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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 24.01.2018 od 16:00 hodin 

ve společenském sále budovy radnice 

 
XXXVIII. 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 23 členů. V průběhu 
zasedání se dostavilo dalších 12 členů zastupitelstva města. 4 členové zastupitelstva byli omluveni.   
 
S ohledem na rezignaci pana Jana Řehounka na funkci člena zastupitelstva města byl do této funkce 
na základě výsledků voleb nominován pan Jan Procházka, který v úvodu složením slibu funkci člena 
zastupitelstva města přijal. 
 

Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Pavlová. 
 

Ověřovateli zápisu z XXXVII. zasedání ZmP byli: 
 

- Václav  S n o  p e k 

- Jan  L i n h a r t 

 

Písemné připomínky nedošly. 
Zápis z XXXVII. zasedání zastupitelstva byl  s c h v á l e n. 
 

Ověřovateli zápisu z XXXVIII. zasedání zastupitelstva města byli jmenováni: 
- Ivana  D o l e č k o v á 

- František  B r e n d l 

 

 

Pracovní předsednictvo  bylo  navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 

- Jiří  R o z i n e k 

- Helena  D v o ř á č k o v á 

- Jakub  R y c h t e c k ý 

- Martin  C h a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
 (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
 

- Štěpánka  F r a ň k o v á 

- Pavel  S v o b o d a 

- Karel  H a a s 

 
 

 

I. 

Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- zařazení nové zprávy „Zpráva Kontrolního výboru ZmP – návrhy na vyřazení z evidence u 
úkolů vzešlých z usnesení ZmP“ jako bodu č. 13 

- stažení bodu č. 3 „Schválení zadávacích podmínek prodeje majoritního akciového podílu v HC 
Dynamo Pardubice a.s.“ z programu jednání 

Na základě návrhu na stažení bodu č. 3 z programu bylo nejprve hlasováno o programu bez bodu č. 3  
→ nebylo přijato (pro 11, proti 10, zdrž. 6, nehl. 5) 

Po neschválení programu s touto změnou bylo hlasováno o původním návrhu programu včetně 
zařazení „Zprávy Kontrolního výboru ZmP“ jako bodu č. 13. 

Program XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl schválen takto:  

(pro 26, proti 0, zdrž. 3, nehl. 3) 

 

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

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

2. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 
3. Schválení zadávacích podmínek prodeje majoritního akciového podílu v HC Dynamo Pardubice a. 

s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Konvalinová Jana, odbor rozvoje a strategie 
4. Schválení nové akcionářské smlouvy ve společnosti Dostihový spolek a.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

5. Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s. 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
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Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

6. Schválení aktualizace SPRM (období 2014-2025), schválení Akčního plánu rok 2018 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
7. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - rozpočtová opatření 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
8. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
9. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP Pardubice o.p.s. na rok 2018 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Huňková Katarina, odbor majetku a investic 
10. Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s. 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Huňková Katarina, odbor majetku a investic 
11. Změna stanov Dobrovolného svazku obcí "HRADUBICKÁ LABSKÁ" 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

12. Revokace usnesení ZM/1689/2014 ze dne 27. 1. 2014 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

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

ZmP 

P: Haas Karel, zastupitel města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
14. Úprava počtu členů Rady města Pardubic 

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

15. Žádosti o posunutí termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
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16. Zapojení do projektu Digital media centre - ReBoot 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 

Svobodová Hana, kancelář primátora 
17. Dohody o společném spádovém obvodu ZŠ 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
18. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu a Programu podpory 

kultury 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Svoboda Kazimír, odbor školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

19. Dodatek zřizovací listiny základní školy 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Skládalová Iveta, odbor školství, kultury a sportu 
20. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy 

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

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 
21. Veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory "Pardubičtí tahouni" 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
22. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

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

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 
23. Prominutí dluhu statutárním městem Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
24. Diskuse 

 

 

Informativní zprávy: 

 

Plnění usnesení Z/1502/2017 - Analýza hospodaření PAP PARDUBICE o. p. s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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Přehled vyplacených náhrad neuvolněným členům ZmP 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Matičková Ivana, kancelář tajemníka 

O stavu pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Vojtíšková Petra, odbor hlavního architekta 

Černá Pavla, odbor hlavního architekta 
Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Pannová Pavla, odbor hlavního architekta 

Smart City 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

 
Dále členové zastupitelstva obdrželi tyto materiály: 

- nový návrh č. 27 F. Brendla k bodu č. 8  
- aktualizovanou přílohu návrhu usnesení č. 2 bodu č. 18 

 
 

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: 

Otakar Kovařík – podal dva nové návrhy na usnesení (viz přijatá usnesení č. Z/2257/2018 a 
Z/2258/2018 
Jiří Skalický 
Václav Snopek 
Jan Linhart 
Jakub Rychtecký 
Petr Klimpl 
Štěpánka Fraňková 
Helena Dvořáčková 
Dušan Salfický 
Jan Linhart – požádal náměstka Jakuba Rychteckého o předložení komplexní zprávy k problematice 
cizinců v Pardubicích 
Jan Mazuch 
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Martin Charvát – požádal předsedu představenstva P. Svobodu o zorganizování návštěvy nového 
odbavovacího terminálu pro členy zastupitelstva města;  dále požádal vedoucího KP Radima Jelínka o 
zaslání stanoviska k záměru společnosti Foxconn přivést do Pardubic větší množství zahraničních 
pracovníků (cca 300 občanů Mongolska) 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2256/2018               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 

Zastupitelstva města Pardubic. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2257/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 3, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic, aby projednala možnost zlevnění nebo zrušení jízdného v MHD pro osoby 

starší než 70 let. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2258/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

tajemníkovi magistrátu města Mgr. Zitkovi ustanovit pracovní skupinu, která do 16. 3. 2018 

zanalyzuje postup pro anonymizování podkladů jednání zastupitelstva pro veřejnost. Výstupem 

pracovní skupiny bude příprava pro realizaci zveřejňování podkladů pro veřejnost na webových 

stránkách města Pardubice. 
T: 16. 3. 2018 

2 

Převody a prodeje nemovitostí 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- k projednávání zprávy přizvala Miroslava Macelu, odbor majetku a investic 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 

Petr Klimpl – požádal pana Macelu o zaslání souhlasu města s výstavbou protihlukové stěny v lokalitě 
Černá za Bory  
Miroslav Macela, OMI 
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Vladimír Bakajsa, vedoucí OD 
Karel Haas – požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 12 a 15 
Helena Dvořáčková 
Miroslav Rubeš – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 19 
Věra Laurynová 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2259/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod pozemků označených jako p. p. č. 744/43 o výměře 7 m2, p. p. č. 902/11 o 

výměře 1.898 m2, p. p. č. 902/18 o výměře 22 m2, p. p. č. 1749/7 o výměře 120 m2, p. p. č. 

2605/39 o výměře 6 m2, p. p. č. 2605/100 o výměře 17 m2, p. p. č. 2605/150 o výměře 5 m2, p. p. 

č. 2629/31 o výměře 20 m2, p. p. č. 2720/45 o výměře 40 m2, p. p. č. 2720/47 o výměře 31 m2, p. 

p. č. 2984/3 o výměře 195 m2, p. p. č. 3834/4 o výměře 2 m2, p. p. č. 3838/3 o výměře 61 m2, p. p. 

č. 3848/4 o výměře 71 m2, p. p. č. 3884/16 o výměře 287 m2, p. p. č. 3906/13 o výměře 3 m2, p. p. 

č. 3929/3 o výměře 19 m2, p. p. č. 3929/6 o výměře 368 m2, p. p. č. 3929/8 o výměře 10 m2, p. p. č. 

3980/3 o výměře 163 m2, p. p. č. 3981/3 o výměře 28 m2, p. p. č. 3982/5 o výměře 83 m2, p. p. č. 

4009/4 o výměře 42 m2, p. p. č. 4009/6 o výměře 22 m2, p. p. č. 4010/4 o výměře 11 m2 a p. p. č. 

4011/4 o výměře 43 m2, spoluvlastnických podílů ve výši id. 6/16 vzhledem k celku na pozemcích 

označených jako p. p. č. 1791/18 o výměře 2.539 m2, p. p. č. 1791/19 o výměře 32 m2, p. p. č. 

1792/5 o výměře 22 m2, p. p. č. 2605/154 o výměře 384 m2, p. p. č. 2605/155 o výměře 298 m2, p. 

p. č. 2605/156 o výměře 12 m2, vše v k. ú. Pardubice, a p. p. č. 732/3 o výměře 17 m2 v k. ú. Rosice 

nad Labem, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha – Nusle. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p. p. č. 744/43 o výměře 7 m2, 

p. p. č. 902/11 o výměře 1898 m2, p. p. č. 902/18 o výměře 22 m2, p. p. č. 1749/7 o výměře 120 

m2, p. p. č. 2605/39 o výměře 6 m2, p. p. č. 2605/100 o výměře 17 m2, p. p. č. 2605/150 o výměře 

5 m2, p. p. č. 2629/31 o výměře 20 m2, p. p. č. 2720/45 o výměře 40 m2, p. p. č. 2720/47 o výměře 

31 m2, p. p. č. 2984/3 o výměře 195 m2, p. p. č. 3834/4 o výměře 2 m2, p. p. č. 3838/3 o výměře 61 

m2, p. p. č. 3848/4 o výměře 71 m2, p. p. č. 3884/16 o výměře 287 m2, p. p. č. 3906/13 o výměře 3 

m2, p. p. č. 3929/3 o výměře 19 m2, p. p. č. 3929/6 o výměře 368 m2, p. p. č. 3929/8 o výměře 10 

m2, p. p. č. 3980/3 o výměře 163 m2, p. p. č. 3981/3 o výměře 28 m2, p. p. č. 3982/5 o výměře 83 

m2, p. p. č. 4009/4 o výměře 42 m2, p. p. č. 4009/6 o výměře 22 m2, p. p. č. 4010/4 o výměře 11 

m2 a p. p. č. 4011/4 o výměře 43 m2, spoluvlastnických podílů ve výši id. 6/16 vzhledem k celku na 

pozemcích označených jako p. p. č. 1791/18 o výměře 2.539 m2, p. p. č. 1791/19 o výměře 32 m2, 

p. p. č. 1792/5 o výměře 22 m2, p. p. č. 2605/154 o výměře 384 m2, p. p. č. 2605/155 o výměře 298 

m2, p. p. č. 2605/156 o výměře 12 m2, vše v k. ú. Pardubice, a p. p. č. 732/3 o výměře 17 m2 v k. ú. 

Rosice  nad Labem s Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, IČO 65993390. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2260/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č.  2276/1 o výměře  cca 36 m2 k.ú. Pardubice 

Společenství vlastníků jednotek Jilemnického 2212/2213/2214, Pardubice, IČO 25981323, se sídlem 

Pardubice – Zelené předměstí, Jilemnického 2213, PSČ 53002, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č.33/6059/2017 ze dne 21. 8. 2017 ve výši 1.000,- 

Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem, a 

za podmínky, že bude žadatelem provedena přeložka veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce 

bytového domu p.č. 2212, 2213, 2214 v ul. Jilemnického, dle pokynů společnosti Služby města 

Pardubic a.s., IČO 25262572. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.  2276/1 o výměře  cca 36 

m2 k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek Jilemnického 2212/2213/2214, Pardubice, IČO 

25981323. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2261/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p. p. č. 786/5 o výměře 68 m2 a p. p. č. 136/5 o výměře 10 

m2  (dle geometrického plánu č. 852-59/2017 p. p. č. 786/5 o výměře 68 m2 a p. p. č. 136/15 o 

výměře 10 m2), vše v k. ú. Staré Čívice, XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 18.212,- Kč včetně 

DPH.  Kupní cena je povýšena o 50% nákladů vynaložených městem na zpracování geometrického 

plánu a o DPH. Částka uhrazená městem za zpracování znaleckého posudku není do kupní ceny 

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

společností  ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 na předmětné pozemky. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p. p. č. 786/5 o výměře 68 m2 a p. 

p. č. 136/5 o výměře 10 m2  (dle geometrického plánu č. 852-59/2017 p. p. č. 786/5 o výměře 68 

m2 a p. p. č. 136/15 o výměře 10 m2), vše v k. ú. Staré Čívice, se XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2262/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p. p. č. 178/2 o výměře 158 m2 v k. ú. Staré Čívice 

XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 28.677,- Kč včetně DPH. Částka uhrazená městem za 

zpracování znaleckého posudku nebude zahrnuta do kupní ceny. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p. p. č. 178/2 o výměře 158 m2 v k. ú. 

Staré Čívice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2263/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 786/5 o výměře 5 m2 a p.p.č. 136/5 o výměře 253 

m2  (dle geometrického plánu č. 852-59/2017 p. p. č. 786/12 o výměře 5 m2 a p. p. č. 136/5 

zahrada o výměře 253 m2), vše v k. ú. Staré Čívice, XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 50.882,- 

Kč včetně DPH. 
Kupní cena je povýšena o 50% nákladů vynaložených městem na zpracování geometrického plánu a 

o DPH. Částka uhrazená městem za zpracování znaleckého posudku není do kupní ceny 

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

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 na předmětné pozemky. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 786/5 o výměře 5 m2 a 

p.p.č. 136/5 o výměře 253 m2  (dle geometrického plánu č. 852-59/2017 p. p. č. 786/12 o výměře 5 

m2 a p. p. č. 136/5 zahrada o výměře 253 m2), vše v k. ú. Staré Čívice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2264/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p. p. č. 182/3 o výměře 151 m2 a p. p. č. 182/4 o výměře 65 m2, 

vše v k. ú. Staré Čívice, XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu ve výši 39.204,- Kč včetně DPH. Částka 

uhrazená městem za zpracování znaleckého posudku není do kupní ceny zahrnuta. Kupní smlouva 

bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 

IČO 24729035 na předmětné pozemky. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p. p. č. 182/3 o výměře 151 m2 a p. p. č. 

182/4 o výměře 65 m2, vše v k. ú. Staré Čívice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2265/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 136/10 o výměře 17 m2 a p.p.č. 136/11 o výměře 63 m2, 

vše v k.ú. Staré Čívice, XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu ve výši 14.520,- Kč včetně DPH. Částka 

uhrazená městem za zpracování znaleckého posudku není do kupní ceny zahrnuta.  Kupní smlouva 

bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 

IČO 24729035 na předmětné pozemky. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 136/10 o výměře 17 m2 a p.p.č. 

136/11 o výměře 63 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2266/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. ZM/266/2000 bod 3. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½ vzhledem k celku na pozemku 

označeném jako p. p. č. 376/4 o výměře 8 m2 v k. ú. Semtín  ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  ve 

prospěch statutárního města Pardubice. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

zajistit prohlášení o uznání vlastnického práva  od XXXXXXXXXXXXX, na základě kterého bude 

uznáno vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½ vzhledem k celku na pozemku 

označeném jako p. p. č. 376/4 o výměře 8 m2 v k. ú. Semtín, ve prospěch statutárního města 

Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2267/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. ZM/318/2011 bod 5. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 1775/2 o výměře 215 m2 a p.p.č. 3907/15 o 

výměře 47 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu pro  Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 1775/2 o výměře 215 m2 

a p.p.č. 3907/15 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Pardubice, s Českou republikou s právem hospodařit s 

majetkem státu pro  Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/2268/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod části pozemku označeného jako p. p. č. 571/4 o výměře 217 m2 (dle GP č. 832-

1598/2016 p. p. č. 571/63 o výměře 159 m2 a p. p. č. 571/65 o výměře 58 m2) v k. ú.  Staré Čívice z 

vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 389 Přeloučská, Pardubice - část obce Staré Čívice, IČO 

06253872, se sídlem Přeloučská 389, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, do vlastnictví statutárního 

města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako p. p. č. 571/4 o výměře 

217 m2 (dle GP č. 832-1598/2016 p. p. č. 571/63 o výměře 159 m2 a p. p. č. 571/65 o výměře 58 

m2) v k. ú.  Staré Čívice se Společenstvím vlastníků domu čp. 389 Přeloučská, Pardubice - část obce 

Staré Čívice, IČO 06253872. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/2269/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 52/41 o výměře 2 m2, p. p. č. 52/43 o výměře 9 

m2, p. p. č. 52/56 o výměře 51 m2 a p. p. č. 52/58 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Pardubičky, z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, 

IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov do vlastnictví statutárního 

města Pardubice. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 52/41 o výměře 2 m2, p. 

p. č. 52/43 o výměře 9 m2, p. p. č. 52/56 o výměře 51 m2 a p. p. č. 52/58 o výměře 61 m2, vše v k. 

ú. Pardubičky, s Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad, IČO 01312774. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/2270/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 20/14 o výměře cca 175 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 

XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 

2408-90/17 ze dne 6. 12. 2017 ve výši 1.300,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 

režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku, žadatelem. Kupní cena bude povýšena o částku 1.900,- Kč uhrazenou 

statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

GasNet s.r.o., IČO 27295567 na předmětný pozemek. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 20/14 o výměře cca 175 m2 

v k.ú. Rosice nad Labem s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/2271/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2115/7 o výměře 339 m2 vyjma části pozemku označeného 

jako p.p.č. 2115/6 o výměře cca 64 m2 vše v k.ú. Pardubice, XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase 

a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3484-107/2017 ze dne 13. 11. 2017 ve výši 

339.000,- Kč+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 

Kupní cena bude povýšena o částku 2.000,- Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za 

znalecký posudek. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2115/7 o výměře 339 m2 vyjma 

části pozemku označeného jako p.p.č. 2115/6 o výměře cca 64 m2 vše v k.ú. Pardubice, s 

XXXXXXXXXXXXX. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/2272/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uznání vlastnického práva k pozemku označenému jako p.p.č. 109/2 o výměře 3794 m2 v k. ú. 

Mnětice ve prospěch České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uznání vlastnického práva k pozemkům označeným jako p. p. č. 109/1 o výměře 100 m2 a p. p. č. 

109/3 o výměře 2352  m2, vše v k. ú. Mnětice, ve prospěch statutárního města Pardubice. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dohodu o narovnání s Českou republikou, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774 , na základě které bude uznáno vlastnické právo k pozemku 

označenému jako p.p.č. 109/2 o výměře 3794 m2 v k. ú. Mnětice ve prospěch Státního 

pozemkového úřadu a vlastnické právo k pozemkům označeným jako p. p. č. 109/1 o výměře 100 

m2 a p. p. č. 109/3 o výměře 2352  m2, vše v k. ú. Mnětice, ve prospěch statutárního města 

Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/2273/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako st.p.č. 8120 o výměře 327 m2 v k.ú. Pardubice společnosti NA 

DOLÍKU s.r.o., IČO 27500535, se sídlem Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za 

kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2337-19/17 ze dne 15. 4. 

2017 ve výši 3.000,- Kč/m2+DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 8120 o výměře 327 m2 v k.ú. 

Pardubice se společností NA DOLÍKU s.r.o., IČO 27500535. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
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Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/2274/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p. p. č. 382/2 o výměře 490 m2 v k. ú. Studánka z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 – Nové 

Město, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako p. p. č. 382/2 o výměře 490 m2 

v k. ú. Studánka s Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/2275/2018               (pro 20, proti 0, zdrž. 7, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 6 m2, p.p.č. 693/2 o výměře cca 

800 m2 a p.p.č. 693/3 o výměře cca 485 m2, vše  v k.ú. Staré Čívice, společnosti MECHANUS s.r.o., 

IČO 03721787, se sídlem Popova 1147, 535 01 Přelouč, po vydání osvědčení stavebního úřadu MmP 

o dokončené hrubé stavbě průmyslové haly včetně administrativy, parkoviště pro osobní vozy, 

manipulační plochy pro lehkou strojírenskou výrobu, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 39/6065/2017 ze dne 18. 10. 2017 ve výši 950,- 

Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o věcném břemenu na předmětné pozemky  se 

společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 

60108631. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 6 m2, 

p.p.č. 693/2 o výměře cca 800 m2 a p.p.č. 693/3 o výměře cca 485 m2, vše  v k.ú. Staré Čívice, se 

společností MECHANUS s.r.o., IČO 03721787 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/2276/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej pozemku označeného jako st.p.č. 6923 o výměře  662 m2 v k.ú. Pardubice společnosti ARZE 

s.r.o., IČO 259 74 955, se sídlem Na Obci 399, 503 02 Předměřice Nad Labem, za kupní cenu v čase a 

místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 36/6062/2017 ze dne 20. 9. 2017 ve výši 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 6923 o výměře  662 m2 v k.ú. 

