09b5-80e52aa59c31
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_385.pdf
https://krajprorodinu.cz/
https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/strategicky-plan/strategicky-plan-2014-2025-tvorba/
https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/strategicky-plan/strategicky-plan-2014-2025-tvorba/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/pilotni-overeni-systemu-socialniho-bydleni-na-lokalni-urovni-v-obci-pardubice/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/pilotni-overeni-systemu-socialniho-bydleni-na-lokalni-urovni-v-obci-pardubice/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-majetku-a-investic/startovaci-bydleni-pro-mlade/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-majetku-a-investic/startovaci-bydleni-pro-mlade/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/pilotni-overeni-systemu-socialniho-bydleni-na-lokalni-urovni-v-obci-pardubice/?file=45958&page=4450807&do=download
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/pilotni-overeni-systemu-socialniho-bydleni-na-lokalni-urovni-v-obci-pardubice/?file=45958&page=4450807&do=download
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/pilotni-overeni-systemu-socialniho-bydleni-na-lokalni-urovni-v-obci-pardubice/?file=45958&page=4450807&do=download
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/strategie-pro-kulturu-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/strategie-pro-kulturu-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/sport/plan-rozvoje-sportu-mesta-pardubic/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/sport/plan-rozvoje-sportu-mesta-pardubic/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/program-prevence-kriminality/?file=45901&page=37298&do=download
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/program-prevence-kriminality/?file=45901&page=37298&do=download
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13. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2017 – 
2020 dostupný na  
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-
veci/komunitni-planovani/komunitni-plan-socialnich-a-souvisejicich-sluzeb-na-
obdobi-2017-2020/?file=33383&page=4450103&do=download 
 

14. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2019 – 
2021 dostupný na  
https://www.pardubickykraj.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pk 
 

 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/komunitni-plan-socialnich-a-souvisejicich-sluzeb-na-obdobi-2017-2020/?file=33383&page=4450103&do=download
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/komunitni-plan-socialnich-a-souvisejicich-sluzeb-na-obdobi-2017-2020/?file=33383&page=4450103&do=download
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/komunitni-plan-socialnich-a-souvisejicich-sluzeb-na-obdobi-2017-2020/?file=33383&page=4450103&do=download
https://www.pardubickykraj.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pk
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 

 
 

P R A V I D L A 
pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti  

na období 2021 - 2022 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti se realizuje v souladu 

s následujícími právními normami: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zákon č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 
v platném znění, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění a zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a ostatními platnými zákony 
vztahujícími se k sociálním službám. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování 
dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a těmito pravidly. 

 
2. Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím. 
 
3. Celková výše Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti je limitována objemem finančních 

prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice. Program 
podpory v sociální a zdravotní oblasti je rozdělen do dvou dotačních titulů: Sociální oblast – 
registrované služby a Sociální a zdravotní oblast – neregistrované služby. 

 
4. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50 000 Kč) 

může schválit finanční dotaci na základě doporučení Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě 
města Pardubic (dále komise), pokud žadatel předloží elektronickou žádost včetně požadovaných 
příloh na elektronickém formuláři ve stanoveném termínu.  

 
5. Dotace se poskytuje na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním 

městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 
 

6. Dotace může být poskytnuta v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení Komise Evropských 
společenství č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis nebo ve smyslu Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 
služby obecného hospodářského zájmu platného od 29. 4. 2012. Každá dotace bude posouzena 
individuálně, zda do tohoto režimu spadá. 