Pardubice se společností ARZE s.r.o., IČO 259 74 955. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 

 
 
Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 13, proti 8, zdrž. 8, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 5053 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Pardubice, jehož 
součástí bude kontejnerové stání „A“ za cenu 10.000,- Kč bez DPH a části pozemku označeného jako 
p.p.č. 134/13 o výměře cca 33 m2 v k. ú. Pardubice , jehož součástí bude kontejnerové stání „B“ za 
cenu 5.000,- Kč bez DPH, z vlastnictví společnosti S T A K O společnost s ručením omezeným, IČO 
42228468, se sídlem Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice po vydání kolaudačního souhlasu na kontejnerové stání. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 5053 o výměře cca 20 m2 
v k. ú. Pardubice, jehož součástí bude kontejnerové stání „A“ za cenu 10.000,- Kč bez DPH a části 
pozemku označeného jako p.p.č. 134/13 o výměře cca 33 m2 v k. ú. Pardubice , jehož součástí bude 
kontejnerové stání „B“ za cenu 5.000,- Kč bez DPH, se společností S T A K O společnost s ručením 
omezeným, IČO 42228468. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 18, proti 1, zdrž. 10, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
stávající text v usnesení č. ZM/1935/2014 bod 2. týkajícího se prodeje pozemků STARZONE a.s., IČO 
27509923, ve znění "části p.p.č. 188/10 o výměře cca 11 m2 (dle GP č. 559-84/2014 p.p.č.188/30 o 
výměře 11 m2)" bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 188/10 o výměře 744 m2 a části p.p.č. 188/3 o výměře 393 
m2 (dle GP č. 608-35/2017 p.p.č. 188/34) v k.ú. Černá za Bory společnosti STARZONE a.s., IČO 
27509923, se sídlem č.p. 101, 533 32 Čepí, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 
znaleckým posudkem č. 43/6069/2017 ze dne 2. 11. 2017 ve výši 1.000,- Kč/m2+ DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní cena bude povýšena o částku 4.800,- Kč 
uhrazenou statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 188/10 o výměře 744 m2 a části 
p.p.č. 188/3 o výměře 393 m2 (dle GP č. 608-35/2017 p.p.č. 188/34) v k.ú. Černá za Bory se 
společností STARZONE a.s., IČO 27509923. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 27 m2 v k.ú. Semtín XXXXXXXXXXXXX 
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud 
objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na část pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 27 m2 v k.ú. 
Semtín s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 345/1 o výměře cca 72 m2 v k.ú. Popkovice 
XXXXXXXXXXXXX,za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 345/1 o výměře cca 72 m2 v 
k.ú. Popkovice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
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Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2738 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX  za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2738 o výměře cca 2 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 115/3 o výměře 354 m2 v k.ú. Svítkov XXXXXXXXXXXXXza 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud 
objednavatelem bude statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 115/3 o výměře 354 m2 v k.ú. 
Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4427 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na část pozemku označeného jako p.p.č. 4427 o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1795/7 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1795/7 o výměře cca 24 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2698/29 o výměře cca 3 m2 a p.p.č. 1489/1 o výměře 
cca 74 m2, vše v k.ú. Pardubice, XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 
stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a 
povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, 
žadatelem. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části pozemku označeného jako 
p.p.č. 1489/1 o výměře cca 74 m2 v k.ú. Pardubice ze smlouvy o výpůjčce s Jaroslavem Čigelským. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 2698/29 o výměře cca 3 m2 a 
p.p.č. 1489/1 o výměře cca 74 m2, vše v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3528/10 o výměře cca 625 m2 a p.p.č. 3528/11 o 
výměře cca 310 m2, vše v k.ú. Pardubice, XXXXXXXXXXXXX  za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město 
Pardubice,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí 
pozemků, žadatelem. Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
na předmětné pozemky se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3528/10 o výměře cca 625 m2 
a p.p.č. 3528/11 o výměře cca 310 m2, vše v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 184/13 o výměře cca 1088 m2 v k.ú. Pardubice 
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2334-2337 v ul. Br. Veverkových na Zeleném Předměstí v 
Pardubicích, IČO 25955497, se sídlem Bratranců Veverkových 2336, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, 
pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického plánu, kterým 
bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.  Kupní smlouva bude uzavřena po 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 a 
po uzavření souhlasného prohlášení se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO: 28800621 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 184/13 o výměře cca 1088 m2 
v k.ú. Pardubice se Společenstvím vlastníků jednotek v domě č.p. 2334-2337 v ul. Br. Veverkových na 
Zeleném Předměstí v Pardubicích, IČO 25955497. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemků označených jako p.p.č. 5168/47 o 
výměře 22 m2, p.p.č. 5168/46 o výměře 73 m2, p.p.č. 5168/45 o výměře 13710 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, ve spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jednat o odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5168/47 o výměře 22 m2, p.p.č. 5168/46 o 
výměře 73 m2, p.p.č. 5168/45 o výměře 13710 m2, vše v k.ú. Pardubice,  s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemků označených jako p.p.č. 668/75 o 
výměře 747 m2 a p.p.č. 668/74 o výměře 1713 m2, vše v k.ú. Trnová, ve spoluvlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, ve prospěch statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemků označených jako p.p.č. 668/72 o 
výměře 303 m2, p.p.č. 668/73 o výměře 155 m2, p.p.č. 668/71 o výměře 2532 m2, vše v k.ú. Trnová, 
ve spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jednat o odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 668/75 o výměře 747 m2 a p.p.č. 668/74 o 
výměře 1713 m2, vše v k.ú. Trnová, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jednat o odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 668/72 o výměře 303 m2, p.p.č. 668/73 o 
výměře 155 m2, p.p.č. 668/71 o výměře 2532 m2, vše v k.ú. Trnová, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 032 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku označeného jako p.p.č. 5173/34 
výměře 307 m2 v k.ú. Pardubice, ve spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města 
Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku označeného jako p.p.č. 5173/33 
v k.ú. Pardubice, ve spoluvlastnictvíXXXXXXXXXXXXXve prospěch statutárního města Pardubice. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5173/34 výměře 307 m2 v k.ú. Pardubice, s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5173/33 v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 033 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení budovy bez čp/če – obč. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 1023 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Studánka, od XXXXXXXXXXXXX dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., za nabízenou 
kupní cenu ve výši 1,100.000,- Kč. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení budovy bez čp/če – obč. vyb. stojící na pozemku označeném 
jako st. p. č. 1023 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Studánka, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 034 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku označeného jako p.p.č. 5162/26 
výměře 41 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov,  ve prospěch statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5162/26 výměře 41 m2 v k.ú. Pardubice, s 
Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 
01312774. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
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Návrh usnesení č. 035 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
směnu pozemků označených jako p.p.č. 4318/1 o výměře 1315 m2, p.p.č. 4321/1 o výměře 2294 m2, 
p.p.č. 4314/1 o výměře 367 m2, p.p.č. 4314/4 o výměře 296 m2, p.p.č. 4315 o výměře 73 m2, p.p.č. 
3621/9 o výměře 114 m2, p.p.č. 4317/3 o výměře 185 m2, p.p.č. 3621/6 o výměře 376 m2, p.p.č. 
4314/5 o výměře 28 m2, p.p.č. 4286/7 o výměře 75 m2 a p.p.č. 3621/7 o výměře 38 m2, (celkem 
5161 m2) vše v k.ú. Pardubice a  kanalizačního řadu (viz zákres) ve vlastnictví společnosti 
STAVCONSULT PROJEKT a.s., IČO 28207696, se sídlem Vinohradská 365/10, Vinohrady, 120 00 Praha 
2, za pozemek označený jako p.p.č. 427/4 o výměře 4267 m2 a část pozemku označeného jako p.p.č. 
427/1 o výměře cca 19710 m2, vše v k.ú. Nemošice ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemků označených jako p.p.č. 4318/1 o výměře 1315  m2, 
p.p.č. 4321/1 o výměře 2294 m2, p.p.č. 4314/1 o výměře 367 m2, p.p.č. 4314/4 o výměře 296 m2, 
p.p.č. 4315 o výměře 73 m2, p.p.č. 3621/9 o výměře 114 m2, p.p.č. 4317/3 o výměře 185 m2, p.p.č. 
3621/6 o výměře 376 m2, p.p.č. 4314/5 o výměře 28 m2, p.p.č. 4286/7 o výměře 75 m2 a p.p.č. 
3621/7 o výměře 38 m2, (celkem 5161 m2) vše v k. ú. Nemošice,  kanalizačního řadu (viz zákres) a 
pozemku označeného jako p.p.č. 427/4 o výměře 4267 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 
427/1 o výměře cca 19710 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností STAVCONSULT PROJEKT a.s., IČO 
28207696. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2019 
 

3 

Schválení zadávacích podmínek prodeje majoritního akciového podílu v HC Dynamo 

Pardubice a. s. 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- k předložení zprávy přizval Miroslava Čadu, vedoucího odboru rozvoje a strategie 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 

Karel Haas 
Petr Klimpl 
Václav Snopek 
Jan Linhart – požádal zastupitele Dušana Salfického o předložení materiálu, ve kterém bude vyčísleno, 
kolik finančních prostředků z rozpočtu města by si ročně vyžádalo financování hokejového klubu tak, 
aby klub mohl bez problémů fungovat.  
Jiří Lejhanec 
František Weisbauer 
Dušan Salfický 
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František Brendl 
 
Po diskusi byl tento bod předkladatelem stažen. 
 
 
Návrh usnesení č. 001 byl stažen                

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zadávací podmínky na prodej majoritního akciového podílu ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a. s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

4 

Schválení nové akcionářské smlouvy ve společnosti Dostihový spolek a.s. 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- k předložení zprávy přizval Miroslava Čadu, vedoucího odboru rozvoje a strategie 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 

Štěpánka Fraňková 
Miroslav Čada, vedoucí ORS 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2277/2018               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nové akcionářské smlouvy ve společnosti Dostihový spolek a.s., která je přílohou tohoto 

usnesení. 

 

Příloha usnesení není z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna na webových stránkách města, pro 
občany města Pardubic je k nahlédnutí na organizačním oddělení magistrátu města. 

 

5 

Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s. 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
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V rozpravy vystoupili: 

Štěpánka Fraňková 
Miroslav Čada 
Karel Haas 
Jiří Skalický 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2278/2018               (pro 25, proti 1, zdrž. 6, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, 

třída Míru 90, Zelené Předměstí, ve výši 10 mil. Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem 

multifunkční arény. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se společností Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, 

se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí, na pokrytí nákladů spojených s provozem 

multifunkční arény (smlouva je přílohou tohoto usnesení) 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, 

se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí, na pokrytí nákladů spojených s provozem 

multifunkční arény. 
Termín: 31. 1. 2018 
Zodpovídá: Martin Charvát 

 

6 

Schválení aktualizace SPRM (období 2014-2025), schválení Akčního plánu rok 2018 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2279/2018               (pro 27, proti 1, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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aktualizovaný dokument Strategický plán rozvoje města v jeho Návrhové části a Katalogu karet 

indikátorů. Dokument tvoří č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2280/2018               (pro 27, proti 1, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

návrh Akčního plánu rozvoje města na rok 2018 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 

 

7 

Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 

Petr Klimpl  
Rostislav Hübl 
Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru 
Ivana Dolečková 
Věra Laurynová 
Karel Haas – v souvislosti s návrhem č. 19 požádal o elektronické zaslání narovnávací smlouvy se 
společností Edera group a.s.  
Jan Linhart 
Radim Jelínek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2281/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 313,5 tis. položka 415. 

"Dotace od mezinárodních institucí - CreArt" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 

výši. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2282/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 413. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 

132,0 tis. z položky 312. "Předpoklad dotace - RPS Závodu míru IV. etapa" na položku 12. "Transfer 

z MO I - RPS Závodu míru - IV. etapa". 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2283/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 414. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 179,5 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace - životní prostředí (lesní hospodář)" a zároveň snížení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Činnost odborného lesního hospodáře - dotace" (správce 1015 - 

Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2284/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 415. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

110,0 tis. v rámci položky "Daň z nabytí nemovitých věcí" (správce 598 - Ekonomický odbor) z 

běžných transferů na běžné výdaje. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 415. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

24,0 tis. z běžných výdajů položky "Členové zastupitelstva - odměny" na běžné výdaje položky 

"Odměny a dary za práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2285/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 140,0 tis. položka 13. 

"Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu" (správce 1015 - Odbor životního 

prostředí) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 96,0 tis. položka 13. 

"Odvody za odnětí pozemku plnící funkci lesa" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a 

zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 

598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 050,0 tis. položka 23. "OŽP 

- příjmy za separovaný sběr" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

ve stejné výši. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,2 tis. položka 213. "OŽP - 

příjmy z kompostárny v Dražkovicích" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 23. "OŽP - 

příjmy od fy. ECO-COM" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

ve stejné výši. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. položka 211. "OŽP 

- příjmy za pronájem komposterů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 211. 

"OŽP - příjmy z těžby dřeva" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

ve stejné výši. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8,9 tis. položka 213. "OŽP - 

příjmy z pronájmu VaK" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

ve stejné výši. 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2286/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 417. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25 482,3 tis. položka 1383 

"Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 417. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 713,0 tis. položka 1382 

"Zrušený odvod z loterií" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 

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

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 417. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 93,6 tis. položka 2412 

"Přijaté splátky půjčených prostředků - Dostihový spolek" a zároveň snížení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve 

stejné výši. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 417. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 000,0 tis. položka 15 

"Daň z nemovitosti" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná 

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

 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2287/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 63,0 tis. položka 3113 

"Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku" (správce 914 - Kancelář tajemníka) a zároveň návrh na 

zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 

- Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. položka 3111 

"Příjmy z prodeje pozemků" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 

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

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 418. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20 

000,0 tis. z položky 311 "Příjmy z prodeje zbytného majetku (areál Hůrka)" na položku 311 "Příjmy 

z prodeje zbytného majetku (areál Štrossova)". 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 400,0 tis. položka 311 

"Příjmy z prodeje zbytného majetku (areál Štrossova)" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 

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

ve stejné výši. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20 000,0 tis. položka 311 

"Příjmy z prodeje bytů" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 

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

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 418. přesun příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 311 

"Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI" na položku "Příjmy z prodeje zbytného 

majetku (Ideon)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19 000,0 tis. položka 311 

"Příjmy z prodeje zbytného majetku (Ideon)" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné 

výši. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2288/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 419. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 536,4 tis. položka 23 

"Předpokládaná dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání" a zároveň snížení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy - Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace" (správce 914 

- Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 419. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 23 

"Předpokládaná dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání" a zároveň snížení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2289/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 420. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. položka 211. "OMI - 

příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Platba za OS - provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 

výši. 

 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/2290/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 421. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

48,0 tis. z běžných výdajů položky "Komunikace s veřejností" na běžné výdaje položky "Mzdy 

zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/2291/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 422. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

0,35 tis. v rámci položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - transfer MO VIII" z běžných 

výdajů na kapitálové výdaje (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/2292/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 423. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

10,0 tis. z položky "Dotace MF - volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

položku "Dotace MF - volby do PS Parlamentu ČR" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/2293/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 424. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z běžných transferů položky "Daň z nabytí nemovitých věcí" na běžné výdaje položky 

"Finanční operace - služby peněžních ústavů" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 424. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,9 tis. položka 4121 

"Převody mezi rozpočty obcí - Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

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

 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/2294/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 425. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

278,3 tis. z běžných výdajů položky "Program opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové 

dopravy" na kapitálové výdaje položky "Smart City - cyklověže - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje 

a strategie). 
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Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/2295/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 426. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

25,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy - projekt CreArt - dotace" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka) na běžné výdaje položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/2296/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 427. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

17,5 tis. v rámci položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.   

 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/2297/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 428. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

12,0 tis. z kapitálových výdajů položky "U Divadla 828 - stavební úpravy" na kapitálové výdaje 

položky "Radnice - hlavní budova - rekonstrukce - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/2298/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 429. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

31,0 tis. v rámci položky "MŠ Rosice n/L - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 429. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

102,0 tis. v rámci položky "ZŠ E. Košťála - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 429. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

90,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ Rumunská - oprava dlažby v provozním pavilonu" na běžné 

výdaje položky "MŠ Ohrazenice - sanace sklepních prostor" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/2299/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 430.  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

595,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému" (správce 214 - 

Městská policie). 

 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/2300/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 431. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 676,9 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace - Řízení Strategie Integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové 

části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice - 

dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 431. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 954,4 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace - Řízení Strategie Integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové 

části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice - 

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

 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/2301/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 432. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 222,2 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace - Zprostředkující Subjekt Integrované územní investice" a zároveň snížení 

výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující Subjekt Integrované územní 

investice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 432. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

787,9 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
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na běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující Subjekt Integrované územní investice - 

předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/2302/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 433. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Platba 

DPH" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 

8 

I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
- požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 26 a 27 

 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 

Jan Linhart 
Karel Haas 
Milan Košař 
Miroslav Rubeš 
František Brendl 
Petr Klimpl 
Pavel Svoboda 
Martin Charvát 
Jakub Rychtecký 
Michal Zitko 
František Weisbauer 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2303/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné transfery položky "Rezerva Rady města 

Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2304/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 24. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018  na běžné výdaje položky "Odborné posudky a 

analýzy" (správce 414 - Kancelář primátora). 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2305/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 111,4 

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

položky "Rekonstrukce zastávky BUS v ul. Štrossova - směr město" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 112,6 

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

položky "Rekonstrukce zastávky BUS v ul. Štrossova - směr z města" (správce 1327 - Odbor 

dopravy). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 79,0 

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

položky "Oprava cyklostezky v ul. Jiráskova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 118,6 

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

položky "Obnova živičného krytu ul. Sukova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 47,5 

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

položky "Rekonstrukce zastávkového pruhu nám. Republiky před OC Grand" (správce 1327 - Odbor 

dopravy). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 106,5 

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

položky "Rekonstrukce zastávky BUS ul. Okrajová - směr do města" (správce 1327 - Odbor 

dopravy). 
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VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 

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

položky "Přechod pro chodce a zastávka BUS ul. generála Svobody" (správce 1327 - Odbor 

dopravy). 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2306/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 4. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 700,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Stavební investice na 

budovách MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 4. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 239,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "Procesní a personální 

audit" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2307/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců 

na lokální úrovni - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 700,0 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců na lokální úrovni" a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni - dotace" (správce 

6131 - Odbor sociálních věcí). 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2308/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 6. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 226,8 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "Průzkumné a projektové 

práce" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši. 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2309/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 7. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 

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

běžné transfery položky "Příspěvek svazku obcí "Hradubická labská" (správce 414 - Kancelář 

primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2310/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opaření č. 8. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 25,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Waldorfská - 

Odborné učebny - ITI - předprojektová příprava" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 8. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 

tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Kyjevská - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" na kapitálové 

výdaje položky "ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2311/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 9. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 868,5,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "Areál Tesla Kyjevská - 

poradenská činnost" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/2312/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 10. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 235,5 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace - Digital media centre" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Digital media centre - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné 

výši. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 10. přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 41,6 tis. z běžných výdajů 

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

"Digital media centre - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 10. přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,5 tis. z běžných výdajů 

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

"Digital media centre - předfinancování dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/2313/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 11. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

302,5 tis. z běžných výdajů položky "Program opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové 

dopravy" na kapitálové výdaje položky "Smart city - Inteligentní a bezpečné parkování kol - PD" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/2314/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 12. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "PPS - Sportovní park 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 12. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "PPS - Sportovní park Pardubice" na běžné transfery položky v 

rámci Programu podpory Pardubičtí tahouni "Sportovní park Pardubice - dotace" (správce 1734 - 

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

 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/2315/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 13. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 405,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové transfery položky "Program podpory 

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

rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/2316/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 14. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "KF - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/2317/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 15. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 558,0 tis. položka 2229. "KC 

Pardubice - závěrečné vypořádání a ukončení činnosti" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "KC Pardubice - závěrečné vypořádání a ukončení činnosti" (správce 1734 - 

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

 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/2318/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 16. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - PD" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/2319/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 850,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "BD Železničního pluku 

1631 - výměna el. rozvaděčů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "BD Sluneční 300 - opravy 

společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "BD Bělehradská 379 - 

odstranění havarijního stavu portálů a dveří" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 638,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446 - 

stavební úpravy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 410,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "NP - Nová 282 - stavební 

úpravy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10 014,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "ZŠ Prodloužená - 

rekonstrukce elektro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/2320/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

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

856,0 tis. z kapitálových výdajů položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří 2NP" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 

598 - Ekonomický odbor). 

 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/2321/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 19. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 73,8 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - ul. 

V Chaloupkách" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 19. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 179,2 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "CS Svítkov - Srnojedy - 

výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/2322/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 20. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 

700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "J. Zajíce 983 - rekonstrukce vzduchotechniky" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 20. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/2323/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 21. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné výdaje položky "Vánoční trhy" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/2324/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 22. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 111,1 tis. položka 411. 

"Dotace MF - volby prezidenta ČR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Dotace MF - volby prezidenta ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor).   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 511,0 tis. o transfer 

na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO I" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. o transfer 

na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO II" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. o transfer 

na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO III" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. o transfer 

na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO IV" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. o transfer 

na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO V" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. o transfer 

na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO VI" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. o transfer 

na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO VII" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. o transfer 

na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO VIII" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/2325/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 25. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

090,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Nájemné ul. Palackého - odstavná plocha pro pakování" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/2326/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 26. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "CS Černá za Bory - 

Žižín" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/2327/2018               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 27. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 90,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "DRC Prodloužená - 

výměna elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/2328/2018               (pro 24, proti 1, zdrž. 5, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 28. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 

tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "Czech marketing – Pardubická vinařská noc – dotace" (správce 1734 – 

Odbor školství, kultury a sportu). 

 
 
Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 18, proti 11, zdrž. 3, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 29. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na rok 2018 ve 
výši Kč 20.000,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu – obecná" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Spalovna nebezpečného odpadu Rybitví - 
odkoupení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 15 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2019 na 
kapitálové výdaje položky „Spalovna nebezpečného odpadu Rybitví – odkoupení“ (správce 711 – 
Odbor majetku a investic). 
 

9 

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

na rok 2018 

 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
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Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2329/2018               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018 mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, jakožto poskytovatelem, a společností PAP 

PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, ve výši 

27,877.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby obecně 

hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění přílohy tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 se společností PAP PARDUBICE o.p.s., IČ: 

28825781. 
Z: Koblížková Jana, vedoucí EO OMI 
T: 28.2.2018 
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Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s. 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2330/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 2 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, kterým se mění ustanovení smlouvy s ohledem na novelu 

zákona o pohřebnictví a příloha č. 2 Příkazní smlouvy nazvaná „Objem prací a služeb a sjednaná 

odměna pro rok 2018“. Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se společností Služby 

města Pardubic a.s., IČ: 25262572. 
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Z: Koblížková Jana, vedoucí EO OMI 
T: 28.2.2018 
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Změna stanov Dobrovolného svazku obcí "HRADUBICKÁ LABSKÁ" 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2331/2018               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

aktualizované znění Stanov Dobrovolného svazku obcí "HRADUBICKÁ LABSKÁ", jejich znění je 

přílohou tohoto usnesení. 
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Revokace usnesení ZM/1689/2014 ze dne 27. 1. 2014 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
-  předložení materiálu přizvala Zuzanu Kavalírovou, vedoucí odboru hlavního architekta 

 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 

Karel Haas 
Štěpánka Fraňková 
Václav Snopek 
Petr Klimpl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2332/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 2, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení ZM/1689/2014, kterým bylo uloženo určenému zastupiteli k projednávání Územního 

plánu města Pardubice Ing. Michalu Koláčkovi, aby předložil členům ZmP porovnání změn 
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stávajícího územního plánu města ve členění: identifikace pozemku, funkční využití ve stávajícím 

územním  plánu, funkční využití ve variantách návrhu nového územního plánu a identifikace 

majitele pozemků. 

 

13 

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

usnesení ZmP 

 
Zpravodaj: Karel Haas, předseda Kontrolního výboru ZmP 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2333/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení. 

 

14 

Úprava počtu členů Rady města Pardubic 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2334/2018               (pro 26, proti 0, zdrž. 3, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

svoje usnesení č. 3 Z/2014 ze dne 21.11.2014, kterým Zastupitelstvo města Pardubic stanovilo 

počet členů Rady města Pardubic tak, že počet členů Rady města Pardubic nově stanovuje na 9. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2335/2018               (pro 26, proti 0, zdrž. 3, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

svoje usnesení č. 4 Z/2014 ze dne 21.11.2014, kterým Zastupitelstvo města Pardubic stanovilo 

počet náměstků primátora dlouhodobě uvolněných k výkonu funkce tak, že počet náměstků 

primátora dlouhodobě uvolněných k výkonu funkce nově stanovuje na 3. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2336/2018               (pro 26, proti 0, zdrž. 3, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

svoje usnesení č. 9 Z/2014 ze dne 21.11.2014, kterým Zastupitelstvo města Pardubic svěřilo 

náměstkům primátora jednotlivé gesce tak, že gesce „dotační politika, projektový management, 

strategický plán a rozvoj města, veřejné zakázky a kapitálová správa“ svěřuje do působnosti 

primátora města. 

 

15 

Žádosti o posunutí termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2337/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

žádosti o posunutí termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic uvedené v 

příloze usnesení. 

 

16 

Zapojení do projektu Digital media centre - ReBoot 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
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Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2338/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 3, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

účast statutárního města Pardubice na projektu "Digital Media Centre - ReBoot" v rámci dotace z 

operačního programu URBACT III s předfinancováním aktivit v projektu ve výši do 277 tis. Kč ve fázi 

1 a s financováním z vlastních zdrojů ve výši do 42 tis. Kč., ve smyslu důvodové zprávy a příloh č. 1 

a 2 tohoto usnesení. 

 

17 

Dohody o společném spádovém obvodu ZŠ 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2339/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a obcí Spojil, IČ: 00190900, se 

sídlem Spojil, Na Okrajích 100, 530 02, o vytvoření společného školského obvodu Základní školy 

Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, který tvoří část území statutárního města Pardubice zahrnující 

část území městského obvodu Pardubice I na západě ohraničené pravým břehem řeky Chrudimky a 

na severu ohraničené levým břehem řeky Labe, dále celé území městského obvodu Pardubice 

III,  městského obvodu Pardubice IV a městského obvodu Pardubice VIII a celé území obce Spojil, a 

to ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a obcí Barchov, IČ: 00273317, 

se sídlem Barchov 68, 530 02, dále obcí Čepí, IČ: 00273457, se sídlem Čepí čp. 79, 53332, obcí 

Dubany, IČ: 00580457, se sídlem Dubany 23, 530 02, obcí Ostřešany, IČ: 00274020, se sídlem 

Ostřešany 202, 530 02, obcí Ráby, IČ: 00274135, se sídlem Ráby čp. 5, 533 52, obcí Srch, IČ: 
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00274283, se sídlem Srch, Pardubická 100, 533 52, obcí Srnojedy, IČ: 00191159, se sídlem Srnojedy, 

Ke Hřišti 8, 530 02, obcí Staré Jesenčany, IČ:, se sídlem: Staré Jesenčany, obcí Starý Máteřov, IČ: 

00274330, se sídlem Starý Mateřov 38, 530 02, obcí Stéblová, IČ: 00580619, se sídlem Stéblová 12, 

53345, a obcí Staré Hradiště, IČ: 00274305, se sídlem Staré Hradiště 155, 533 52, o vytvoření 

společného školského obvodu Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, který bude tvořit část 

území statutárního města Pardubice ohraničená levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, 

levým břehem Chrudimky, střed města vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká Třebová, 

souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídliště Závodu míru a vždy 

celé území jednotlivé výše uvedené obce; jednotlivá znění smluv jsou přílohami č. 2-12 tohoto 

usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávních smlouvy ve znění příloh č. 1-12 bodu I. a II. tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Jakub Rychtecký   
T: 31. 03. 2018 

 

18 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu a Programu 

podpory kultury 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Stáhl návrh č. 7 a požádal o úpravu návrhu č. 2 včetně jeho přílohy 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
Rozprava: 

Jan Linhart 
Dušan Salfický 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva M. Charváta, J. Rozinka, J. Rychteckého, D. Salfického a V. Martince podána 
informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2340/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 6 540 000,- 

Kč na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje" se subjektem HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE a.s., sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, IČ: 60112476, která je přílohou tohoto 

usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 6 540 000,- 

Kč na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje" se subjektem HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE a.s., sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, IČ: 60112476, která je přílohou tohoto 

usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 03. 2018 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2341/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 2 850 000,- 

Kč na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s." se subjektem Basketbalový 

klub Pardubice z.s., sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, IČ: 67441629, která je přílohou tohoto 

usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 2 850 000,- 

Kč na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s." se subjektem Basketbalový 

klub Pardubice z.s., sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, IČ: 67441629, která je přílohou tohoto 

usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 03. 2018 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2342/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 1 200 000,- 

Kč na realizaci projektu "Provozní náklady A mužstva" se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., 

sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, IČ: 27583473, která je přílohou tohoto usnesení. Dotace 

bude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 1 200 000,- 

Kč na realizaci projektu "Provozní náklady A mužstva" se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., 

sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, IČ: 27583473, která je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 03. 2018 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2343/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 1 200 000,- 

Kč na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev" se subjektem Fotbalový klub 

Pardubice a.s., sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, IČ: 27583473, která je přílohou tohoto 

usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 1 200 000,- 

Kč na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev" se subjektem Fotbalový klub 

Pardubice a.s., sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, IČ: 27583473, která je přílohou tohoto 

usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 03. 2018 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2344/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 3 800 000,- 

Kč na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev" se subjektem FK JUNIOR 

Pardubice, z.s., sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, IČ: 27041549, která je 

přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 3 800 000,- 

Kč na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev" se subjektem FK JUNIOR 

Pardubice, z.s., sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, IČ: 27041549, která je 

přílohou tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 03. 2018 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2345/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 800 000,- 

Kč na realizaci projektu "Provozní náklady A týmu" se subjektem BK Pardubice a.s., sídlo: V Ráji 

311, 530 02 Pardubice, IČ: 27654796, která je přílohou tohoto usnesení. Dotace bude poskytnuta v 

režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 800 000,- Kč 

na realizaci projektu "Provozní náklady A týmu" se subjektem BK Pardubice a.s., sídlo: V Ráji 311, 
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530 02 Pardubice, IČ: 27654796, která je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 03. 2018 

 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2346/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 1 400 000,- 

Kč na realizaci projektu "Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje" se subjektem Nadační 

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

Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 05092302, která je přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 1 400 000,- 

Kč na realizaci projektu "Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje" se subjektem Nadační 

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

Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 05092302, která je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 03. 2018 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2347/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury ve 

výši 100.000,00 Kč na realizaci projektu " The Tap Tap – Nefňuka v Pardubicích“ se subjektem Z.s. 

TAP, sídlo: Na Pankráci 479/13, Nusle, 140 00 Praha, IČ: 26517213, která je přílohou tohoto 

usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury ve výši 

100.000,00 Kč na realizaci projektu " The Tap Tap – Nefňuka v Pardubicích“ se subjektem Z.s. TAP, 

sídlo: Na Pankráci 479/13, Nusle, 140 00 Praha, IČ: 26517213, která je přílohou tohoto usnesení.   
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 03. 2018 

 
 
Návrh usnesení č. 007 byl stažen                

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 800 000,- Kč 
na realizaci projektu "Podpora mládeže - projekt Golden Talents" se subjektem BK Pardubice a.s., 
sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, IČ: 27654796, která je přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 800 000,- Kč 
na realizaci projektu "Podpora mládeže - projekt Golden Talents" se subjektem BK Pardubice a.s., 
sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, IČ: 27654796, která je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 03. 2018 
 

19 

Dodatek zřizovací listiny základní školy 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2348/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Pardubice 

A. Krause 2344, IČ 60159138, se sídlem A. Krause 2344, Pardubice 530 03 s účinností od 

01.09.2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

20 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2349/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1.026.000,- Kč 

z  rozpočtu města, s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – 

Zelené Předměstí, IČ 27534804, na komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského 

azylového domu pro ženy a matky s dětmi čp. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu de-minimis. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu města, s žadatelem 

SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 27534804, na 

komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s 

dětmi čp. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Bartošová Iva 
T: 31.03.2018 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2350/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1.300.000,- Kč z 

rozpočtu města, s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené 

Předměstí, IČ 27534804, na komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu 

pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Dotace nebude 

poskytnuta v režimu de-minimis. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města, s žadatelem SKP-

CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 27534804, na 

komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v 

Milheimově ulici v Pardubicích, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Bartošová Iva 
T: 31.03.2018 

21 

Veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory "Pardubičtí tahouni" 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2351/2018               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni dle 

příloh č. 1 - 11 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni. 
Z.: Mgr. Ivana Liedermanová 
T.: 30. 4. 2018 

22 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2352/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč se subjektem Česká 

abilympijská asociace, z.s., se sídlem Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice, IČ: 67363156, na 

realizaci projektu "Abilympiáda 2018", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. Dotace 

bude poskytnuta v režimu de-minimis. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Česká abilympijská asociace, z.s., 

se sídlem Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice, IČ: 67363156, na realizaci projektu "Abilympiáda 

2018", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.03.2018 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2353/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498 600 Kč se subjektem PROZRAK 

o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 22855076, na realizaci projektu "Mít oči k 

vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2. Dotace nebude poskytnuta v režimu 

de-minimis. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK o.p.s., se sídlem 

Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 22855076, na realizaci projektu "Mít oči k vidění", ve znění 

dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.03.2018 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2354/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269 000 Kč se subjektem PROZRAK 

o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 22855076, na realizaci projektu "CIP - 

Centrum integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění", ve znění dle přílohy č. 1 

návrhu tohoto usnesení č. 3. Dotace nebude poskytnuta v režimu de-minimis. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK o.p.s., se sídlem 

Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 22855076, na realizaci projektu "CIP - Centrum integrované 

péče pro děti s poruchou binokulárního vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 

3. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.03.2018 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2355/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč se subjektem Hamzova 

odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČ: 00183024, na 

realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4. 

Dotace nebude poskytnuta v režimu de-minimis. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Hamzova odborná léčebna pro 

děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČ: 00183024, na realizaci projektu "Zdravá 

dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.03.2018 
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23 

Prominutí dluhu statutárním městem Pardubice 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 5, proti 16, zdrž. 7, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
s prominutím dluhu v celkové výši 27.113,00 Kč vzniklý statutárnímu městu Pardubice z titulu 
neuhrazení úroku z prodlení se splatností v roce 2017, který mají vůči němu dlužníci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

24 

Diskuse 

Petr Klimpl 

- obrátil pozornost na informativní zprávu k analýze hospodaření společnosti PAP o.p.s. 
Kvitoval lepší výsledky hospodaření, než s jakými se v době rekonstrukce plaveckého areálu 
v rámci studie proveditelnosti předpokládalo, poděkoval za ně managementu a orgánům 
působícím v této společnosti. S ohledem i na vyšší počet návštěvníků areálu, než byl původní 
předpoklad, navrhl vážně se zamyslet nad realizací 25m bazénu i za předpokladu, že by jej 
město financovalo z vlastního rozpočtu.  
Reagoval M. Charvát – podal informaci, že odbor majetku a investic má za úkol do další 
změny rozpočtu připravit návrh na realizaci bazénu z vlastních zdrojů. 

 
Otakar Kovařík 

- poděkoval za předložení informativní zprávy Smart City a vznesl ke zprávě několik dotazů. 
Poté citoval z vyjádření odborníka na komunikační systémy k této informativní zprávě 
k problematice parkování a vznesl dotaz, kdo je autorem této studie, kdo ji přebíral a jaká 
byla její cena. Vyjádřil názor, že tato studie konkrétně u problematiky parkování je pouze 
obecným konstatováním možných využití technologií, není však konkrétní ve vztahu k městu 
Pardubice.  
Reagoval M. Charvát - požádal o zaslání připomínek jemu a zpracovateli zprávy J. Chvojkovi. 
Popřípadě tato problematika může být projednána v komisi pro strategii, je stanovena 
pracovní skupina, která se zabývá koncepcí parkovacích systémů. 

- vznesl dotaz k lávce pro pěší přes Labe mezi městskou částí Svítkov a Rosicemi n. L. Dle 
informací uvedených v zápise MO VI bylo její vybudování konzultováno s náměstkyní 
Dvořáčkovou, jež participaci města údajně vyloučila, tedy že přemostění Labe má MO VI řešit 
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vlastními silami. Z minulých debat k této problematice naopak nabyl dojmu, že město je 
ochotno se na těchto investicích podílet a že se v této věci nic nekoná z důvodu pasivity MO 
VI. Požádal tedy o vysvětlení a uvedl, že nabídl, že MO VII by se v této věci mohlo angažovat, 
neboť lávka zasahuje i do pozemků MO VII. 
Reagovala H. Dvořáčková – na jednání se zástupci MO VI uvedla, že tato lávka v současné 
chvíli není zahrnuta do připravovaných investičních akcí. Město má v plánu vybudování dvou 
lávek, a to v parku Na Špici a na sídlišti Závodu míru, čímž budou finanční možnosti v rámci ITI 
vyčerpány. Existují však technické možnosti, jak lávku připojit ke stávajícímu mostu, avšak 
s ohledem na statické problémy tohoto mostu odkázala zástupce MO VI na pana Bakajsu, 
vedoucího odboru dopravy. 