 
7. U schválené dotace nad 50 000 Kč za jeden projekt doloží žadatel aktuální potvrzení od finančního 

úřadu o bezdlužnosti. Doklad o bezdlužnosti bude předkládán před podpisem smlouvy současně 
s čestným prohlášením o splněných závazcích vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských 
obvodů, právnických osobách, jejichž 100% vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž 
zřizovatelem či zakladatelem je statutární město Pardubice. 
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8. V rámci programu si může požádat fyzická nebo právnická osoba v rozpočtu projektu na nájemné 
nebytových prostor. Může se jednat o prostor v nájmu města, komerční nájem, ale i podnájemní vztah. 
V rozpočtu je možné uplatnit pouze výši nájemného na prostor za účelem poskytování sociálních služeb 
dle zákona o sociálních službách či služeb souvisejících, jež nejsou explicitně uvedeny v zákoně č. 
108/2006 Sb., ale splňují zákonnou definici sociální služby (činnosti nebo soubor činností zajišťující 
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení) 
9. Na částku nájemného nebytových prostor uplatněnou v rozpočtu projektu bude předložena nájemní 
smlouva a výpočtový list nájmu nebo smlouva o podnájmu. Výše částky nebude zahrnovat úhradu služeb 
spojených s užíváním nebytových prostor (energie, vodné, stočné atd.)  
 

 
II. 

Účel pro užití dotace 
 

1. Účelem dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti je financování  

a) Sociálních služeb  
b) Zdravotních služeb, 

 
které zajišťují pomoc a podporu občanům města Pardubice, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci 
příp. jsou ohroženi nepříznivou sociální situací, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
2. Rozdělení oblastí podpory dle typů služeb: 
Jednotlivé služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byly 
typově diferencovány, čímž je vyjádřen záměr města rozdělení objemů finančních prostředků 
směřujících do jednotlivých typů služeb v rámci dotačního programu.  
 
  a) Sociální oblast – registrované služby 
 
• Oblast I - Osobní asistence, Pečovatelská služba, Odlehčovací služby 

 
• Oblast II - Centra denních služeb, Denní stacionář, Raná péče, Krizová pomoc, Intervenční      

centra, Nízkoprahová denní centra, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociální 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Terénní programy 
 

• Oblast III - Odborné sociální poradenství, Tísňová péče, Průvodcovské a předčitatelské služby, 
Telefonická krizová pomoc, Tlumočnické služby, Kontaktní centra, Nízkoprahová zařízení pro děti, 
Služby následné péče, Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení, Chráněné bydlení 
 

• Oblast IV Služby zařazené do financování Individuálního projektu Pardubického kraje 
 
b) Sociální a zdravotní oblast – neregistrované služby 
 
Služby a ostatní činnosti, které vhodným způsobem doplňují sociální služby a aktivity na území 
města Pardubice 
 

 
 

3. Oprávnění žadatelé:  

a) dle subjektu žadatele:  

 Sociální oblast – registrované služby 
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− poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 
znění, mimo organizace zřizované obcemi, kraji nebo státem 
• působící na území města Pardubice (se sídlem v Pardubicích i mimo něj) 

 

 Sociální a zdravotní oblast – neregistrované služby 

− organizace působící v sociální oblasti na území města Pardubice (služby mimo zákon č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), které vhodným 
způsobem doplňují služby a aktivity ostatních subjektů, 

− subjekty provozující veřejně prospěšnou činnost pro osoby se zdravotním postižením 
• působící na území města Pardubice (se sídlem v Pardubicích i mimo něj) 

 
b) dle formy žadatele: 

− spolky, nadace, nadační fondy, ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
− obecně prospěšné společnosti (založené dle zákona č. 248/1995 Sb.) 
− církve a náboženské společnosti (dle zákona č. 3/2002 Sb.) 
− podnikatelé ve smyslu § 420 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kteří splňují 

podmínky § 78 zákona o sociálních službách a kteří vhodným způsobem doplňují sociální 
služby města Pardubice 

− obchodní společnosti dle § 1 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, 
které splňují podmínky § 78 zákona o sociálních službách a které vhodným způsobem 
doplňují sociální služby města Pardubice 

 
4. Sociální a zdravotní služby se statutární město Pardubice zavazuje podporovat na období dvou let 
2021 – 2022. V roce 2022 bude vyplacená stejná finanční částka, která byla schválena na rok 2021. 
Vyplacení dotace v roce 2022 ve stejné výši jako bude schválená finanční částka v roce 2021 je 
podmíněna schválením rozpočtu města Pardubice na rok 2022. Cílem dvouletého financování je 
zachování stávající sítě sociálních a zdravotních služeb, které jsou nezbytné pro občany města. 

 
     

III. 
Podání žádosti 

 
1. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále 

jen Portál občana) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Žádost o dotaci 
předložená na jiném než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata a 
bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena.     
 