Dušan Salfický 

- podal informaci, že hostitelem Carlson hockey games bude město Pardubice. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 21:50 hodin 
 

 
 
 
………………………………………….. 
        Martin  Ch a r v á t         

                    primátor města 

O v ě ř o v a t e l é:        

 

Ivana  D o l e č k o v á   

 

 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
František  B r e n d l 

 

 

……………………………….. dne …………………………... 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 
Originál 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.  
V Pardubicích dne 29.01.2018  
Celkem 58 stran zápisu 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP  



Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 16:05:20                          
00. Úvod
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)

Stránka 1



Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů
Nepřítomno: 9
Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 16:05:53                          
00. Úvod
______________________________________________________________________

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

Stránka 2



Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Nepřítomno: 9
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 3 - NESCHVÁLENO                     
                          24.1.2018 16:10:41                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

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

Stránka 3



Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 11 (28%)  Proti: 10 (26%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 7
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání se změnou - stažení bodu č. 3
   (HC)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 16:11:03                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Pro            
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nepřítomen     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Pro            
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval     
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro            
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nepřítomen     

Stránka 4



Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Nepřítomno: 7
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání původního + zařazení
    bodu č. 13 (KV)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 17:12:30                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Pro            
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nepřítomen     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Nehlasoval     
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro            
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro            
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
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Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Zdržel se      
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubice ukládá tajemníkovi magistrátu města
  Mgr. Zitkovi ustanovit pracovní skupinu, která do 16. 3. 2018
  zanalyzuje postup pro anonymizování podkladů jednání zastupitelstva
  pro veřejnost.
  Výstupem pracovní skupiny bude příprava pro realizaci zveřejňování
  podkladů pro veřejnost na webových stránkách města Pardubice.
  Termín: 16. 3. 2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 17:13:06                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Zdržel se      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nepřítomen     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Pro            
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
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Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro            
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro            
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  ZmP ukládá RmP, aby projednala možnost zlevnění nebo zrušení jízdného
  v MHD pro osoby starší než 70 let.
  T: 26.2.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 17:13:40                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic bere na vědomí zprávu o činnosti Rady
  města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání
  Zastupitelstva města Pardubic.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 17:45:39                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Zdržel se      
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Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Pro            
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nepřítomen     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Nehlasoval     
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se      
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval     
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro            
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Nehlasoval     
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 20 (51%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
Návrh č. 19
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 6 m2,
  p.p.č. 693/2 o výměře cca 800 m2 a p.p.č. 693/3 o výměře cca 485 m2,
  vše  v k.ú. Staré Čívice, společnosti MECHANUS s.r.o., IČO 03721787,
  se sídlem Popova 1147, 535 01 Přelouč, po vydání osvědčení stavebního
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Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů
  úřadu MmP o dokončené hrubé stavbě průmyslové haly včetně
  administrativy, parkoviště pro osobní vozy, manipulační plochy pro
  lehkou strojírenskou výrobu, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
  stanovenou znaleckým posudkem č. 39/6065/2017 ze dne 18. 10. 2017 ve
  výši 950,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o věcném břemenu na
  předmětné pozemky  se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035
  a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu prodej částí pozemků označených jako p.p.č.
  693/1 o výměře cca 6 m2, p.p.č. 693/2 o výměře cca 800 m2 a p.p.č.
  693/3 o výměře cca 485 m2, vše  v k.ú. Staré Čívice, se společností
  MECHANUS s.r.o., IČO 03721787
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 9 - NESCHVÁLENO                     
                          24.1.2018 17:46:13                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 18 (46%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 10 (26%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení

   Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  stávající text v usnesení č. ZM/1935/2014 bod 2. týkajícího se prodeje
  pozemků STARZONE a.s., IČO 27509923, ve znění "části p.p.č. 188/10 o
  výměře cca 11 m2 (dle GP č. 559-84/2014 p.p.č.188/30 o výměře 11 m2)"
  bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 188/10 o výměře 744 m2 a části
  p.p.č. 188/3 o výměře 393 m2 (dle GP č. 608-35/2017 p.p.č. 188/34) v
  k.ú. Černá za Bory společnosti STARZONE a.s., IČO 27509923, se sídlem
  č.p. 101, 533 32 Čepí, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
  stanovenou znaleckým posudkem č. 43/6069/2017 ze dne 2. 11. 2017 ve
  výši 1.000,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH. Kupní cena bude povýšena o částku 4.800,- Kč
  uhrazenou statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 188/10
  o výměře 744 m2 a části p.p.č. 188/3 o výměře 393 m2 (dle GP č.
  608-35/2017 p.p.č. 188/34) v k.ú. Černá za Bory se společností
  STARZONE a.s., IČO 27509923.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
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                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                          24.1.2018 17:46:40                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 13 (33%)  Proti: 8 (21%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 012
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  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 5053 o výměře cca 20 m2
  v k. ú. Pardubice, jehož součástí bude kontejnerové stání „A“ za cenu
  10.000,- Kč bez DPH a části pozemku označeného jako p.p.č. 134/13 o
  výměře cca 33 m2 v k. ú. Pardubice , jehož součástí bude kontejnerové
  stání „B“ za cenu 5.000,- Kč bez DPH, z vlastnictví společnosti S T A
  K O společnost s ručením omezeným, IČO 42228468, se sídlem Bieblova
  782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice po vydání kolaudačního souhlasu na
  kontejnerové stání.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako
  p.p.č. 5053 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Pardubice, jehož součástí bude
  kontejnerové stání „A“ za cenu 10.000,- Kč bez DPH a části pozemku
  označeného jako p.p.č. 134/13 o výměře cca 33 m2 v k. ú. Pardubice ,
  jehož součástí bude kontejnerové stání „B“ za cenu 5.000,- Kč bez DPH,
  se společností S T A K O společnost s ručením omezeným, IČO 42228468.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2019
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 17:47:39                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  Návrhy 1 - 11, 13, 14, 16-18, 20
 Návrh usnesení č. 001
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemků označených jako p. p. č. 744/43 o výměře 7 m2, p. p. 
č. 902/11 o výměře 1.898 m2, p. p. č. 902/18 o výměře 22 m2, p. p. č. 1749/7 o 
výměře 120 m2, p. p. č. 2605/39 o výměře 6 m2, p. p. č. 2605/100 o výměře 17 m2,
p. p. č. 2605/150 o výměře 5 m2, p. p. č. 2629/31 o výměře 20 m2, p. p. č. 
2720/45 o výměře 40 m2, p. p. č. 2720/47 o výměře 31 m2, p. p. č. 2984/3 o 
výměře 195 m2, p. p. č. 3834/4 o výměře 2 m2, p. p. č. 3838/3 o výměře 61 m2, p.
p. č. 3848/4 o výměře 71 m2, p. p. č. 3884/16 o výměře 287 m2, p. p. č. 3906/13 
o výměře 3 m2, p. p. č. 3929/3 o výměře 19 m2, p. p. č. 3929/6 o výměře 368 m2, 
p. p. č. 3929/8 o výměře 10 m2, p. p. č. 3980/3 o výměře 163 m2, p. p. č. 3981/3
o výměře 28 m2, p. p. č. 3982/5 o výměře 83 m2, p. p. č. 4009/4 o výměře 42 m2, 
p. p. č. 4009/6 o výměře 22 m2, p. p. č. 4010/4 o výměře 11 m2 a p. p. č. 4011/4
o výměře 43 m2, spoluvlastnických podílů ve výši id. 6/16 vzhledem k celku na 
pozemcích označených jako p. p. č. 1791/18 o výměře 2.539 m2, p. p. č. 1791/19 o
výměře 32 m2, p. p. č. 1792/5 o výměře 22 m2, p. p. č. 2605/154 o výměře 384 m2,
p. p. č. 2605/155 o výměře 298 m2, p. p. č. 2605/156 o výměře 12 m2, vše v k. ú.
Pardubice, a p. p. č. 732/3 o výměře 17 m2 v k. ú. Rosice nad Labem, z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
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Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p. p. č. 744/43 o 
výměře 7 m2, p. p. č. 902/11 o výměře 1898 m2, p. p. č. 902/18 o výměře 22 m2, 
p. p. č. 1749/7 o výměře 120 m2, p. p. č. 2605/39 o výměře 6 m2, p. p. č. 
2605/100 o výměře 17 m2, p. p. č. 2605/150 o výměře 5 m2, p. p. č. 2629/31 o 
výměře 20 m2, p. p. č. 2720/45 o výměře 40 m2, p. p. č. 2720/47 o výměře 31 m2, 
p. p. č. 2984/3 o výměře 195 m2, p. p. č. 3834/4 o výměře 2 m2, p. p. č. 3838/3 
o výměře 61 m2, p. p. č. 3848/4 o výměře 71 m2, p. p. č. 3884/16 o výměře 287 
m2, p. p. č. 3906/13 o výměře 3 m2, p. p. č. 3929/3 o výměře 19 m2, p. p. č. 
3929/6 o výměře 368 m2, p. p. č. 3929/8 o výměře 10 m2, p. p. č. 3980/3 o výměře
163 m2, p. p. č. 3981/3 o výměře 28 m2, p. p. č. 3982/5 o výměře 83 m2, p. p. č.
4009/4 o výměře 42 m2, p. p. č. 4009/6 o výměře 22 m2, p. p. č. 4010/4 o výměře 
11 m2 a p. p. č. 4011/4 o výměře 43 m2, spoluvlastnických podílů ve výši id. 
6/16 vzhledem k celku na pozemcích označených jako p. p. č. 1791/18 o výměře 
2.539 m2, p. p. č. 1791/19 o výměře 32 m2, p. p. č. 1792/5 o výměře 22 m2, p. p.
č. 2605/154 o výměře 384 m2, p. p. č. 2605/155 o výměře 298 m2, p. p. č. 
2605/156 o výměře 12 m2, vše v k. ú. Pardubice, a p. p. č. 732/3 o výměře 17 m2 
v k. ú. Rosice  nad Labem s Českou republikou s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 002
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č.  2276/1 o výměře  cca 36 m2 k.ú. 
Pardubice Společenství vlastníků jednotek Jilemnického 2212/2213/2214, 
Pardubice, IČO 25981323, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Jilemnického 
2213, PSČ 53002, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým 
posudkem č.33/6059/2017 ze dne 21. 8. 2017 ve výši 1.000,- Kč/m2 + DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem, a za podmínky, že bude žadatelem provedena přeložka veřejného 
osvětlení v rámci rekonstrukce bytového domu p.č. 2212, 2213, 2214 v ul. 
Jilemnického, dle pokynů společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.  2276/1 o 
výměře  cca 36 m2 k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek Jilemnického 
2212/2213/2214, Pardubice, IČO 25981323.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 003
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p. p. č. 786/5 o výměře 68 m2 a p. p. č. 
136/5 o výměře 10 m2  (dle geometrického plánu č. 852-59/2017 p. p. č. 786/5 o 
výměře 68 m2 a p. p. č. 136/15 o výměře 10 m2), vše v k. ú. Staré Čívice, 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 18.212,- Kč včetně DPH.  Kupní cena je 
povýšena o 50% nákladů vynaložených městem na zpracování geometrického plánu a o
DPH. Částka uhrazená městem za zpracování znaleckého posudku není do kupní ceny 
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zahrnuta. Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností  ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 na předmětné pozemky.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p. p. č. 786/5 o 
výměře 68 m2 a p. p. č. 136/5 o výměře 10 m2  (dle geometrického plánu č. 
852-59/2017 p. p. č. 786/5 o výměře 68 m2 a p. p. č. 136/15 o výměře 10 m2), vše
v k. ú. Staré Čívice, se XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 004
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p. p. č. 178/2 o výměře 158 m2 v k. ú. Staré 
Čívice XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 28.677,- Kč včetně DPH. Částka 
uhrazená městem za zpracování znaleckého posudku nebude zahrnuta do kupní ceny.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p. p. č. 178/2 o výměře 
158 m2 v k. ú. Staré Čívice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 005
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 786/5 o výměře 5 m2 a p.p.č. 136/5 o
výměře 253 m2  (dle geometrického plánu č. 852-59/2017 p. p. č. 786/12 o výměře 
5 m2 a p. p. č. 136/5 zahrada o výměře 253 m2), vše v k. ú. Staré Čívice, 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 50.882,- Kč včetně DPH.
Kupní cena je povýšena o 50% nákladů vynaložených městem na zpracování 
geometrického plánu a o DPH. Částka uhrazená městem za zpracování znaleckého 
posudku není do kupní ceny zahrnuta.  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 
24729035 na předmětné pozemky.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 786/5 o 
výměře 5 m2 a p.p.č. 136/5 o výměře 253 m2  (dle geometrického plánu č. 
852-59/2017 p. p. č. 786/12 o výměře 5 m2 a p. p. č. 136/5 zahrada o výměře 253 
m2), vše v k. ú. Staré Čívice, s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 006
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemků označených jako p. p. č. 182/3 o výměře 151 m2 a p. p. č. 182/4 o
výměře 65 m2, vše v k. ú. Staré Čívice, XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu ve výši 
39.204,- Kč včetně DPH. Částka uhrazená městem za zpracování znaleckého posudku 
není do kupní ceny zahrnuta. Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o 
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zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 na 
předmětné pozemky.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p. p. č. 182/3 o výměře 
151 m2 a p. p. č. 182/4 o výměře 65 m2, vše v k. ú. Staré Čívice, s 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 007
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 136/10 o výměře 17 m2 a p.p.č. 136/11 o 
výměře 63 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu ve výši 
14.520,- Kč včetně DPH. Částka uhrazená městem za zpracování znaleckého posudku 
není do kupní ceny zahrnuta.  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 na 
předmětné pozemky.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 136/10 o výměře 
17 m2 a p.p.č. 136/11 o výměře 63 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 008
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
usnesení č. ZM/266/2000 bod 3.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½ vzhledem k 
celku na pozemku označeném jako p. p. č. 376/4 o výměře 8 m2 v k. ú. Semtín  ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  ve prospěch statutárního města Pardubice.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
zajistit prohlášení o uznání vlastnického práva  od XXXXXXXXXXXXX, na základě 
kterého bude uznáno vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½
vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 376/4 o výměře 8 m2 v k. ú. 
Semtín, ve prospěch statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 009
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
usnesení č. ZM/318/2011 bod 5.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 1775/2 o výměře 215 m2 a p.p.č.
3907/15 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s 
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právem hospodařit s majetkem státu pro  Správu železniční dopravní cesty, státní
organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
11000 do vlastnictví statutárního města Pardubice.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 1775/2 o 
výměře 215 m2 a p.p.č. 3907/15 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Pardubice, s Českou 
republikou s právem hospodařit s majetkem státu pro  Správu železniční dopravní 
cesty, státní organizace, IČO 70994234.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 010
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod části pozemku označeného jako p. p. č. 571/4 o výměře 217 m2 
(dle GP č. 832-1598/2016 p. p. č. 571/63 o výměře 159 m2 a p. p. č. 571/65 o 
výměře 58 m2) v k. ú.  Staré Čívice z vlastnictví Společenství vlastníků domu 
čp. 389 Přeloučská, Pardubice - část obce Staré Čívice, IČO 06253872, se sídlem 
Přeloučská 389, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako p. p. č. 
571/4 o výměře 217 m2 (dle GP č. 832-1598/2016 p. p. č. 571/63 o výměře 159 m2 a
p. p. č. 571/65 o výměře 58 m2) v k. ú.  Staré Čívice se Společenstvím vlastníků
domu čp. 389 Přeloučská, Pardubice - část obce Staré Čívice, IČO 06253872.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 011
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 52/41 o výměře 2 m2, p. p. č. 
52/43 o výměře 9 m2, p. p. č. 52/56 o výměře 51 m2 a p. p. č. 52/58 o výměře 61 
m2, vše v k. ú. Pardubičky, z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov do vlastnictví statutárního města 
Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 52/41 o 
výměře 2 m2, p. p. č. 52/43 o výměře 9 m2, p. p. č. 52/56 o výměře 51 m2 a p. p.
č. 52/58 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Pardubičky, s Českou republikou s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 
01312774.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019

Návrh usnesení č. 013
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 20/14 o výměře cca 175 m2 v k.ú. 
Rosice nad Labem XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  
stanovenou znaleckým posudkem č. 2408-90/17 ze dne 6. 12. 2017 ve výši 1.300,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. Kupní cena bude povýšena o částku 1.900,- Kč uhrazenou 
statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností GasNet s.r.o., IČO 27295567 na předmětný pozemek.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 20/14 o 
výměře cca 175 m2 v k.ú. Rosice nad Labem s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 014
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2115/7 o výměře 339 m2 vyjma části pozemku
označeného jako p.p.č. 2115/6 o výměře cca 64 m2 vše v k.ú. Pardubice, 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým 
posudkem č. 3484-107/2017 ze dne 13. 11. 2017 ve výši 339.000,- Kč+ DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem. Kupní cena bude povýšena o částku 2.000,- Kč uhrazenou statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2115/7 o výměře 
339 m2 vyjma části pozemku označeného jako p.p.č. 2115/6 o výměře cca 64 m2 vše 
v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019

Návrh usnesení č. 016
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uznání vlastnického práva k pozemku označenému jako p.p.č. 109/2 o výměře 3794 
m2 v k. ú. Mnětice ve prospěch České republiky, s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uznání vlastnického práva k pozemkům označeným jako p. p. č. 109/1 o výměře 100 
m2 a p. p. č. 109/3 o výměře 2352  m2, vše v k. ú. Mnětice, ve prospěch 
statutárního města Pardubice.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
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uzavřít dohodu o narovnání s Českou republikou, s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774 , na základě které bude 
uznáno vlastnické právo k pozemku označenému jako p.p.č. 109/2 o výměře 3794 m2 
v k. ú. Mnětice ve prospěch Státního pozemkového úřadu a vlastnické právo k 
pozemkům označeným jako p. p. č. 109/1 o výměře 100 m2 a p. p. č. 109/3 o výměře
2352  m2, vše v k. ú. Mnětice, ve prospěch statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 017
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako st.p.č. 8120 o výměře 327 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti NA DOLÍKU s.r.o., IČO 27500535, se sídlem Hlaváčova 207, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 2337-19/17 ze dne 15. 4. 2017 ve výši 3.000,- Kč/m2+DPH.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 8120 o výměře 
327 m2 v k.ú. Pardubice se společností NA DOLÍKU s.r.o., IČO 27500535.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 018
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemku označeného jako p. p. č. 382/2 o výměře 490 m2 v k. ú.
Studánka z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, se 
sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 – Nové Město, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako p. p. č. 382/2 o 
výměře 490 m2 v k. ú. Studánka s Českou republikou s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97
111.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019

Návrh usnesení č. 020
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako st.p.č. 6923 o výměře  662 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti ARZE s.r.o., IČO 259 74 955, se sídlem Na Obci 399, 503 02 
Předměřice Nad Labem, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 
znaleckým posudkem č. 36/6062/2017 ze dne 20. 9. 2017 ve výši 1.400,- Kč/m2+ DPH
v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 6923 o výměře  
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662 m2 v k.ú. Pardubice se společností ARZE s.r.o., IČO 259 74 955.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                    HLASOVÁNÍ č. 12 - NESCHVÁLENO                     
                          24.1.2018 17:48:12                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 27 (69%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 021
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 27 m2 v k.ú. 
Semtín XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny 
v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem 
bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na část pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 
27 m2 v k.ú. Semtín s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 022
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 345/1 o výměře cca 72 m2 v k.ú. 
Popkovice XXXXXXXXXXXXX,za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 
ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem 
bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 345/1 o 
výměře cca 72 m2 v k.ú. Popkovice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 023
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2738 o výměře cca 2 m2 v k.ú. 
Pardubice XXXXXXXXXXXXX  za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 
ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem 
bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického plánu, kterým bude 
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upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2738 o 
výměře cca 2 m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 024
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 115/3 o výměře 354 m2 v k.ú. Svítkov 
XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě 
a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a
povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město 
Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 115/3 o výměře 
354 m2 v k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 025
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4427 o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Pardubice XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 
ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem 
bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na část pozemku označeného jako p.p.č. 4427 o výměře cca 
10 m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 026
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1795/7 o výměře cca 24 m2 v k.ú. 
Pardubice XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 
ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem 
bude statutární město Pardubice,  po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
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Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1795/7 o 
výměře cca 24 m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 027
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2698/29 o výměře cca 3 m2 a p.p.č. 
1489/1 o výměře cca 74 m2, vše v k.ú. Pardubice,XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, 
žadatelem. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části pozemku 
označeného jako p.p.č. 1489/1 o výměře cca 74 m2 v k.ú. Pardubice ze smlouvy o 
výpůjčce s Jaroslavem Čigelským.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 2698/29 o 
výměře cca 3 m2 a p.p.č. 1489/1 o výměře cca 74 m2, vše v k.ú. Pardubice, s 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 028
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3528/10 o výměře cca 625 m2 a p.p.č.
3528/11 o výměře cca 310 m2, vše v k.ú. Pardubice, XXXXXXXXXXXXX  za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, 
žadatelem. Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na předmětné pozemky se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3528/10 o 
výměře cca 625 m2 a p.p.č. 3528/11 o výměře cca 310 m2, vše v k.ú. Pardubice, s 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 029
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 184/13 o výměře cca 1088 m2 v k.ú. 
Pardubice Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2334-2337 v ul. Br. 
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Veverkových na Zeleném Předměstí v Pardubicích, IČO 25955497, se sídlem 
Bratranců Veverkových 2336, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem.  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 a po uzavření 
souhlasného prohlášení se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO: 28800621
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 184/13 o 
výměře cca 1088 m2 v k.ú. Pardubice se Společenstvím vlastníků jednotek v domě 
č.p. 2334-2337 v ul. Br. Veverkových na Zeleném Předměstí v Pardubicích, IČO 
25955497.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 030
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u 
pozemků označených jako p.p.č. 5168/47 o výměře 22 m2, p.p.č. 5168/46 o výměře 
73 m2, p.p.č. 5168/45 o výměře 13710 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve 
spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5168/47 o výměře 22 m2, p.p.č.
5168/46 o výměře 73 m2, p.p.č. 5168/45 o výměře 13710 m2, vše v k.ú. Pardubice, 
s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 031
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u 
pozemků označených jako p.p.č. 668/75 o výměře 747 m2 a p.p.č. 668/74 o výměře 
1713 m2, vše v k.ú. Trnová, ve spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX, ve prospěch 
statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u 
pozemků označených jako p.p.č. 668/72 o výměře 303 m2, p.p.č. 668/73 o výměře 
155 m2, p.p.č. 668/71 o výměře 2532 m2, vše v k.ú. Trnová, ve spoluvlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
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jednat o odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 668/75 o výměře 747 m2 a 
p.p.č. 668/74 o výměře 1713 m2, vše v k.ú. Trnová, s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 668/72 o výměře 303 m2, p.p.č.
668/73 o výměře 155 m2, p.p.č. 668/71 o výměře 2532 m2, vše v k.ú. Trnová, s 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 032
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u 
pozemku označeného jako p.p.č. 5173/34 výměře 307 m2 v k.ú. Pardubice, ve 
spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u 
pozemku označeného jako p.p.č. 5173/33 v k.ú. Pardubice, ve 
spoluvlastnictvíXXXXXXXXXXXXXve prospěch statutárního města Pardubice.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5173/34 výměře 307 m2 v k.ú. 
Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5173/33 v k.ú. Pardubice, s 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 033
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení budovy bez čp/če – obč. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. 
č. 1023 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Studánka, od XXXXXXXXXXXXX dle § 3056
zákona č. 89/2012 Sb., za nabízenou kupní cenu ve výši 1,100.000,- Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení budovy bez čp/če – obč. vyb. stojící na 
pozemku označeném jako st. p. č. 1023 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Studánka, s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 034
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění, které je vloženo v katastru nemovitostí u 
pozemku označeného jako p.p.č. 5162/26 výměře 41 m2 v k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3 – Žižkov,  ve prospěch statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5162/26 výměře 41 m2 v k.ú. 
Pardubice, s Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
Návrh usnesení č. 035
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
směnu pozemků označených jako p.p.č. 4318/1 o výměře 1315 m2, p.p.č. 4321/1 o 
výměře 2294 m2, p.p.č. 4314/1 o výměře 367 m2, p.p.č. 4314/4 o výměře 296 m2, 
p.p.č. 4315 o výměře 73 m2, p.p.č. 3621/9 o výměře 114 m2, p.p.č. 4317/3 o 
výměře 185 m2, p.p.č. 3621/6 o výměře 376 m2, p.p.č. 4314/5 o výměře 28 m2, 
p.p.č. 4286/7 o výměře 75 m2 a p.p.č. 3621/7 o výměře 38 m2, (celkem 5161 m2) 
vše v k.ú. Pardubice a  kanalizačního řadu (viz zákres) ve vlastnictví 
společnosti STAVCONSULT PROJEKT a.s., IČO 28207696, se sídlem Vinohradská 
365/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, za pozemek označený jako p.p.č. 427/4 o 
výměře 4267 m2 a část pozemku označeného jako p.p.č. 427/1 o výměře cca 19710 
m2, vše v k.ú. Nemošice ve vlastnictví statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemků označených jako p.p.č. 4318/1 o výměře 
1315  m2, p.p.č. 4321/1 o výměře 2294 m2, p.p.č. 4314/1 o výměře 367 m2, p.p.č. 
4314/4 o výměře 296 m2, p.p.č. 4315 o výměře 73 m2, p.p.č. 3621/9 o výměře 114 
m2, p.p.č. 4317/3 o výměře 185 m2, p.p.č. 3621/6 o výměře 376 m2, p.p.č. 4314/5 
o výměře 28 m2, p.p.č. 4286/7 o výměře 75 m2 a p.p.č. 3621/7 o výměře 38 m2, 
(celkem 5161 m2) vše v k. ú. Nemošice,  kanalizačního řadu (viz zákres) a 
pozemku označeného jako p.p.č. 427/4 o výměře 4267 m2, části pozemku označeného 
jako p.p.č. 427/1 o výměře cca 19710 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností 
STAVCONSULT PROJEKT a.s., IČO 28207696.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019
__________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 19:08:38                          
04. Schválení nové akcionářské smlouvy ve společnosti Dostihový spolek a.s.
______________________________________________________________________
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  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Pro            
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nepřítomen     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Pro            
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval     
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro            
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Nehlasoval     
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření nové akcionářské smlouvy ve společnosti Dostihový spolek
  a.s., která je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 19:17:01                          
05. Schválení dotační smlouvy na provoz multifunkční arény (MFA) se společností 
RFP a.s.
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
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Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252
  91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí, ve výši
  10 mil. Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem mutlifunkční arény.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se společností Rozvojový fond
  Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90,
  Zelené Předměstí, na pokrytí nákladů spojených s provozem multifunkční
  arény (smlouva je přílohou tohoto usnesení)
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností Rozvojový fond
  Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90,
  Zelené Předměstí, na pokrytí nákladů spojených s provozem multifunkční
  arény.
  Termín: 31. 1. 2018
  Zodpovídá: Martin Charvát
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 19:18:45                          
06. Schválení aktualizace Strategický plán rozvoje města (období 2014-2025), 
schválení Akčního plánu rok 2018
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  aktualizovaný dokument Strategický plán rozvoje města v jeho Návrhové
  části a Katalogu karet indikátorů. Dokument tvoří č. 1 a č. 2 tohoto
  usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh Akčního plánu rozvoje města na rok 2018 dle přílohy č. 3 tohoto
  usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 19:33:23                          
07. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrhy 1 - 22
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  313,5 tis. položka 415. "Dotace od mezinárodních institucí - CreArt" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Projekt
  CreArt - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve

Stránka 32



Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů
  stejné výši.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 413. přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 6 132,0 tis. z položky 312. "Předpoklad
  dotace - RPS Závodu míru IV. etapa" na položku 12. "Transfer z MO I -
  RPS Závodu míru - IV. etapa".
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 414. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  179,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - životní prostředí
  (lesní hospodář)" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Činnost odborného lesního hospodáře - dotace" (správce
  1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 415. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. v rámci položky "Daň z nabytí
  nemovitých věcí" (správce 598 - Ekonomický odbor) z běžných transferů
  na běžné výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 415. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z běžných výdajů položky "Členové
  zastupitelstva - odměny" na běžné výdaje položky "Odměny a dary za
  práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  140,0 tis. položka 13. "Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
  fondu" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  96,0 tis. položka 13. "Odvody za odnětí pozemku plnící funkci lesa"
  (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
  598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 050,0 tis. položka 23. "OŽP - příjmy za separovaný sběr" (správce
  1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  25,2 tis. položka 213. "OŽP - příjmy z kompostárny v Dražkovicích"
  (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
  598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  600,0 tis. položka 23. "OŽP - příjmy od fy. ECO-COM" (správce 1015 -
  Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  220,0 tis. položka 211. "OŽP - příjmy za pronájem komposterů" (správce
  1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 000,0 tis. položka 211. "OŽP - příjmy z těžby dřeva" (správce 1015 -
  Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 416. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  8,9 tis. položka 213. "OŽP - příjmy z pronájmu VaK" (správce 1015 -
  Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 417. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  25 482,3 tis. položka 1383 "Zrušený odvod z výherních hracích
  přístrojů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve
  stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 417. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 713,0 tis. položka 1382 "Zrušený odvod z loterií" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 417. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  93,6 tis. položka 2412 "Přijaté splátky půjčených prostředků -
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  Dostihový spolek" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) ve stejné výši.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 417. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  12 000,0 tis. položka 15 "Daň z nemovitosti" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  63,0 tis. položka 3113 "Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku"
  (správce 914 - Kancelář tajemníka) a zároveň návrh na zvýšení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  7 000,0 tis. položka 3111 "Příjmy z prodeje pozemků" a zároveň návrh
  na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 418. přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 20 000,0 tis. z položky 311 "Příjmy z
  prodeje zbytného majetku (areál Hůrka)" na položku 311 "Příjmy z
  prodeje zbytného majetku (areál Štrossova)".
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  4 400,0 tis. položka 311 "Příjmy z prodeje zbytného majetku (areál
  Štrossova)" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  20 000,0 tis. položka 311 "Příjmy z prodeje bytů" a zároveň návrh na
  zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 418. přesun příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 000,0 tis. položka 311 "Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve
  správě OMI" na položku "Příjmy z prodeje zbytného majetku (Ideon)"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 418. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  19 000,0 tis. položka 311 "Příjmy z prodeje zbytného majetku (Ideon)"
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  a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve
  stejné výši.
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 419. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  536,4 tis. položka 23 "Předpokládaná dotace - Místní akční plán
  rozvoje vzdělávání" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Mzdy - Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace"
  (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 419. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 000,0 tis. položka 23 "Předpokládaná dotace - Místní akční plán
  rozvoje vzdělávání" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 009
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 420. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  12,0 tis. položka 211. "OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz
  hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Platba za OS - provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku
  a investic) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 010
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 421. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 48,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Komunikace s veřejností" na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců
  MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 011
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 422. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 0,35 tis. v rámci položky "Velkokapacitní
  cisterna JSDH Hostovice - transfer MO VIII" z běžných výdajů na
  kapitálové výdaje (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 423. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z položky "Dotace MF - volby do PS
  Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Dotace MF
  - volby do PS Parlamentu ČR" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 424. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů položky "Daň z
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  nabytí nemovitých věcí" na běžné výdaje položky "Finanční operace -
  služby peněžních ústavů" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 424. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  40,9 tis. položka 4121 "Převody mezi rozpočty obcí - Veřejnoprávní
  smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 014
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 425. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 278,3 tis. z běžných výdajů položky "Program
  opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy" na kapitálové
  výdaje položky "Smart City - cyklověže - PD" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 015
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 426. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy -
  projekt CreArt - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné
  výdaje položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu).
  Návrh usnesení č. 016
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 427. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 17,5 tis. v rámci položky "Multimodální uzel
  veřejné dopravy - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
  Návrh usnesení č. 017
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 428. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z kapitálových výdajů položky "U
  Divadla 828 - stavební úpravy" na kapitálové výdaje položky "Radnice -
  hlavní budova - rekonstrukce - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 429. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. v rámci položky "MŠ Rosice n/L -
  rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 429. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 102,0 tis. v rámci položky "ZŠ E. Košťála -
  rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
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  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 429. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ
  Rumunská - oprava dlažby v provozním pavilonu" na běžné výdaje položky
  "MŠ Ohrazenice - sanace sklepních prostor" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 019
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 430.  přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 595,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému"
  (správce 214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 431. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 676,9 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Řízení Strategie
  Integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy - ITI - Řízení Strategie
  Integrované územní investice - dotace" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 431. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  954,4 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Řízení Strategie
  Integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy - ITI - Řízení Strategie
  Integrované územní investice - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 432. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 222,2 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Zprostředkující
  Subjekt Integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující Subjekt
  Integrované územní investice - dotace" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 432. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 787,9 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "ITI - Zprostředkující Subjekt Integrované územní investice -
  předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 022
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 433. přesun finančních prostředků ve výdajové
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  části rozpočtu ve výši Kč 20 000,0 tis. z běžných výdajů položky
  „Obecná rezerva rozpočtu“ na běžné transfery položky „Platba DPH“
  (správce 598 – Ekonomický odbor).
______________________________________________________________________
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                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 17 - NESCHVÁLENO                     
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08. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 18 (46%)  Proti: 11 (28%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 027
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 29. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu na rok 2018 ve výši Kč 20.000,0 tis. z běžných výdajů
  položky "Rezerva rozpočtu – obecná" (správce 598 - Ekonomický odbor)
  na kapitálové výdaje položky "Spalovna nebezpečného odpadu Rybitví -
  odkoupení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 15 000,0 tis. v rozpočtu
  města Pardubic na rok 2019 na kapitálové výdaje položky „Spalovna
  nebezpečného odpadu Rybitví – odkoupení“ (správce 711 – Odbor majetku
  a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 20:39:58                          
08. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 026
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 28. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "Czech marketing – Pardubická vinařská noc – dotace" (správce
  1734 – Odbor školství, kultury a sportu).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 20:40:24                          
08. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  Návrhy 1 - 25
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na běžné transfery položky "Rezerva Rady města Pardubic"
  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 24. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018  na běžné výdaje položky "Odborné posudky a analýzy" (správce
  414 - Kancelář primátora).
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  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 111,4 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky BUS v ul. Štrossova - směr město" (správce 1327
  - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 112,6 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky BUS v ul. Štrossova - směr z města" (správce
  1327 - Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 79,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Oprava cyklostezky v ul. Jiráskova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 118,6 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Obnova živičného krytu ul. Sukova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 47,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávkového pruhu nám. Republiky před OC Grand"
  (správce 1327 - Odbor dopravy).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky BUS ul. Okrajová - směr do města" (správce 1327
  - Odbor dopravy).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Přechod pro chodce a zastávka BUS ul. generála Svobody" (správce 1327
  - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 4. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
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  ve výši Kč 700,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018
  na kapitálové výdaje položky "Stavební investice na budovách MmP"
  (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 4. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
  ve výši Kč 2 239,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018
  na běžné výdaje položky "Procesní a personální audit" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 5. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
  ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018
  na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni -
  vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 5. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2
  700,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace
  cizinců na lokální úrovni" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni -
  dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 6. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
  ve výši Kč 226,8 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018
  na běžné výdaje položky "Průzkumné a projektové práce" (správce 811 -
  Odbor hlavního architekta) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 007
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 7. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "Příspěvek svazku obcí "Hradubická labská" (správce 414 -
  Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opaření č. 8. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
  ve výši Kč 25,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na
  kapitálové výdaje položky "ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - ITI -
  předprojektová příprava" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 8. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ
  Kyjevská - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" na kapitálové výdaje
  položky "ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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  Návrh usnesení č. 009
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 9. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
  ve výši Kč 868,5,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018
  na běžné výdaje položky "Areál Tesla Kyjevská - poradenská činnost"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 10. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  235,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Digital media centre" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Digital
  media centre - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve
  stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 10. přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši
  Kč 41,6 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Digital
  media centre - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 10. přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši
  Kč 235,5 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Digital
  media centre - předfinancování dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  Návrh usnesení č. 011
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 11. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 302,5 tis. z běžných výdajů položky "Program
  opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy" na kapitálové
  výdaje položky "Smart city - Inteligentní a bezpečné parkování kol -
  PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 012
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 12. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na běžné výdaje položky "PPS - Sportovní park Pardubice"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 12. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů položky "PPS -
  Sportovní park Pardubice" na běžné transfery položky v rámci Programu
  podpory Pardubičtí tahouni "Sportovní park Pardubice - dotace"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
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  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 013
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 13. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 405,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na kapitálové transfery položky "Program podpory
  bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 014
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 14. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  transfery položky "KF - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 015
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 15. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 558,0 tis. položka 2229. "KC Pardubice - závěrečné vypořádání a
  ukončení činnosti" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "KC Pardubice - závěrečné vypořádání a ukončení
  činnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 016
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 16. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku
  Zámeček - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 850,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na běžné výdaje položky "BD Železničního pluku 1631 - výměna
  el. rozvaděčů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na běžné výdaje položky "BD Sluneční 300 - opravy společných
  prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na běžné výdaje položky "BD Bělehradská 379 - odstranění
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  havarijního stavu portálů a dveří" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 638,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446 - stavební
  úpravy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 1 410,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu
  na rok 2018 na běžné výdaje položky "NP - Nová 282 - stavební úpravy"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 10 014,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu
  na rok 2018 na běžné výdaje položky "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce
  elektro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 018
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 18. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 856,0 tis. z kapitálových výdajů položky "U
  Divadla 828 - sanace kanceláří 2NP" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) na kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční"
  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 19. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 73,8 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - ul. V
  Chaloupkách" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 19. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 179,2 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na kapitálové výdaje položky "CS Svítkov - Srnojedy - výkupy
  pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 20. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 6 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "J. Zajíce 983 - rekonstrukce
  vzduchotechniky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 20. přesun finančních prostředků ve výdajové
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  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby
  ZŠ" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 021
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 21. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní
  kultura" na běžné výdaje položky "Vánoční trhy" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu).
  Návrh usnesení č. 022
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 111,1 tis. položka 411. "Dotace MF - volby prezidenta ČR" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF -
  volby prezidenta ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu
  ve výši Kč 511,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF -
  volby prezidenta ČR - transfer na MO I" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu
  ve výši Kč 400,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF -
  volby prezidenta ČR - transfer na MO II" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu
  ve výši Kč 350,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF -
  volby prezidenta ČR - transfer na MO III" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu
  ve výši Kč 150,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF -
  volby prezidenta ČR - transfer na MO IV" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu
  ve výši Kč 450,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF -
  volby prezidenta ČR - transfer na MO V" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu
  ve výši Kč 120,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF -
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  volby prezidenta ČR - transfer na MO VI" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu
  ve výši Kč 110,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF -
  volby prezidenta ČR - transfer na MO VII" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu
  ve výši Kč 15,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF -
  volby prezidenta ČR - transfer na MO VIII" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 25. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 090,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "Nájemné ul. Palackého - odstavná plocha pro pakování"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 024
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 26. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu
  na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "CS Černá za Bory - Žižín"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 025
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 27. zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 90,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na
  rok 2018 na běžné výdaje položky "DRC Prodloužená - výměna
  elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:03:48                          
09. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP Pardubice 
o.p.s. na rok 2018
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 7 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018 mezi statutárním
  městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice,
  IČ:00274046, jakožto poskytovatelem, a společností PAP PARDUBICE
  o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781,
  ve výši 27,877.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy
  vzniklých při realizaci služby obecně hospodářského zájmu (vyrovnávací
  platba), ve znění přílohy tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Ukládá
  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 se společností PAP
  PARDUBICE o.p.s., IČ: 28825781.
  Z: Koblížková Jana, vedoucí EO OMI
  T: 28.2.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:05:28                          
10. Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s.
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 8 (21%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 2 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, kterým se mění ustanovení smlouvy s
  ohledem na novelu zákona o pohřebnictví a příloha č. 2 Příkazní
  smlouvy nazvaná „Objem prací a služeb a sjednaná odměna pro rok 2018“.
  Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy na provozování veřejných
  pohřebišť se společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572.
  Z: Koblížková Jana, vedoucí EO OMI
  T: 28.2.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:07:30                          
    11. Změna stanov Dobrovolného svazku obcí "HRADUBICKÁ LABSKÁ"     
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 7 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  aktualizované znění Stanov Dobrovolného svazku obcí "HRADUBICKÁ
  LABSKÁ", jejich znění je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:13:03                          
        12. Revokace usnesení ZM/1689/2014 ze dne 27. 1. 2014         
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Pro            
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nepřítomen     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Pro            