2. Na každý projekt (sociální službu) je třeba předložit samostatnou žádost o poskytnutí dotace. Pokud 
je sociální služba poskytována formou ambulantní, terénní služby a pobytové služby, je žadatel 
povinen podat samostatně odbornou část žádosti na každou její formu. 

 
3. Žadatel může žádat o dotaci pouze na pardubické klienty (klienti s trvalým nebo skutečným 

bydlištěm na katastrálním území města Pardubice) maximálně do výše celkových nákladů na 
pardubické klienty. U registrovaných sociálních a neregistrovaných sociálních a zdravotních služeb 
připojí k žádosti výpočet pardubických klientů do přílohy č. 4 připojené k žádosti.  

4. Žádost o dotaci musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat povinné přílohy. Nesplnění 
všech náležitostí žádosti vč. požadovaných příloh je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o 
zařazení do Programu.     

 
5. Termín pro podání žádosti o dotaci je: 18.01.2021 – 26.01.2021. 
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6. Záměr poskytnutí dotací v sociální a zdravotní oblasti bude zveřejněn na úřední desce s možností 
dálkového přístupu, v Radničním zpravodaji a na webových stránkách města. 

 
7. V případě vypsání dalšího kola budou postup a podmínky pro podání žádosti totožné. 

 
8. Žadatel nemůže na jeden projekt požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z více zdrojů (z 

různých programů, rezerv, atd.).  
 

 
IV. 

Podmínky a hodnocení žádostí 
 
1. Žádosti jsou hodnoceny dle kritérií, které jsou součástí těchto pravidel.  

 
2. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předcházející kalendářní 

rok. 
 

3. Hodnocení projektů provádí Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic.  
 
4. Komise se seznámí se všemi předloženými projekty a následně posoudí každou žádost individuálně. 

V případě potřeby si komise může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace 
na svém jednání. Komise může navrhnout způsob užití dotace. 

 
5. Na základě doporučení komise Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic 

rozhodne o poskytnutí dotace a její výši.  
 

 
V. 

Uznatelné a neuznatelné náklady  
 

1. Uznatelné náklady mohou být pouze takové, které přímo souvisí s podpořeným projektem či činností 
a bez jejichž vynaložení by podporovaný projekt či činnost nemohly být realizovány a zároveň tyto 
náklady vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.  
 
2. Z dotace nebudou hrazeny výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček 
a podobných finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené 
s jejím uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní poplatky, 
správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je 
příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného 
zápočtu. Z poskytnuté dotace nebudou hrazeny dále právní a ekonomické služby nad 10 % objemu 
rozpočtu z požadované dotace ze statutárního města na jednotlivý projekt. 
 

VI. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží žádost o dotaci, rozpočet, finanční zajištění 

projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu z předešlého roku a ostatní povinné přílohy. 
Rozpočet na daný rok uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace. Žadatel, kterému bude 
dotace navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě výzvy upravený rozpočet na daný 
projekt na stejné položky rozpočtu, a to dle návrhu výše dotace. Rozpočet, resp. upravený rozpočet 
bude součástí smlouvy o poskytnutí dotace a položky v něm uvedené jsou závazné pro konečné 
vyúčtování. V případě nedodržení rozpočtu je příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část 
dotace poskytovateli. 
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2. Předložení upraveného rozpočtu v dalším roce bude podmínkou pro zaslání dotační částky. Termín 

předložení rozpočtu bude uveden ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. V upraveném 
rozpočtu na další rok není možné měnit schválené položky v předchozím roce – je třeba zachovat 
strukturu rozpočtových položek. 
 