Stránka 53



Hlasování 24.01.2018 - bez osobních údajů
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval     
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nehlasoval     
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval     
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro            
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se      
  Svoboda Pavel                                       36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 7 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení ZM/1689/2014, kterým bylo uloženo určenému zastupiteli k
  projednávání Územního plánu města Pardubice Ing. Michalu Koláčkovi,
  aby předložil členům ZmP porovnání změn stávajícího územního plánu
  města ve členění: identifikace pozemku, funkční využití ve stávajícím
  územním  plánu, funkční využití ve variantách návrhu nového územního
  plánu a identifikace majitele pozemků.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
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                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:14:36                          
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z
usnesení ZmP
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
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  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze tohoto
  usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:16:19                          
              14. Úprava počtu čelnů Rady města Pardubic              
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  svoje usnesení č. 3 Z/2014 ze dne 21.11.2014, kterým Zastupitelstvo
  města Pardubic stanovilo počet členů Rady města Pardubic tak, že počet
  členů Rady města Pardubic nově stanovuje na 9.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  svoje usnesení č. 4 Z/2014 ze dne 21.11.2014, kterým Zastupitelstvo
  města Pardubic stanovilo počet náměstků primátora dlouhodobě
  uvolněných k výkonu funkce tak, že počet náměstků primátora dlouhodobě
  uvolněných k výkonu funkce nově stanovuje na 3.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  svoje usnesení č. 9 Z/2014 ze dne 21.11.2014, kterým Zastupitelstvo
  města Pardubic svěřilo náměstkům primátora jednotlivé gesce tak, že
  gesce „dotační politika, projektový management, strategický plán a
  rozvoj města, veřejné zakázky a kapitálová správa“ svěřuje do
  působnosti primátora města.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:17:26                          
    15. Žádosti o posunutí termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP    
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  žádosti o posunutí termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva
  města Pardubic uvedené v příloze usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:18:53                          
        16. Zapojení do projektu Digital media centre - ReBoot        
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  účast statutárního města Pardubice na projektu "Digital Media Centre -
  ReBoot" v rámci dotace z operačního programu URBACT III s
  předfinancováním aktivit v projektu ve výši do 277 tis. Kč ve fázi 1 a
  s financováním z vlastních zdrojů ve výši do 42 tis. Kč., ve smyslu
  důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:21:53                          
              17. Dohody o společném spádovém obvodu ZŠ               
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
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Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a
  obcí Spojil, IČ: 00190900, se sídlem Spojil, Na Okrajích 100, 530 02,
  o vytvoření společného školského obvodu Základní školy
  Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, který tvoří část území
  statutárního města Pardubice zahrnující část území městského obvodu
  Pardubice I na západě ohraničené pravým břehem řeky Chrudimky a na
  severu ohraničené levým břehem řeky Labe, dále celé území městského
  obvodu Pardubice III,  městského obvodu Pardubice IV a městského
  obvodu Pardubice VIII a celé území obce Spojil, a to ve znění, které
  je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a
  obcí Barchov, IČ: 00273317, se sídlem Barchov 68, 530 02, dále obcí
  Čepí, IČ: 00273457, se sídlem Čepí čp. 79, 53332, obcí Dubany, IČ:
  00580457, se sídlem Dubany 23, 530 02, obcí Ostřešany, IČ: 00274020,
  se sídlem Ostřešany 202, 530 02, obcí Ráby, IČ: 00274135, se sídlem
  Ráby čp. 5, 533 52, obcí Srch, IČ: 00274283, se sídlem Srch,
  Pardubická 100, 533 52, obcí Srnojedy, IČ: 00191159, se sídlem
  Srnojedy, Ke Hřišti 8, 530 02, obcí Staré Jesenčany, IČ:, se sídlem:
  Staré Jesenčany, obcí Starý Máteřov, IČ: 00274330, se sídlem Starý
  Mateřov 38, 530 02, obcí Stéblová, IČ: 00580619, se sídlem Stéblová
  12, 53345, a obcí Staré Hradiště, IČ: 00274305, se sídlem Staré
  Hradiště 155, 533 52, o vytvoření společného školského obvodu Základní
  školy Pardubice, Štefánikova 448, který bude tvořit část území
  statutárního města Pardubice ohraničená levým břehem Labe od soutoku s
  Chrudimkou, levým břehem Chrudimky, střed města vymezený Labem a tratí
  ČD (směr Praha - Česká Třebová, souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše,
  Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídliště Závodu míru a vždy
  celé území jednotlivé výše uvedené obce; jednotlivá znění smluv jsou
  přílohami č. 2-12 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávních smlouvy ve znění příloh č. 1-12 bodu I. a II.
  tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Jakub Rychtecký 
  T: 31. 03. 2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:27:28                          
18. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu a 
Programu podpory kultury
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______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrhy 1 - 6, 8,9,
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 6 540 000,- Kč na realizaci projektu "Podpora
  mládežnického hokeje" se subjektem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.,
  sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, IČ: 60112476, která je
  přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 6 540 000,- Kč na realizaci projektu "Podpora
  mládežnického hokeje" se subjektem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.,
  sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, IČ: 60112476, která je
  přílohou tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 03. 2018
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 2 850 000,- Kč na realizaci projektu "Činnost
  Basketbalového klubu Pardubice z.s." se subjektem Basketbalový klub
  Pardubice z.s., sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, IČ: 67441629,
  která je přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu
  "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 3 500 000,- Kč na realizaci projektu "Činnost
  Basketbalového klubu Pardubice z.s." se subjektem Basketbalový klub
  Pardubice z.s., sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, IČ: 67441629,
  která je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 03. 2018
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 1 200 000,- Kč na realizaci projektu "Provozní náklady
  A mužstva" se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., sídlo: K Vinici
  1901, 530 02 Pardubice, IČ: 27583473, která je přílohou tohoto
  usnesení. Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 1 200 000,- Kč na realizaci projektu "Provozní náklady
  A mužstva" se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., sídlo: K Vinici
  1901, 530 02 Pardubice, IČ: 27583473, která je přílohou tohoto
  usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 03. 2018
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 1 200 000,- Kč na realizaci projektu "Sportovní činnost
  mládežnických družstev" se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s.,
  sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, IČ: 27583473, která je
  přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 1 200 000,- Kč na realizaci projektu "Sportovní činnost
  mládežnických družstev" se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s.,
  sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, IČ: 27583473, která je
  přílohou tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 03. 2018
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 3 800 000,- Kč na realizaci projektu "Sportovní činnost
  mládežnických družstev" se subjektem FK JUNIOR Pardubice, z.s., sídlo:
  Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, IČ: 27041549, která
  je přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 3 800 000,- Kč na realizaci projektu "Sportovní činnost
  mládežnických družstev" se subjektem FK JUNIOR Pardubice, z.s., sídlo:
  Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, IČ: 27041549, která
  je přílohou tohoto usnesení.Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 03. 2018
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 800 000,- Kč na realizaci projektu "Provozní náklady A
  týmu" se subjektem BK Pardubice a.s., sídlo: V Ráji 311, 530 02
  Pardubice, IČ: 27654796, která je přílohou tohoto usnesení. Dotace
  bude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 800 000,- Kč na realizaci projektu "Provozní náklady A
  týmu" se subjektem BK Pardubice a.s., sídlo: V Ráji 311, 530 02
  Pardubice, IČ: 27654796, která je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 03. 2018
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 1 400 000,- Kč na realizaci projektu "Regionální
  fotbalová akademie Pardubického kraje" se subjektem Nadační fond
  regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, sídlo: 17. listopadu
  258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 05092302, která je
  přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu ve výši 1 400 000,- Kč na realizaci projektu "Regionální
  fotbalová akademie Pardubického kraje" se subjektem Nadační fond
  regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, sídlo: 17. listopadu
  258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 05092302, která je
  přílohou tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 03. 2018
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory kultury ve výši 100.000,00 Kč na realizaci projektu "
  The Tap Tap – Nefňuka v Pardubicích“ se subjektem Z.s. TAP, sídlo: Na
  Pankráci 479/13, Nusle, 140 00 Praha, IČ: 26517213, která je přílohou
  tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory kultury ve výši 100.000,00 Kč na realizaci projektu "
  The Tap Tap – Nefňuka v Pardubicích“ se subjektem Z.s. TAP, sídlo: Na
  Pankráci 479/13, Nusle, 140 00 Praha, IČ: 26517213, která je přílohou
  tohoto usnesení. 
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 03. 2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:28:28                          
             19. Dodatek zřizovací listiny základní školy             
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola a mateřská škola Pardubice A. Krause 2344, IČ 60159138, se
  sídlem A. Krause 2344, Pardubice 530 03 s účinností od 01.09.2018  ve
  znění, které je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:30:15                          
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20. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města nan azylové domy
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v
  celkové výši 1.026.000,- Kč z  rozpočtu města, s žadatelem
  SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené
  Předměstí, IČ 27534804, na komplex sociálních služeb poskytovaných v
  objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi čp. 809 v
  ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, dle přílohy č. 1 tohoto
  usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu de-minimis.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z 
  rozpočtu města, s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530
  02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 27534804, na komplex sociálních
  služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a
  matky s dětmi čp. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Bartošová Iva
  T: 31.03.2018
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v
  celkové výši 1.300.000,- Kč z rozpočtu města, s žadatelem SKP-CENTRUM,
  o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ
  27534804, na komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu
  Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu
  de-minimis.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  rozpočtu města, s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530
  02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 27534804, na komplex sociálních
  služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v
  Milheimově ulici v Pardubicích, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Bartošová Iva
  T: 31.03.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:32:22                          
     21. Dotace a smlouvy z Programu podpory "Pardubiční tahouni"     
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 7 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory
  Pardubičtí tahouni dle příloh č. 1 - 11 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  Pardubičtí tahouni.
  Z.: Mgr. Ivana Liedermanová
  T.: 30. 4. 2018
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          24.1.2018 21:34:06                          
    22. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města    
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
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Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
  se subjektem Česká abilympijská asociace, z.s., se sídlem Sladkovského
  2824, 530 02 Pardubice, IČ: 67363156, na realizaci projektu
  "Abilympiáda 2018", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení
  č. 1. Dotace bude poskytnuta v režimu de-minimis.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Česká
  abilympijská asociace, z.s., se sídlem Sladkovského 2824, 530 02
  Pardubice, IČ: 67363156, na realizaci projektu "Abilympiáda 2018", ve
  znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.03.2018
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498 600 Kč
  se subjektem PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintova I 1123, 530 03
  Pardubice, IČ: 22855076, na realizaci projektu "Mít oči k vidění", ve
  znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2. Dotace nebude
  poskytnuta v režimu de-minimis.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK
  o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 22855076, na
  realizaci projektu "Mít oči k vidění", ve znění dle přílohy č. 1
  návrhu tohoto usnesení č. 2.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.03.2018
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269 000 Kč
  se subjektem PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintova I 1123, 530 03
  Pardubice, IČ: 22855076, na realizaci projektu "CIP - Centrum
  integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění", ve znění
  dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3. Dotace nebude poskytnuta
  v režimu de-minimis.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK
  o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 22855076, na
  realizaci projektu "CIP - Centrum integrované péče pro děti s poruchou
  binokulárního vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto
  usnesení č. 3.
  Z: Iva Bartošová
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  T: 31.03.2018
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
  se subjektem Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem
  Košumberk 80, 538 54 Luže, IČ: 00183024, na realizaci projektu "Zdravá
  dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4.
  Dotace nebude poskytnuta v režimu de-minimis.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Hamzova
  odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54
  Luže, IČ: 00183024, na realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve
  znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.03.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 34 - NESCHVÁLENO                     
                          24.1.2018 21:35:44                          
           23. Prominutí dluhu statutárním městem Pardubice           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 5 (13%)  Proti: 16 (41%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s prominutím dluhu v celkové výši 27.113,00 Kč vzniklý statutárnímu
  městu Pardubice z titulu neuhrazení úroku z prodlení se splatností v
  roce 2017, který mají vůči němu dlužníci xxxxxxxx.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Příloha návrhu usnesení č. 2  

 
(Akcionářské záležitosti společnosti Přístav Pardubice a.s.), jednání ZmP 27. 5. 2021 
 

 

PROTINÁVRH k bodu č. 8 programu valné hromady společnosti Přístav Pardubice 

a.s. s datem konání dne 23. 6. 2021.   
 

Valná hromada akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 

02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 

rozhodla dne 23. 6. 2021  29.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném 

rozsahu a za dále uvedených podmínek:  

 

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 1.500.000,-  

1,515.000,- Kč  

 

2.  Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 600   606 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 2.500,-

- Kč, přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena 

předchozím souhlasem představenstva dle stanov Společnosti, 
(dále společně též jen „Nové Akcie“ a každá z Nových akcií jednotlivě též jen „Akcie“).  
 

3. Emisní kurs Nových Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn.: 
jedna Akcie o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč bude upsána emisním kursem 2.500,-- Kč,  

 
4. Upsání Nových Akcií s využitím přednostního práva akcionářů (1. kolo): 
Všechny Nové Akcie, tzn. 600 606 kusů akcií o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč, každá vydaná jako cenný 

papír na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva dle stanov 

Společnosti, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů na upsání 

nových akcií dle § 484 odst. 1 z. o. k., a to za těchto podmínek: 
a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou akcionáři 

Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice. 
 

b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou akcionáři 

Společnosti vykonat ve lhůtě 100 dnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v 

pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen 

„Upisovací lhůta pro přednostní právo“). 
 

c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu Upisovací lhůty pro přednostní 

právo oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o. k. 

pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu Usnesení do obchodního rejstříku. 

Oznámení o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní. 
d) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl 

na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: 
• na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč připadá jedna nová Akcie o 

jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč  



 
5. Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva akcionářů (2. kolo): 
 

Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva dle 

odstavce 4 Usnesení (dále též jen „Neupsané Akcie“), bude nabídnuto určitému zájemci – a to akcionáři 

společnosti České Přístavy a.s., IČ: 452 74 592, sídlem Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 (dále jen 
určitý zájemce), a to za těchto podmínek: 

 
a) určitý zájemce má právo upsat všechny neupsané Akcie v prvním kole. 

 
b) Místo úpisu: Právo na upsání Neupsaných Akcií v 1. kole může určitý zájemce vykonat v  

sídle Společnosti, tj. na adrese Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 

 

c)  Lhůta pro úpis: Právo na upsání Neupsaných Akcií v 1. kole, může určitý zájemce vykonat ve lhůtě 

90 dnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době 

od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen „Upisovací lhůta pro 

druhé kolo úpisu“). 

 

d) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení: 

Počátek běhu Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) tohoto usnesení 

oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o. k. 

pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po provedení výpočtu dle čl. 5 písm. a) 

Usnesení. Oznámení o právu úpisu Společnost současně zveřejní. 

6. Emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne upsání 

Akcií. Celý emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem, a to složením na 

účet společnosti číslo ……………………………………… vedený u společnosti ……………………………………… 
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Úvod  
 

Předkládaný dokument tvoří základní kostru návrhové části Strategického plánu rozvoje města 
Pardubic pro období 2014 – 2025 (dále jen „Strategický plán“).  Strategický dokument respektuje 
moderní trendy v oblasti regionálního rozvoje a reaguje na aktuální socioekonomický vývoj – a to jak 
globální, tak na národní, regionální a lokální úrovni. Při tvorbě byly jako základní podklad využity 
výstupy z analytické části Strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025 
schválené Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. prosince 2013. Strategie byla zpracována 
s využitím praxí ověřené kombinace expertní a komunitní metody. Seznam členů Řídící skupiny pro 
Strategický plán rozvoje města (dále jen „Řídící skupina“) a seznam členů pracovních skupin, kteří se 
na zpracování podíleli, je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 

Celý dokument je členěn do dvou základních bloků. V úvodní části je představena konkrétní struktura 
strategie – vize, pilíře, cíle plánu a sada „makro“ indikátorů vážících se k vizi. Dále jsou v úvodu 
uvedeny informace o procesu tvorby návrhové části a stručně představena použitá metodika. 
Stěžejní část dokumentu se věnuje bližší specifikaci cílů a definici indikátorů, dle kterých bude možné 
sledovat naplňování cílů strategie. 
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A. Struktura návrhové části a metodika 

1. Informace o procesu přípravy  
 

Proces tvorby návrhové části navazuje na první etapu, tvorbu části analytické. První verze návrhu 
pilířů a cílů byla vytvořena expertně. Základním podkladem byly výsledky analytické části 
Strategického plánu schválené zastupitelstvem dne 17. prosince 2013. Předložená struktura pilířů a 
cílů byla nejprve projednána na zasedání Řídící skupiny dne 2. prosince 2013 a po připomínkování 
odsouhlasena Řídící skupinou dne 16. prosince 2013. Seznam členů Řídící skupiny je přílohou číslo 1. 

Následně byla schválená verze zaslána dle tematické příslušnosti k projednání jednotlivým pracovním 
skupinám s žádostí o součinnost při tvorbě popisu cílů. Členové pracovních skupin měli k dispozici 
vzor popisu cíle a požadavky na jeho hlavní atributy. Ke každému jednání byli přizváni i zástupci 
spolupracujících pracovních skupin. Seznam členů pracovních skupin je uveden v příloze číslo 1 
tohoto dokumentu, tematické přiřazení cílů k jednotlivým skupinám je součástí přílohy číslo 2. 
Každého jednání se účastnil i zástupce Odboru hlavního architekta tak, aby byla zajištěna  silnější 
provázanost na proces tvorby územního plánu.  

Jednání pracovních skupin k cílům proběhla následovně: 

 

Před předložením dokumentu s cíli a jejich popisy Řídící skupině byly výsledné návrhy pracovních 
skupin editovány zpracovatelem a členy projektového týmu. Z jednání pracovních skupin vzešel návrh 
několika úprav základní struktury cílů, které následně projednala Řídící skupina na svém jednání dne 
21. února 2014. Komise pro strategii dokument prodiskutovala dne 27. února. Zastupitelstvo města 
Pardubic bylo o procesu přípravy informováno na zasedání 11. března 2014. 

K cílům byly následně navrženy výsledkové indikátory. První návrh struktury indikátorů vzešel od 
zpracovatele a byl nejprve projednán s manažery pracovních skupin na setkání 26. února. Členové 
pracovních skupin pak měli možnost vyjádřit se k indikátorům na setkáních 12. března.  

 

Přiřazení cílů Odpovědná pracovní skupina Termín 

celý pilíř ŽP PS Zdravé životní prostředí a účinnost energetických 
zdrojů 23. ledna 

celý pilíř  doprava  PS Dobrá dopravní dostupnost, propustnost, 
obslužnost města a urbanismus 29. ledna 

celý pilíř 
integrované 
projekty 

PS Metropolitní oblast- Hradecko-pardubická 
aglomerace 28. ledna 

Cíle 4. 1., 4. 2., 4. 
3., 4. 4. PS Veřejná správa a informační technologie 31. ledna 

Cíle 3. 3., 3. 6., 4.5. PS Vzdělání, volnočasové aktivity a sport 29. ledna 
Cíle 3. 1., 3. 2. PS Podnikání a zaměstnanost 24. ledna 
Cíle 3. 4., 3. 5. PS Sociální služby a bezpečnost 31. ledna 
Cíl 4.6 PS Kultura a cestovní ruch 24. ledna 
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Jednání pracovních skupin k indikátorům proběhla následovně: 

 

Jednotlivé cíle budou naplňovány prostřednictvím projektů Akčního plánu. Jeho vazba na rozpočet 
byla diskutována s vedoucím Ekonomického odboru 24. ledna 2014. Projednání s veřejností 
k přípravě Strategického plánu proběhlo 23. července 2013. Součástí setkání byl také sběr názorů 
občanů na celkovou kvalitu života v Pardubicích a sběr podnětů, které by měla budoucí strategie 
řešit. S dalším veřejným projednáním se počítá v souvislosti se shromažďováním námětů pro 
naplňování Strategického plánu a přípravou prvního Akčního plánu.   

Finální dokument obsahující pilíře, cíle a jejich popisy a indikátory schválila Řídící skupina dne             
7. dubna 2014 a projednala Komise pro strategii 16. dubna 2014. 

Následující tabulka shrnuje výše uvedená jednání vázaná na tvorbu návrhové části: 

Odborné skupiny Termín 
Projednání s veřejností a sběr podnětů 23. července 2013 
Zasedání Řídící skupiny 2. prosince 2013 
Zasedání Řídící skupiny 16. prosince 2013 
Jednání pracovních skupin 23. – 31. ledna 2014 
Jednání s vedoucím Ekonomického odboru 24. ledna 2014 
Zasedání Řídící skupiny 21. února 2014 
Jednání manažerů pracovních skupin 26. února 2014 
Zasedání Komise pro strategii 27. února 2014 
Informativní zpráva do ZmP 11. března 2014 
Jednání pracovních skupin 12. března 2014 
Zasedání Řídící skupiny 7. dubna 2014 
Zasedání Komise pro strategii 16. dubna 2014 
 

 

 

Pilíř Odpovědné pracovní skupiny 
Životní prostředí, územní rozvoj a 
energetika 

PS Zdravé životní prostředí a účinnost energetických 
zdrojů 

Doprava a mobilita PS Dobrá dopravní dostupnost, propustnost, obslužnost 
města a urbanismus 

Ekonomika a život ve městě 

PS Podnikání a zaměstnanost 
PS Vzdělání, volnočasové aktivity a sport  
PS Sociální služby a bezpečnost 
PS Kultura a cestovní ruch 

Veřejné služby a kvalita řízení města 

PS Veřejná správa a informační technologie  
PS Vzdělání, volnočasové aktivity a sport  
PS Sociální služby a bezpečnost 
PS Kultura a cestovní ruch 

Integrované projekty a EU fondy PS Metropolitní oblast- Hradecko-pardubická aglomerace 
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2. Metodika návrhové části 
 

Struktura 

Strategický plán je postaven na vizi, pilířích a cílech, které mají dlouhodobý charakter. K jednotlivým 
cílům jsou přiřazeny výsledkové indikátory, které umožňují v čase sledovat jejich plnění.  

Konkrétní opatření, aktivity a projekty jsou potom řešeny formou Akčních plánů, které budou 
sestavovány na základě aktuální finanční situace, možností a potřeb města na každý rok v rámci 
procesu sestavování rozpočtu. Projekty a aktivity v Akčním plánu (jeho faktický obsah) by měly být 
vždy v souladu s cíli a vizí Strategického plánu.  

Struktura návrhové části byla zvolena následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize 

V moderním strategickém řízení je pohlíženo na vizi ze dvou hledisek: 

1. Vize je budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení dosáhnout.  Měla by 
vždy stavět na silných stránkách města. Samozřejmě musí být pravdivá, ambiciózní, ale 
přitom dosažitelná. 

2. Vize jako nástroj marketingu. V posledních letech se vize vnímá také velmi výrazně 
marketingově. Měla by obsahovat „slogany“ či formulace, které se využívají pro 
propagaci města dovnitř (stávajícím občanům, podnikatelům) a ven (turistům, 
potenciálním investorům či obyvatelům).  
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Vize města Pardubic vychází z obou těchto přístupů.  

Pilíře 

Strategický plán je rozdělen do pěti pilířů. Každý pilíř je označen číslem 1 až 5. První čtyři pilíře se váží 
ke klíčovým rozvojovým oblastem města Pardubic. Poslední pilíř je navázán na aktivity spojené 
s novým programovým obdobím 2014 - 2020 a nástroji umožňujícími řešit intervence do celé 
Hradecko-pardubické aglomerace.  Jedná se o následující pilíře:  1. Životní prostředí, územní rozvoj a 
energetika, 2. Doprava a mobilita, 3. Ekonomika a život ve městě, 4. Veřejné služby a kvalita řízení 
města a 5. Integrované projekty a EU fondy.  

Cíle 

Ke každému pilíři je přiřazeno 3 – 7 specifických cílů. Celkem Strategický plán obsahuje 28 cílů. 
Jednotlivé cíle jsou blíže specifikovány v oddíle B.  

Každý cíl: 

- má své číslo, které se skládá z označení pilíře a pořadového čísla v rámci pilíře;  
- ke každému cíli je dále uveden jeho stručný popis (bližší specifikace cíle a jeho zdůvodnění; 

podmínky realizace; případně bariéry; popis cílového stavu, případně nástrojů); 
- je-li to nezbytné, tak vysvětlení pojmů a termínů; 
- vyžaduje-li plnění cíle partnerskou spolupráci, tak informaci o nutnosti spolupráce a zapojení 

partnerů. 

Počet cílů: 

- Celkem: 28 
- 1. Pilíř:    7 
- 2. Pilíř:    6 
- 3. Pilíř:    5 
- 4. Pilíř:    7 
- 5. Pilíř:    3 

U každého cíle byly dále znázorněny vybrané vazby na další cíle plánu, viz příloha č. 3. Přičemž je 
nutné zdůraznit, že na cíle 4.2. „Dodržovat principy strategického a projektového řízení a otevřené 
komunikace s veřejností“ a 4.3. „Dodržovat principy zdravého finančního řízení“ se vážou všechny 
cíle. Cíl 5.3. „Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a omezit chybovost v zadávání veřejných 
zakázek a udržitelnosti projektů“ pak ovlivňuje ty cíle, které pro realizaci budou využívat prostředky 
z EU. 

Indikátory 

Zvolené indikátory reflektují všechny klíčové rozvojové oblasti města (životní prostředí, doprava, 
ekonomika a život ve městě, kvalita veřejné správy, nové nástroje EU apod.) a budou měřit míru 
dosahování cílů Strategického plánu.  

Město si pro sledování cílů zvolilo sadu 54 klíčových indikátorů. Neusilovalo o komplexní měření 
všech aspektů souvisejících s naplněním cílů – vedlo by to k velkému počtu měřítek a tím k 
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výraznému nárůstu administrativy s tímto spojené. Jsou také upřednostňovány indikátory, u kterých 
jsou dostupná data, nebo je měření již v současnosti prováděno. U každého indikátoru byla 
zvažována vypovídající schopnost, dostupnost, pracnost měření a jeho vazba na indikátory nového 
programového období EU.  

Na úrovni města Pardubic bylo zvoleno 9 klíčových indikátorů, které jsou označovány jako „makro“ 
nebo „top“ indikátory a váží se přímo na vizi města. Dále byly ke každému cíli stanoveny 1-3 
indikátory, pokud cíl nebyl pokryt „top“ indikátory. Výjimkou je cíl 3.1, který díky širšímu zaměření 
pokrývá 5 indikátorů.  

Počet indikátorů:  

- Celkem:  54 
- Vize:         9 
- 1. Pilíř:      5 
- 2. Pilíř:      7 
- 3. Pilíř:    12 
- 4. Pilíř:    16 
- 5. Pilíř:      5 

Následně bude ke každému indikátoru zpracován metodický list (karta). U každého indikátoru bude 
stanoven správce indikátoru (obvykle odbor nebo jiný útvar magistrátu), který bude v daném roce 
odpovědný za dopracování metodiky měření včetně cílových hodnot a v dalších letech za pravidelné 
vyhodnocení plnění. Metodiky měření včetně cílových hodnot budou předloženy ke schválení 
orgánům města. 
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3. Základní struktura – vize, pilíře, cíle a indikátory k vizi 
 

Následující tabulka uvádí pro lepší orientaci a vizualizaci vizi města Pardubic do roku 2025 a cíle členěné do jednotlivých pilířů. U každého pilíře je také 
uveden krátký popis (vize) pilíře. 

 Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014-2025 

Vi
ze

 

Pardubice 2025: 
prosperující, čisté, bezpečné a živé město s vyspělou ekonomikou a silnou sportovní a kulturní tradicí, s 

infrastrukturou pro nejméně 120 000 obyvatel 

Pi
líř

e 1. Životní prostředí, 
územní rozvoj, energetika 

2. Doprava a mobilita 

 

3. Ekonomika a život ve 
městě 

4. Veřejné služby a kvalita 
řízení města 

5. Integrované projekty a 
EU fondy 

Cí
le

/p
op

is 

Město se zdravým životním 
prostředím a chytrým využitím 
veřejného prostoru včetně 
katastru připojených obcí, město 
podporující nízkoenergetická 
opatření 

Výborně dostupné a dobře 
propustné město s multimodální 
mobilitou, excelentním 
dopravním chováním a 
ekologickou a integrovanou 
veřejnou dopravou 

Ekonomicky vyspělé město 
podporující rozvoj místních a 
inovačních podniků a spolupráci 
škol a firem; živé město vytvářející 
kvalitní podmínky pro bezpečný 
život svých obyvatel 

4.1. Kvalitně řízené, hospodárné 
město, podporující partnerství 
napříč veřejným, neziskovým i 
soukromým sektorem v tuzemsku 
i v zahraničí a poskytující veřejné 
služby efektivně, kvalitně a 
v dostatečném rozsahu 

5.1. Město efektivně a 
transparentně využívající 
evropských fondů pro realizaci 
integrovaných projektů 
s přesahem do celé 
Hradeckopardubické aglomerace 
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Sp
ec

ifi
ck

é 
 cí

le
   1.1. Zajistit efektivní odpadové 

hospodářství, využít odpady jako 
ekonomickou příležitost 

2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 3.1. Vytvářet podmínky pro 
podporu podnikání a 
zaměstnanost, rozšířit plochy 
rozvoje lehkého průmyslu, 
logistiky a nerušící výroby 
zejména podél silnice I/37.přesun 
do AP s názvem: V rámci 
zpracování a aktualizace ÚP 
prověřit možnost rozšíření ploch 
rozvoje lehkého průmyslu, 
logistiky a nerušící výroby, 
zejména podél silnice 1/37 

4.1. Optimalizovat výkon a 
infrastrukturu místní veřejné 
správy 

5.1. Podporovat kroky k vytvoření 
partnerství s městem HK a v rámci 
aglomerace a zároveň přispívat 
k projektové spolupráci s terciární 
a soukromou sférou 

1.2. Vytvořit podmínky pro 
hospodárné nakládání s energií a 
zavést systém řízení 
energetického hospodaření města 
a městských organizací 

2.2. Rozvíjet integrovanou 
veřejnou dopravu a zvýšit podíl 
ekologické MHD na městské 
mobilitě při zachování její 
dostupnosti a minimalizaci 
ekonomické náročnosti 

3.2. Aktivně komunikovat a 
nabízet využití brownfieldů ve 
městě k podpoře podnikání,  

příp. jako plochy pro bydlení nebo 
pro veřejnou infrastrukturu 

4.2. Dodržovat principy 
strategického a projektového 
řízení a otevřené komunikace s 
veřejností 

5.2. Připravit a realizovat 
strategické projekty s příznivým 
dopadem do aglomerace 

1.3. Snižovat znečišťování ovzduší 
a zamezit zvyšování hlukové 
zátěže nad stanovené limity 

2.3. Vybudovat systém 
inteligentního řízení dopravy ve 
městě 

3.3. Zajistit udržení pověsti 
bezpečného města a zamezit 
vytváření sociálně vyloučených 
lokalit ve spolupráci  městskou 
policií a Polici ČR 

4.3. Dodržovat principy zdravého 
finančního řízení 

5.3. Vytvořit kapacity pro čerpání 
prostředků z EU a omezit 
chybovost v zadávání veřejných 
zakázek a udržitelnosti projektů 
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1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného 
prostranství ve městě, 
optimalizovat územně-technické 
a sociálně-psychologické 
podmínky pro rozvoj bydlení 
přesun do samostatného SC 1.8 

 

2.4. Propojit vybrané části 
města s cílem lepší dopravní 
prostupnosti, bezpečnosti a 
bezbariérovosti, doplnit 
územní rezervu pro SZ 
tangentu a prověřit napojení 
PZ Čívice a Semtín na D11. 
přesun do AP s názvem „ 
V rámci aktualizace ÚP 
prověřit možnost doplnění 
územní rezervy pro SZ 
tangentu a prověřit možnost 
napojení PZ Čívice a Semtín 
na D11. 

 

3.4. Podporovat sociální 
podnikání a vymezit problematiku 
sociálního bydlení ve městě, 
vypracovat koncepci bydlení, 
která umožní nárůst obyvatel 

4.4. Prosazovat zájmy města u 
státních a dalších institucí, 
aktivizace podnikatelské 
veřejnosti 

 

1.5. Využít potenciálu řek Labe a 
Chrudimky a ostatních vodních 
ploch pro oživení města; 

rozšířit zelené plochy k 
občanskému využití 

2.5. Podporovat rozvoj 
nemotorové dopravy a bezemisní 
dopravy, přístav umístit variantně 
i na druhém břehu Labe.přesun a 
úprava  do nového cíle 2.7 

3.5. Podporovat tradiční 
atraktivní sportovní či kulturní 
akce a zájmovou činnost dětí a 
mládeže 

4.5. Zvyšovat kvalitu mateřských a 
základních škol (domů dětí a 
mládeže a základních uměleckých 
škol) 

 

1.6. Podporovat ekologickou 
výchovu a osvětu 

2.6. Regulovat dopravu v klidu 3.6.Revitalizovat MAS na Dukle a 
vyřešit letní stadion 

4.6. Zajistit efektivní koordinaci 
sociálních služeb 
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1.7. Podporovat odstraňování 
ekologických zátěží a omezit rizika 
z nich plynoucí 

 

 

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 

 

 

2.7. Využívat potenciálu vodní a 
letecké dopravy a podporovat 
rozvoj letiště pro rozvoj celého 
regionu 

 

 

 

 4.7. Zajistit zacílenou propagaci 
města a s unikátními tématy 
budovat značku města 

i na mezinárodním poli 
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Následující tabulka uvádí názvy devíti indikátorů přiřazených k vizi města. Následně budou ke každému indikátoru zpracovány karty (metodika měření, cílové 
hodnoty). Ostatní indikátory jsou vždy uvedeny u každého cíle (v posledním řádku tabulky popisující cíl). Celkový počet indikátorů je 54. 

 
Indikátory k vizi 

Vize 
Pardubice 2025:  

čisté, bezpečné a živé město s vyspělou ekonomikou a silnou sportovní tradicí 

Pořadí Název Indikátoru Jednotka 

1. Počet obyvatel Počet 
2. Celková spokojenost – index spokojenosti občanů % 
3. Míra nezaměstnanosti (rozdíl ČR mínus město Pardubice) % 
4. Pořadí v Indexu kriminality Pořadí 10 největších měst dle indexu 
5. Ekologická stopa Gha/osobu 
6. Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok ( PM10, NOx, SOx) Počet 
7. Podíl cest, které cestující vykonali za použití pěší, veřejné a cyklistické dopravy % 
8. Počet návštěvníků největších sportovních a kulturních akcí pořádaných s přispěním města Počet 
9. Ukazatel dluhové služby města % 
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B. Bližší specifikace cílů 

Pilíř 1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika   

1.1. Zajistit efektivní odpadové hospodářství, využít odpady jako ekonomickou příležitost 

1.1.  
Zajistit efektivní 

odpadové 
hospodářství, využít 

odpady jako 
ekonomickou 

příležitost  

 
Ekologicky šetrné nakládání s odpady je jednou z významných priorit města, 
přičemž jejich ekonomické zhodnocení může představovat také 
podnikatelskou příležitost. Třídění dále využitelných složek z komunálního 
odpadu vede ke snižování množství odpadu ukládaného na skládky a k 
šetření primárních surovin. Odpad je cenná surovina a jeho nedostatečné 
využití vede k plýtvání přírodními zdroji, jakož i k nárůstu zátěže životního 
prostředí. 
 
Klíčovým záměrem pro naplnění cíle bude zpracování koncepce odpadového 
hospodářství s možnými variantami nakládání s odpadem. Dle koncepce 
město zajistí zvýšení intenzity třídění dále využitelných komodit z 
komunálního odpadu. Tento cíl má podporu i v legislativě, neboť recyklace 
odpadů je v hierarchii nakládání s odpady upřednostňována před spalováním 
a především skládkováním. Koncepce bude čerpat ze strategie zpracované 
Službami města Pardubice. 
 
Dle koncepce se město připraví na možný legislativní zákaz skládkování 
biologicky rozložitelných odpadů na skládku. Podmínkou pro naplnění cíle je 
dostatek finančních prostředků pro intenzifikaci systému třídění a také silná 
ekologická osvěta směrem k široké veřejnosti. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.6. Ekologická výchova a osvěta 
- 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.4. Prosazovat zájmy města u státních a dalších institucí 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 

 
- 10. Podíl vytříděného komunálního odpadu (%) 
- Vazba na makro indikátor 5 
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1.2. Vytvořit podmínky pro hospodárné nakládání s energií a zavedení systému řízení 
energetického hospodářství města a městských organizací 

1.2. Vytvořit 
podmínky pro 
hospodárné 

nakládání s energií a 
zavedení systému 

řízení energetického 
hospodářství města 

a městských 
organizací 

 
Snižování energetické náročnosti musí být jednou z priorit moderních 
evropských měst. Je třeba věnovat mu pozornost ze strany politiků i 
energetických manažerů působících na nižších lokálních úrovních řízení, kteří 
jsou kompetenčně vybaveni rozhodovacími pravomocemi jak ve věcně 
příslušné oborové oblasti, tak ve finanční a politické rovině.  
 
Za hlavní prioritu lze považovat zejména zpracování a řízení dle energetické 
koncepce města v souladu se zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb. 
Město Pardubice bude v této oblasti zejména sledovat a řídit nákup a 
spotřebu energie v definovaném členění. Dále pak sledovat a evidovat 
spotřebované technické jednotky a vynaložené finanční náklady na nákup 
energie v druhovém členění a na provozování energetických celků.  
 
Město dále identifikuje a navrhne energeticky úsporná opatření a účelné 
využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a druhotných zdrojů energie, 
bude sledovat, evidovat a vyhodnocovat realizované úsporné projekty v 
oblasti energie. Úkolem města bude také vyhledávat, evidovat a identifikovat 
možnosti kofinancování energeticky úsporných opatření. V rámci 
energetického managementu bude město predikovat vývoj spotřeby energie 
a na základě toho modifikovat energetické hospodářství, navrhovaná a 
realizovaná opatření.  Důležité také bude zajištění propagace aktivit 
prováděných městem v oblasti energetiky v médiích a výměna zkušeností 
s dalšími městy podobné velikosti. 
 
Město se připraví na rizika spjatá s dodávkami energií (výpadky, havárie). 
Celkovou snahou města bude posílení bezpečnosti a spolehlivosti zásobování 
energií a to zejména formou podpory ostrovních systémů a kombinovaných 
zdrojů. Díky ostrovním systémům lze kontinuálně zásobovat elektrickou 
energií vybranou infrastrukturu ve městě a tím zabránit totálnímu výpadku 
elektřiny a zároveň zajistit základní procesy a chod území. Město výsledně 
vytvoří a zavede systém řízení energetického hospodářství města, případně 
podpoří jeho aplikaci do dalších okolních měst.  
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.6. Ekologická výchova a osvěta 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.5. Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a 

mládeže a základních uměleckých škol) 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 

- 11. Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách (kW/rok) 
- 12. Objem prostředků z rozpočtu na energie – celkové náklady (Tis. 

Kč) 
- Vazba na makro indikátor 5 
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1.3. Snižovat znečišťování ovzduší a zamezit zvyšování hlukové zátěže nad stanovené limity 

1.3. Snižovat 
znečišťování ovzduší 
a zamezit zvyšování 
hlukové zátěže nad 

stanovené limity  

 
Pardubice a okolí i nadále patří mezi oblasti značně zatížené emisemi. 
Příčinou je jednak dlouhá tradice zejm. chemické průmyslu, ale také 
primárně automobilová doprava, která je z důvodu nevyřešené dopravní 
prostupnosti města neúměrně hustá a komplikovaná. V okrajových částech 
Pardubic může ke zhoršenému stavu ovzduší přispívat i nevhodné vytápění v 
lokálních topeništích.  
 
Vzhledem k silné přítomnosti průmyslu je cestou ke zlepšení ovzduší 
omezování prašnosti v areálech a v jejich okolí např. budováním zpevněných 
komunikací v areálech závodů, ozeleněním areálů, popř. pravidelným 
čištěním a údržbou jejich otevřených ploch. 
 
Snižování znečišťování ovzduší musí jít ruku v ruce s řešením optimalizace 
silničního provozu a vybudováním silničních obchvatů, kdy by došlo k 
efektivnímu snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy. 
K významnému omezení produkce emisí přispěje vybudování zejména SV 
obchvatu města. Při výstavbě dopravní infrastruktury bude brán zřetel i na 
legislativou stanovené hlukové limity, které v případě porušování přináší 
negativní dopady na zdraví místních obyvatel.  
 
Dalšími opatřeními budou budování či rekonstrukce zastávek a přestupních 
terminálů veřejné dopravy. S tímto souvisí i ekologizace dopravních 
prostředků, tedy nákup vozidel veřejné dopravy se zřetelem na jejich 
ekologický provoz, včetně vozidel využívajících alternativní paliva. V této 
oblasti bude klíčovým partnerem Dopravní podnik města Pardubic. 
 
Za podpůrné opatření lze považovat podporu monitoringu kvality ovzduší 
vhodně zvolenou formou.  
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- cíle v pilíři Doprava a mobilita 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.4. Prosazovat zájmy města u státních a dalších institucí 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 
 

- Vazba na makro indikátory 6 a 7 
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1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 

1.4. 
Zlepšovat kvalitu 

veřejného 
prostranství ve 

městě 

 
Pro naplnění vize „město s chytrým veřejným prostranstvím“ bylo zvyšování 
kvality veřejných prostranství vyčleněno jako samostatný cíl. Urbanistická a 
architektonická řešení města jsou označována za jeden z jeho významných 
rozvojových problémů. Cíl zohlední i novodobé trendy evropských měst, 
jejichž snahou je oživení veřejného prostoru. Obraz města v očích jeho 
obyvatel, ale i návštěvníků je utvářen právě kvalitou veřejného prostoru. 
 
Město bude systematicky zlepšovat kvalitu svých veřejných prostorů. Bude 
postupně revitalizovat veřejná prostranství ve městě, ale zajistí i jejich 
následnou kvalitní údržbu a „zaplňování“, oživování. Prioritou budou zejm. 
prostranství v samotném centru města, zejm. pak veřejná prostranství v 
městské památkové zóně, Třída Míru a Palackého ulice včetně navazujících 
prostorů přednádraží. 
 