3. Příjemce dotace se zavazuje: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na činnosti, které jsou v souladu s veřejnoprávní smlouvou. 
Odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, nese 
statutární zástupce organizace (příjemce). V případě změn v osobě statutárního zástupce je 
nový statutární zástupce povinen písemným prohlášením převzít odpovědnost vyplývající ze 
stávající veřejnoprávní smlouvy, 

b) v konkrétních případech předložit na požádání reálné údaje o celkové činnosti organizace, 

c) umožnit členům komise a pracovníkům odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
seznámit se s realizací činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout 
součinnost při provádění finanční kontroly, 

d) neprodleně oznámit odboru sociálních věcí změnu stanov, bankovního spojení, statutárního 
zástupce a jiné změny (např. změna v projektu), které mohou podstatně ovlivnit náplň aktivit 
a způsob finančního hospodaření, 

e) předložit výroční zprávu včetně výsledku hospodaření za období poskytované dotace nejpozději 
do 30. září následujícího roku, 

f) vhodnou formou prezentovat poskytovatele dotace na veřejnosti. Jakékoliv použití loga 
statutárního města Pardubic musí být schváleno Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů 
Magistrátu města Pardubic. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce dotace zasílat na 
e-mailovou adresu propagace@mmp.cz. 

 
3.    Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

 
 

VII. 
Vyúčtování a závěrečné vyhodnocení dotace 

 
1. Příjemce má povinnost vést získanou dotaci ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo možno 

zjistit údaje o použití dotace. Poskytnutá dotace v daném roce musí být v tomtéž roce využita a 
vyúčtována. 

 
2. Příjemce je povinen předložit oddělení ekonomickému a rozvojových koncepcí odboru sociálních 

věcí Magistrátu města Pardubic závěrečné vyhodnocení a vyúčtování projektu včetně kopií 
prvotních účetních dokladů nejpozději do data, které je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě. 

 
3. Příjemce je povinen předložit prohlášení o počtu pardubických klientů (každý klient se započte 

pouze jednou). 
 
4. Současně s vyúčtováním bude předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu. 

 
5. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace na finanční položky 

uvedené v rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování 
může být akceptovaná max. 10 procentní odchylka u jednotlivých položek uvedených v rozpočtu. 
V případě přesunu finančních položek v rozpočtu o možnou odchylku (pouze v uplatněných 
položkách) doložte k vyúčtování novou úpravu rozpočtu. 
 

6. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce celou 
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finanční částku, která byla použita na jiný účel bez odkladu na účet poskytovatele.  
 
7. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, je 

nutné vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města.  
 
8. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu, bude příjemce písemně vyzván 

k vrácení poskytnuté dotace v plné výši. 
 
9. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce týkající se všech dotací, které příjemce 

obdržel. Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost. 
Komise může navrhnout Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic účelově vázat využití 
finančních prostředků. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Pardubic po schválení 
jednotlivých dotací v orgánech města.  
 
 
Uvedenými pravidly se bude řídit poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti na rok 2021 a rok 2022. 
 

2. V případě legislativních změn nebo potřeby vyplývajících z Komunitního plánu sociálních a 
souvisejících služeb města Pardubic, si Zastupitelstvo města vyhrazuje změnu Pravidel nebo v řádně 
odůvodněných případech změnu podmínek a rozsahu poskytnuté dotace. 
 
 

3. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic dne  
 
 
Příloha č. 1a) Kritéria hodnocení žádostí o dotaci v sociální a zdravotní oblasti  
                  1b) Kritéria pro stanovení výše dotace 

             
 
 
 
 
 

   Příloha č. 1a 
 

Kritéria hodnocení žádostí o dotaci – registrované služby 

 
 

 Kritérium Max. 
počet  
bodů 

Splňuje  
 

Splňuje 
částečně 

Nesplňuje  
 

1. 
Projekt je v souladu s 
komunitním plánováním 
soc. služeb 

10 10 5 0 

2. 
Jedinečnost v rámci 
srovnatelných služeb 20 20 10 0 
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3. Zkušenosti s poskytovanou 
službou  

20 20 10 0 

4 Oprávněnost 
požadovaných nákladů 

50 50 25 0 

Celkem  100    
 
Poznámka: Minimální počet dosažených bodů pro stanovení výše dotace je 50 bodů. 

 

Kritéria hodnocení žádostí o dotaci – neregistrované služby 

 

 Kritérium Max. 
počet  
bodů 

Splňuje  
 

Splňuje 
částečně 

Nesplňuje  
 

1. Návaznost na registrované 
sociální služby  20 20 10 0 

2. Oprávněnost nákladů 
projektu 20 20 10 0 

3. Zkušenosti s poskytovanou 
službou  

10 10 5 0 

Celkem  50    
 
Poznámka: Minimální počet dosažených bodů pro stanovení výše dotace je 30 bodů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1b 
 
Kritéria pro stanovení výše dotace: 
 
Každá žádost bude posouzena podle navržených kritérií bodového hodnocení. Hodnocením získá každá 
žádost svůj koeficient, který se vypočítá podle vzorce:  

k = 
počet obdržených bodů 
maximálně možný počet 
bodů 

Následně u každé žádosti bude provedena redukce požadované částky tak, že bude vynásobena 
příslušným koeficientem: 

redukovaná částka = částka uvedená v žádosti o dotaci * k 

Posledním krokem bude stanovena výše dotace pro každou žádost jako podíl redukované částky a 
součtu všech redukovaných částek vynásobený celkovým objemem finančních prostředků dle typů 
služeb k rozdělení: 

dotace v Kč = redukovaná částka *   vyčleněné finanční prostředky dle typů služeb ∑ všech redukovaných částek 
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Vypočtená částka dotace bude zaokrouhlena na stovky směrem dolů. 
Na stejný projekt může žadatel požádat o dotaci u statutárního města Pardubice pouze z jednoho zdroje. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace:  

• Žádost je předložena v elektronické podobě vč. příloh s požadovanými náležitostmi a splňuje 
podmínky dotačního programu žádost je odeslána ve lhůtě podávání žádostí, 

• žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů, 
• ostatní podmínky jsou uvedeny v Zásadách po poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice 

a v pravidlech pro poskytování dotací 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců od podání žádosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2
             

P R A V I D L A 
pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti 
 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti se realizuje v souladu 

s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zákon č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, zákon č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákon č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, v platném znění, zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění a 
ostatními platnými zákony vztahujícími se k prevenci kriminality a požární ochrany. Dále se poskytování 
těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a těmito 
pravidly. 
  

2. Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím. 
 
3. Celková výše podpory Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti je limitována objemem 

finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic. 
Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti je rozdělen do dvou dotačních titulů: Prevence 
kriminality a zvyšování bezpečnosti a Podpora požární ochrany. 

 
4. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50 000 Kč), může 

schválit finanční dotaci na základě doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě 
města Pardubic (dále komise), pokud žadatel předloží elektronickou žádost včetně požadovaných příloh 
na elektronickém formuláři ve stanoveném termínu.  

 
5. Dotace se poskytuje na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním 

městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 
 

6. Dotace může být poskytnuta v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení Komise Evropských 
společenství č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis nebo ve smyslu Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu platného od 29. 4. 2012. Každá dotace bude posouzena individuálně, zda do tohoto 
režimu spadá. 

 
7. U schválené dotace nad 50 000 Kč za jeden projekt doloží žadatel aktuální potvrzení od finančního úřadu 

o bezdlužnosti. Doklad o bezdlužnosti bude předkládán před podpisem smlouvy současně s čestným 
prohlášením o splněných závazcích vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských obvodů) a 
právnických osobách, jejichž 100 % vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž zřizovatelem 
či zakladatelem je statutární město Pardubice. 
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II. 
Účel užití dotace 

 
Oprávnění žadatelé: 
 
Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti: 
Dle charakteru činnosti: 
a) poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb dle zákona o sociálních službách, mimo organizace 

zřizované obcemi, kraji nebo státem, 
b) poskytovatelé služeb, zaměřených na zvyšování bezpečnosti a prevenci kriminality, působící na území 

města Pardubice (se sídlem v Pardubicích i mimo něj), a poskytující své služby pro občany města 
Pardubice. 

 
Dle formy: 

- spolky, nadace, nadační fondy, ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
- obecně prospěšné společnosti (založené dle zákona č. 248/1995 Sb.) 
- církve a náboženské společnosti (dle zákona č.3/2002 Sb., v platném znění) 
- podnikatelé ve smyslu § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kteří    
   splňují podmínky § 78 zákona o sociálních službách a vhodným způsobem doplňují   
   sociální preventivní služby města Pardubice 
- obchodní společnosti dle § 1 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,    
   v platném znění, které splňují podmínky § 78 zák. o sociálních službách, a které vhodným   
   způsobem doplňují sociální preventivní služby města Pardubice 
 

     Prevence požární ochrany: 
   Dle charakteru činnosti 

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární 
ochrany dle § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, se sídlem v rámci 
statutárního města Pardubice,  

 
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární 
ochrany pomáhající při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že 
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků    
     požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů, 
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi   
     občany a mládeží, 
e)  podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva. 

 
III. 

Podání žádostí 
 

1. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále jen 
Portál občana) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Žádost o dotaci předložená 
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na jiném, než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata a bude 
z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena.     

2. Na každý projekt je třeba podat samostatnou žádost o poskytnutí dotace. 
 

3. Žádost o dotaci musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat povinné přílohy. Nesplnění všech 
náležitostí žádosti vč. požadovaných příloh je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o zařazení do 
Programu.     
 

4. Záměr poskytnutí dotací bude zveřejněn na úřední desce s možností dálkového přístupu, v Radničním 
zpravodaji a na webových stránkách města.  
 

5. Termín pro podání žádostí o dotaci je:   10. 02. 2021 – 21. 02. 2021 
 

6. V případě vypsání dalšího kola budou postup a podmínky pro podání žádosti totožné. 
 

7. Žadatel nemůže na jeden projekt požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z více zdrojů (z různých 
programů, rezerv, atd.). 

 
 

IV. 
Podmínky a hodnocení žádostí 

 
1. Žádosti jsou hodnoceny dle kritérií, které jsou součástí těchto pravidel – viz příloha č. 1 a 2. 

 
2. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předcházející kalendářní rok. 
 
3. Hodnocení projektů provádí Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic. 
 
4. Komise se seznámí se všemi předloženými projekty a následně posoudí každou žádost individuálně. 

V případě potřeby si komise může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace na 
svém jednání. Komise může navrhnout způsob užití dotace. 

 
5. Na základě podstatného odůvodnění může komise nedoporučit projekt orgánům města ke schválení 

(např. dostatečná kapacita služby). 
 

6. Na základě doporučení komise Rada města Pardubic případně Zastupitelstvo města Pardubic rozhodne o 
poskytnutí dotace a její výši.  

 
 

         V.  
Uznatelné a neuznatelné náklady 

1. Uznatelné náklady mohou být pouze takové, které přímo souvisí s podpořeným projektem či činností a 
bez jejichž vynaložení by podporovaný projekt či činnost nemohly být realizovány a zároveň tyto 
náklady vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. 

 
2. Z dotace nebudou hrazeny výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a 

podobných finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
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uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní závazek 
(např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a soudní 
poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem dotace plátce 
DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu. Z poskytnuté dotace 
nebudou hrazeny dále právní a ekonomické služby nad 10% objemu rozpočtu z požadované dotace ze 
statutárního města na jednotlivý projekt. 

VI. 
Všeobecné podmínky 

 

1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží žádost o dotaci, rozpočet, finanční zajištění 
projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu z předešlého roku a ostatní povinné přílohy. Rozpočet 
na daný rok uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace. Žadatel, kterému bude dotace 
navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě výzvy upravený rozpočet na daný projekt na 
stejné položky rozpočtu, a to dle návrhu výše dotace. Rozpočet, resp. upravený rozpočet bude součástí 
smlouvy o poskytnutí dotace a položky v něm uvedené jsou závazné pro konečné vyúčtování. V případě 
nedodržení rozpočtu je příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace poskytovateli. 

 
2. Příjemce dotace se zavazuje: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na činnosti, které jsou v souladu s veřejnoprávní smlouvou. 
Odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, nese 
statutární zástupce organizace (příjemce). V případě změn v osobě statutárního zástupce je nový 
statutární zástupce povinen písemným prohlášením převzít odpovědnost vyplývající ze stávající 
veřejnoprávní smlouvy, 

b) v konkrétních případech předložit na požádání věrohodné údaje o celkové činnosti organizace, 
c) umožnit členům komise a pracovníkům odboru sociálních věcí  Magistrátu města Pardubic seznámit 

se s realizací činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout součinnost při provádění 
finanční kontroly, 

d) neprodleně oznámit odboru sociálních věcí změnu stanov, bankovního spojení, statutárního zástupce 
a jiné změny (např. změna v projektu), které mohou podstatně ovlivnit náplň aktivit a způsob 
finančního hospodaření, 

e) předložit výroční zprávu včetně výsledku hospodaření za období poskytované dotace nejpozději do 
30. září následujícího roku, 

f) vhodnou formou prezentovat poskytovatele dotace na veřejnosti. Jakékoliv použití loga Magistrátu 
města Pardubic musí být schváleno Kanceláři primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města 
Pardubic. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce dotace zasílat na e-mailovou adresu 
propagace@mmp.cz. 

 
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 
4. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců po podání žádosti. 

 

5. Statutární město Pardubice si vyhrazuje právo účastnit se předávání pořízeného materiálu. 

 

VII. 

mailto:propagace@mmp.cz
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Vyúčtování a závěrečné vyhodnocení dotace 

 
1. Příjemce má povinnost vést získanou dotaci ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo možno zjistit 

údaje o použití dotace. Poskytnutá dotace v daném roce musí být v tomtéž roce využita a vyúčtována, 
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 

 
2. Příjemce je povinen předložit oddělení ekonomickému a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Pardubic závěrečné vyhodnocení a vyúčtování projektu včetně kopií prvotních účetních 
dokladů nejpozději do data, které je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě.  

 
3. Současně s vyúčtováním bude předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu. 
 
4. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce příslušnou 

finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele.  
 

5. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, je nutné 
vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak  

 
6. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu, bude příjemce písemně vyzván k vrácení 

poskytnuté dotace v plné výši. 
 

7. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce týkající se všech dotací, které příjemce obdržel. 
Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost. Komise může 
navrhnout Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic účelově vázat využití finančních 
prostředků. 

 
8. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace na finanční položky uvedené 

v rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být 
akceptovaná max. 10% odchylka u jednotlivých položek uvedených v rozpočtu. V případě přesunu 
finančních položek v rozpočtu o možnou odchylku (pouze v uplatněných položkách) doložte 
ve vyúčtování novou úpravu rozpočtu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

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

jednotlivých dotací v orgánech města.  
 

2. Uvedenými pravidly se bude řídit poskytování dotací z Programu prevence kriminality na rok 2021. 
 

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic dne ………………………………………. 
 
Příloha č. 1– Kritéria hodnocení dotací v Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační 
titul Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti. 
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Příloha č. 2 – Kritéria hodnocení dotací v Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační 
titul Podpora požární ochrany. 

                                                             
 

    Příloha č. 1 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ DOTACÍ  - PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY A ZVYŠOVÁNÍ 
BEZPEČNOSTI 

 
Dotační titul Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

 
 
Kritéria hodnocení žádostí: 
 
1.   Kvalita projektu:  
Problematika odpovídá potřebám prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti ve městě a nebo 
je v souladu s Koncepčním plánem prevence kriminality na roky 2019 – 2021 popř. Komunitním 
plánem sociálních a souvisejících služeb                                    (ano / ne)* 
 
* Pokud bude označeno u položky NE, projekt je vyřazen z dalšího hodnocen! 
2. Hodnotící kritéria: 

 Kritérium/komentář 
 

Max počet 
bodů 

1. Projekt je v souladu s dosavadní činností žadatele a je personálně a 
odborně zajištěn, zkušenosti z minulých let. 
 
Splňuje (30), splňuje částečně (15), nesplňuje (0). 

30/15/0 
 

2. Jedinečnost služby, do jaké míry obsahuje projekt specifické prvky. 
 
Jedinečnost se ohodnotí na stupnici od 0-20 bodů. 

20-0 

3. Rozpočet i požadavek na dotaci MmP odpovídá finanční rozvaze 
projektu, všechny náklady (zejména vybavení DDHM a DNM) jsou 
dostatečně specifikovány. 
 
Splňuje (10), splňuje částečně (5), nesplňuje (0). 

10/5/0 

4. Vícezdrojové financování. 
 
Od 1-19% spoluúčasti – každé % =1 bod. V případě spoluúčasti vyšší než 20% 
včetně se přidělí 20 bodů. 

20 

5. Procento uživatelů celkem /z Pardubic  
 

20 

  
Maximální dosažitelný počet bodů: 
 

100 
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Příloha č. 2 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ DOTACÍ - PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY A ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 
 

Dotační titul Podpora požární ochrany 
 
 
V rámci dotačního titulu bude poskytována podpora v těchto oblastech: 
 

1. Pořízení majetku a vybavení (pouze neinvestiční do 40 000 Kč)  
2. Podpora preventivně výchovné činnosti mládeže 

 
Ad. 1 - Pořízení majetku a vybavení (pouze neinvestiční do 40 000 Kč)  
 

Uznatelné náklady: ochranné pomůcky, elektrocentrály, kalová čerpadla, pracovní obleky, zásahové 
obleky, svítilny, reflektory, AED, nůžkové stany, proudnice, hadice, savice, koše, kádě apod. 
Neuznatelné náklady: občerstvení, nákup potravin, pohonné hmoty, telefonní služby, leasing, 
pojištění, bankovní, soudní a správní poplatky atd. 
 
Maximální výše podpory pro SDH:  40 000 Kč  
 
Hodnocení žádostí: 
Počet akcí v předchozím roce. Akce = pořádání nebo účast sportovních, kulturních, společenských 
činností, dozor při těchto činnostech, pomoc při zvládání krizových situací způsobených klimatickými 
změnami (povodně, záplavy, požáry, vichřice) popř. pandemií.  
 
Min. 2 akce – finanční částka pro SDH max. 10 000 Kč 
3 - 5 akcí – finanční částka pro SDH max. 20 000 Kč  
6 a více akcí – finanční částka pro SDH max. 40 000 Kč  
 

Doložení fotodokumentace, čestného prohlášení a popisu činností za předchozí rok.   
 
 
   Ad. 2 - Podpora preventivně výchovné činnosti mládeže 
 

Uznatelné náklady: dřevěné bariéry – překážky, plastové nástřikové terče, sportovní dresy, sportovní 
přilby, startovné, pronájem sportoviště, proudnice, hadice, savice, koše, kádě,  
 
Neuznatelné náklady: peněžní dary, finanční odměny, občerstvení, nákup potravin, ubytování, 
pohonné hmoty a jiné náklady spojené s dopravou 
 
 
Hodnocení žádostí:  
Celková výše dotace se rovná součtu vypočteného násobkem počtu aktivních dětí a mládeže 
(vynásobených koeficientem 1) a neaktivních dětí (vynásobených koeficientem 0,5) ze stanovené 
paušální platby na 1 dítě. 
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Počet dětí, kteří se v předchozím roce zúčastnili alespoň 1 oficiální soutěže v požárním útoku, 
branného závodu, soutěže zaměřené na první pomoc, hry Plamen apod.– koeficient 1 
Účast je třeba doložit prezenční a výsledkovou listinou. 
 
Počet dětí, kteří se v předchozím roce nezúčastnili alespoň 1 soutěže ve výše specifikovaných 
aktivitách  – koeficient 0,5 
 
Výpočet dotace bude proveden dle následujícího vzorce: 
(PAD x P x 1) + (PNAD x P x 0,5) = výše dotace v Kč 
 
PAD – počet aktivních dětí 
P – paušál na 1 dítě v Kč, bude stanoven dle možností rozpočtu a výše alokace 
PNAD – počet neaktivních dětí 

 
Sbory dobrovolných hasičů mohou podat do každé oblasti pouze jednu žádost (celkem do dotačního 
titulu PPO lze podat max. 2 žádosti) 
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců po podání žádosti. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace:  

• Žádost je předložena v elektronické podobě vč. příloh s požadovanými náležitostmi a splňuje 
podmínky dotačního programu žádost je odeslána ve lhůtě podávání žádostí, 

• žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů, 
• ostatní podmínky jsou uvedeny v Zásadách po poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a 

v pravidlech pro poskytování dotací 
 

Ostatní podmínky jsou uvedeny v Zásadách po poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
a v těchto Pravidlech. 