Tato problematika zahrnuje práci s architektonickým detailem, veřejným a 
slavnostním osvětlením, městským mobiliářem, regulaci reklamy, práci se 
zelení. Veřejný prostor je třeba utvářet pro pěší, ne automobily. V neposlední 
řadě je třeba aktivně veřejný prostor zaplňovat. Zde se dá hovořit například o 
umisťování výtvarných děl, pořádání, resp. povolování divadelních či 
hudebních produkcí, sportovních akcí či trhů. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.5. Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních vodních 

ploch pro oživení města; rozšíření zelených ploch k občanskému 
využití 

- Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní prostupnosti, 
bezpečnosti a bezbariérovosti   

- 2.5. Podporovat rozvoj nemotorové dopravy 
- 3.5. Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a 

zájmovou činnost dětí a mládeže 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.7. Zajistit zacílenou propagaci významných aktivit z pohledu 

cestovního ruchu a budovat značku města i na mezinárodním poli, 
hledat unikátní témata města 

- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 
aglomerace 
 

Indikátory 

 
- 13. Plocha revitalizovaných veřejných prostranství (m2) 
- Vazba na makro indikátor 2  
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1.5. Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních vodních ploch pro oživení města; rozšířit 
zelené plochy k občanskému využití 

1.5. Využít 
potenciálu řek Labe 

a Chrudimky a 
ostatních vodních 
ploch pro oživení 

města; rozšířit 
zelené plochy k 

občanskému využití 

 
Z analýzy soustavy veřejných prostorů vyplývá, že ty málo atraktivní a 
neatraktivní představují ca 54 % z celého veřejného prostoru ve městě. Jedná 
se především o nezastavěné plochy podél řek; krajinné plochy extenzivně 
využívané (lesy, louky) a dopravní plochy a provozní veřejné prostory ve 
výrobních areálech. 
 
Cílem města je tedy využít významného fenoménu Pardubic, tj. pronikání 
přírodních ploch navazujících na řeky Labe a Chrudimku plynule až do 
vlastního centra města. Zelené plochy budou řešeny koncepčně jako celek 
tak, aby byla dokonale využita jejich významná „městotvorná“ funkce. Budou 
nalezeny možnosti k plnému využití rekreačního potenciálu těchto ploch.  
 
Velkou pozornost je nutno věnovat prostupnosti celého systému zeleně 
podél obou břehů řeky Labe i Chrudimky pro pěší i cyklisty. Cestní systém 
podél řek bude „zokruhován“ tak, aby nabízel více variant tras pro pěší i 
cyklisty. Tím bude území atraktivnější, využitelnější k rekreačním účelům. 
Toto řešení si vyžádá budování nových mostů – lávek pro pěší a cyklisty, 
budování atraktivních zastávek a cílů cest. 
 
Páteří prostupnosti ploch podél Labe je projekt Labská cyklostezka, kterou 
lze jednoznačně považovat za projekt nadregionálního významu, který může 
propojit několik států Evropy. Podél Labe lze uvažovat i s hipostezkou.  K 
rekreačním účelům by bylo vhodné využít i řeku samotnou, a to splavněním 
Labe pro rekreační plavidla do Hradce Králové a vybudováním koncového 
rekreačního přístavu ve středu Pardubic. 
 
Dále se město zaměří na nalezení efektivního využití krajinných ploch 
extenzivně využívaných, zejména městských lesů. 
 
Při realizaci všech jednotlivých opatření bude uplatňován princip 
bezbariérovosti. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

- 1.4. Zlepšování kvality veřejného prostranství ve městě 
- 1.6. Ekologická výchova a osvěta  
- 2.4. Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní prostupnosti, 

bezpečnosti a bezbariérovosti   
- 2.5. Podporovat rozvoj nemotorové dopravy  
- 3.5. Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a 

zájmovou činnost dětí a mládeže 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.7. Zajistit zacílenou propagaci významných aktivit z pohledu 

cestovního ruchu a budovat značku města i na mezinárodním poli, 
hledat unikátní témata města 

- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 
aglomerace  
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Indikátory 

 

- 14. Plocha revitalizovaných ploch podél vodních ploch (m2)  
- Vazba na makro indikátor 2 
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1.6. Podporovat ekologickou výchovu a osvětu 

1.6. Podporovat 
ekologickou 

výchovu a osvětu 

 
Environmentální (někdy též označováno jako ekologické) vzdělávání, výchova 
a osvěta (EVVO) představuje jednu z mála cest, která řeší nejen následky, ale 
i příčiny různých neutěšených stavů životního prostředí. Pomáhá zvyšovat 
spoluodpovědnost lidí za současný i budoucí stav přírody i společnosti, za 
místo, ve kterém žijí a které je jim domovem, podporuje smysluplné 
využívání místních surovin, energetických potenciálů, tradičních výrob, 
místních pozoruhodností i lidských zdrojů. Podporuje aktivitu, vstřícnost i 
tvořivost lidí při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské 
společnosti a utváří ekologicky příznivé hodnotové orientace.  
 
Město se zaměří např. na využití grantového Programu podpory EVO 
(PPEVO) určeného na finanční podporu drobných aktivit různých subjektů 
(zejména škol a neziskových organizací), realizaci akcí vedoucích k ekologicky 
šetrnému životnímu stylu, kampaně na podporu třídění odpadů, vzdělávání v 
oblasti životního prostředí, zdravého životního stylu, zvyšování odpovědnosti 
obyvatel na znečišťování ovzduší při vytápění lokálními topeništi či používání 
individuální automobilové dopravy. EVVO bude dále zvyšovat povědomí o 
naléhavosti snižování energetické náročnosti a rozvíjet znalosti o energetice 
u zaměstnanců města, jeho organizací i veřejnosti.  
 
Jedním z možných projektových záměrů pro naplnění cíle bude vybudování a 
provoz Natura-parku na Olšinkách, který soustředí aktivity pro školy, rodiny s 
dětmi, laickou i odbornou veřejnost. Podmínkou je kvalitní spolupráce s 
Ekocentrem PALETA, které je nejnavštěvovanějším centrem ekologické 
výchovy v ČR. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- cíle v pilíři Životní prostředí, územní rozvoj a energetika   
- 2.2. Rozvíjet integrovanou veřejnou dopravu a zvýšit podíl ekologické 

MHD na městské mobilitě při zachování její dostupnosti a 
ekonomické náročnosti 

- 2.5. Podporovat rozvoj nemotorové dopravu 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 
 

- Vazba na makro indikátory 5, 6 a 7 a indikátory cílů 1.1,2.2 
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1.7. Podporovat odstraňování ekologických zátěží a omezit rizika z nich plynoucí 

1.7. 
Podporovat 

odstraňování 
ekologických zátěží 

a omezit rizika z nich 
plynoucí 

 
Na území města Pardubice je množství starých ekologických zátěží, které 
čekají na asanaci.  Jedná se o ekologické zátěže charakteru starých skládek 
komunálního odpadu, kontaminovaných objektů a skládek odpadů z 
chemické výroby a rafinace ropy. Zátěže zejména v areálu Synthesie či 
Parama jsou pozůstatkem nezodpovědného dlouhodobého přístupu 
společnosti k životnímu prostředí před rokem 1989. 
Neustálé oddalování řešení problému, a to zejména z důvodu vysoké finanční 
náročnosti a tlaku různých zájmových skupin, zvyšuje riziko odložení řešení 
na neurčito či dokonce neřešení vůbec. Předmětné ekologické zátěže sice 
bezprostředně neohrožují vodárenské zdroje a ani nebrání územnímu rozvoji 
(což doposavad snižovalo prioritu jejich řešení), ale významně snižují 
celkovou kvalitu života obyvatel a vystavují budoucí generace dalšímu riziku.  
 
Splnění cíle je mimo pravomoci a možnosti města, nicméně jeho 
představitelé budou problém aktivně řešit a budou přijímat odpovědnost za 
zachování životního prostředí pro další generace. Město bude působit v 
součinnosti se společností Paramo a Synthesie na příslušná ministerstva 
(financí a ŽP), aby sanace starých zátěží byla realizována, respektive aby na 
ně byly vyčleněny prostředky z národních zdrojů či zdrojů EU. 
 
Možné riziko úspěšné realizace ve všech dotčených lokalitách lze spatřovat v 
útlumu výroby a tedy ekonomických dopadech. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 
- 3.2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k 

podpoře podnikání, příp. jako plochy pro atraktivní bydlení nebo pro 
veřejnou infrastrukturu 

- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 
otevřené komunikace s veřejností 

- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.4. Prosazovat zájmy města u státních a dalších institucí 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 
 

- Vazba na indikátory cíle 4.4 
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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 

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 

 
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 tak, s minimalizací negativních dopadů - nároky na 
individuální dopravu… 

• kompaktní zástavba s vazbou na OV 

• vytvoření podmínek v rámci územního plánu (regulativy, lokalizace 
rozvojových ploch) 

• dopravně orientovaný rozvoj v oblastech s dobrou dopravní 
dostupností MHD, pěší, cyklo 

• vytvářet podmínky pro výstavbu na plochách ve vlastnictví města 

 

 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 
- 2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 
- 2.4. Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní prostupnosti, 

bezpečnosti a bezbariérovosti   
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 
- 15. Nárůst počtu bytů ve městě za kalendářní rok (v členění typově: 

rodinné domy, bytové domy…dle koncepce bydlení) 
- Vazba na makro indikátory 1, 2, 5, 7 
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Pilíř 2. Doprava a mobilita 

2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 

2.1. 
Zkvalitnit dopravní 

plánování  

 
Dopravní řešení v Pardubicích jsou optikou dostupných dat i názorů laické i 
odborné veřejnosti právem označovány za jednu z nejkritičtějších oblastí 
k rychlému řešení. Kvalitní dopravní plánování je klíčovým nástrojem 
k postupnému a komplexnímu řešení tohoto problému. 
 
Zkvalitnění dopravního plánování bude spočívat v pořízení relevantních 
analýz a plánů cílených na jednotlivé složky dopravního systému (doprava v 
klidu, veřejná doprava, pěší doprava, rozvoj komunikační sítě města, správa 
komunikací apod.). Bude pořízen plán udržitelné městské mobility, dle 
standardů EU - strategický plán cílený na uspokojení potřeb mobility, zvýšení 
kvality života. Plán bude respektovat principy integrovaného přístupu, 
participace a hodnocení. 
 
Dále budou definovány kompetence v oblasti dopravního plánování 
(kompetence jednotlivých odborů, městských obvodů a organizací města). V 
rámci pořízení nových nástrojů dopravního plánování budou vyčleněni 
pracovníci odpovědní za jejich respektování a implementaci. Dojde k 
optimalizaci řízení projektů v oblasti dopravní infrastruktury. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- Cíle v pilíři Doprava a mobilita 
- 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 
- 4.1. Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné správy 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.4. Prosazovat zájmy města u státních a dalších institucí 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 

 
- 16. Procento plnění Plánu městské mobility v daném roce (%) 
- Vazba na makro indikátory 6 a 7 
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2.2. Rozvíjet integrovanou veřejnou dopravu a zvýšit podíl ekologické MHD na městské mobilitě při 
zachování její dostupnosti a minimalizaci ekonomické náročnosti 

2.2. Rozvíjet 
integrovanou 

veřejnou dopravu a 
zvýšit podíl 

ekologické MHD na 
městské mobilitě při 

zachování její 
dostupnosti a 
minimalizaci 
ekonomické 
náročnosti 

 
I přes dobré dopravní chování v národním měřítku evidujeme v Pardubicích 
stále nemalý potenciál ke snižování podílu individuální automobilové 
dopravy a posilování preference MHD, která aktuálně dosahuje 22 % 
z celkové dopravy ve městě. Tyto kroky ovlivňují dopravní chování obyvatel a 
mají nemalý vliv na propustnost města a kvalitu ovzduší. Systém městské 
hromadné dopravy hraje zásadní roli v prosazování tohoto trendu i celkové 
dopravní obslužnosti města Pardubice. 
 
Město bude usilovat o zvýšení podílu veřejné hromadné dopravy na úkor 
individuální automobilové dopravy tam, kde je takový postup možný a 
efektivní. Cílem bude zlepšení návaznosti mezi MHD, vlakovou a ostatní 
autobusovou dopravou, stejně, jako zlepšení návaznosti mezi MHD a 
dopravou nemotorovou. Snahou města bude vhodně motivovat cestujícího 
tak, aby zaměnil individuální jízdu ve svém osobním vozidle za jízdu 
multiprostředkem. Multiprostředkem je obecně nazýván dopravní 
prostředek hromadné přepravy osob např. trolejbus, autobus, mikrobus 
atd.).  
 
Nástrojem motivace budou na jedné straně přijatelné náklady pro 
cestujícího, výhodná docházková vzdálenost zastávek, rychlost spojení a 
četnost linek.  
 
Při plánovaném zvýšení podílů multiprostředků na dopravě ve městě bude 
třeba dbát na to, aby multiprostředky splňovaly také ekologické parametry, 
tzn. „zelený pohon“, kvalitní pneumatiky, nízký hluk a vibrace atd. Zvýšení 
rychlosti dopravní obsluhy multiprostředky bude vyžadovat jejich preferenci 
na komunikacích a křižovatkách, úpravu zastávek zejména posunem do 
jízdních pruhů atd. 
 
Další nezbytnou podmínkou bude zachování ekonomické náročnosti provozu 
MHD v mezích daných rozpočtem města. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.3. Snižovat znečišťování ovzduší a zvyšování hlukové zátěže 
- 1.6. Ekologická výchova a osvěta 
- 2.3. Vybudovat systém inteligentního řízení dopravy ve městě 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 

- 17. Podíl městské hromadné dopravy na osobní dopravě ve městě 
(%) 

- 18. Objem prostředků na MHD z rozpočtu města (Tis. Kč) 
- 19. Podíl výkonů bezemisní MHD na dopravních výkonech MHD (%) 
- Vazba na makro indikátory 6 a 7  
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2.3. Vybudovat systém inteligentního řízení dopravy ve městě 

2.3.  
Vybudovat systém 

inteligentního řízení 
dopravy ve městě 

 
Dopravní propustnost zejména z pohledu silniční dopravy je dlouhodobě 
označována za největší rozvojový problém města.  
  
Systém inteligentního řízení dopravy je využíván k řešení optimalizace 
silničního provozu, neboť umožňuje flexibilní řízení dopravy ve městě. 
Zavedení systému primárně bude podporovat využití MHD, dále napomůže 
výraznému zvýšení propustnosti a zrychlení provozu ve městě.  
 
Klíčovým záměrem pro naplnění cíle bude vybudování Dopravního 
informačního centra, které zajistí dohled nad aktuální dopravní situací, 
umožní optimalizaci dopravy ve městě a poskytne aktuální dopravní 
informace. Dílčí aktivity pak budou zahrnovat např. zajištění dispečerského 
dohledu, který bude poskytovat ucelený přehled o aktuální dopravní situaci a 
technickém stavu subsystémů v reálném čase; vytvoření nástroje pro řízení 
provozu – s jasnou preferencí IDS, liniovou koordinací křižovatek, řídícím 
scénářem pro mimořádné avšak opakující se situace; poskytování dopravních 
informací s využitím Jednotného systému dopravních informací (JSDI) a další 
moduly. 
 
Při budování celého systému řízení dopravy bude město citlivě přistupovat 
k realizaci technických úprav související dopravní infrastruktury.  
  
Podmínkou pro naplnění tohoto cíle je efektivní nastavení spolupráce  
s městem Hradec Králové, Pardubickým krajem, ŘSD, případně dalšími městy 
v aglomeraci a využití finančních prostředků z evropských fondů.  
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 2.1. Zkvalitnit dopravní plánování  
- 2.2. Rozvíjet integrovanou veřejnou dopravu a zvýšit podíl ekologické 

MHD na městské mobilitě při zachování její dostupnosti a 
ekonomické náročnosti 

- 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 
 

- Vazba na makro indikátory 6 a 7 a na indikátory cíle 2.2 
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2.4. Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní prostupnosti, bezpečnosti a bezbariérovosti   

2.4. Propojit 
vybrané části města 

s cílem lepší 
dopravní 

prostupnosti, 
bezpečnosti a 

bezbariérovosti   

 
Propustnost města nelze zlepšovat bez hledání optimálních řešení pro 
propojování jeho jednotlivých částí.   
 
Cílem je hledat optimální substituční dopravní vazby mezi jednotlivými 
částmi města, zdroji a cíli dopravy. Taková situace nastává i tam, kde je 
dopravní obslužnost zajišťována dominantním způsobem jednou složkou 
dopravy bez adekvátní náhrady v případě výpadku. Vazbami jsou zde 
myšleny nejen nové propojovací komunikace, ale i prodloužení či napojení 
trolejového vedení, lávky pro pěší a cyklisty zejména přes Labe, Chrudimku a 
marginální vodoteče v periferních částech města.  
 
Mezi další potenciálně významná propojení patří také například propojení 
ulice S. K. Neumanna s ulicí Kyjevskou (napojení nemocnice), propojení ulic 
Dašická a Průmyslová (mimoúrovňově s železničním koridorem), propojení 
obou stran železničního koridoru v prostoru hlavního nádraží. (Prostor 
přednádraží bude řešen v rámci cílů věnujícím se veřejným prostranstvím a 
integrovaným projektům.) 
 
Zásadním a prioritním prvkem udržení mobility ve městě bez ohledu na podíl 
cílové či tranzitní dopravy je především zvýšení počtu přemostění Labe. 
Město bude usilovat o vybudování kapacitního silničního mostu přes Labe 
optimálně v horizontu 10 let, nejpozději však do 20let s ohledem na životnost 
a regeneraci mostů stávajících. V opačném případě hrozí vážný kolaps 
severo-jižní dopravy nejen Pardubic, ale celého pardubického regionu, neboť 
nejbližší odpovídající mosty jsou až v Týnci nad Labem a v Hradci Králové. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 
- 1.5. Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních vodních 

ploch pro oživení města; rozšíření zelených ploch k občanskému 
využití  

- 2.1. Zkvalitnit dopravní plánování  
- 2.5. Podporovat rozvoj nemotorové dopravu  
- 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.4. Prosazovat zájmy města u státních a dalších institucí 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 

 
- 20. Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení 

bezbariérovosti a bezpečnosti (Km) 
- 21. Počet překonání bariér ve městě (Počet) 
- 22. Délka evidovaných místních komunikací, včetně cyklostezek a 

cyklotras a komunikací pro pěší dopravu (Km) 
- Vazba na makro indikátory 6 a 7 
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2.5. Podporovat rozvoj nemotorové dopravy a bezemisní dopravy 

2.5.  
Podporovat rozvoj 

nemotorové 
dopravy a bezemisní 

dopravy 

 
Moderním trendem evropských měst je prosazování ekologicky šetrných 
způsobů přepravy a snaha o snižování podílu automobilové dopravy. 
Podmínky v Pardubicích jsou tomuto trendu nakloněny. Pardubice jsou 
kompaktním městem, kde je „všude blízko“. Podle analýzy dopravního 
chování je 35% cest uskutečněn automobilem, i když více než ¾ těchto cest 
je kratších 5 km.  
 
Cílem podpory rozvoje nemotorové dopravy je udržet nebo zvýšit podíl pěší a 
cyklistické dopravy na cestách na úkor individuální automobilové dopravy. 
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu bude rozšiřována a udržována, a to 
zejména v místech vysoké poptávky po cyklistické dopravě a na 
frekventovaných úsecích v katastru města. Dojde k chybějícímu propojení 
stávajících úseků infrastruktury. Při budování infrastruktury pro cyklisty 
budou respektovány zásady vyplývající z generelu cyklistické dopravy. 
 
Systematicky budou odstraňovány bariéry pro pěší dopravu. Komunikační síť 
města bude uzpůsobována pro pohyb pěších a cyklistů. Součástí podpory 
rozvoje nemotorové dopravy je rozšiřování zklidněných zón v residenčních 
oblastech, pěších zón v centru města a v centrech jednotlivých městských 
částí. 
 
Dále bude město podporovat budování infrastruktury pro napojení 
okrajových částí města a okolních obcí. Součástí podpory nemotorové 
dopravy je také budování Labské stezky. Ta je významná nejen z pohledu 
dopravy, ale zejména jako produkt cestovního ruchu. 
 
Město bude usilovat o zlepšení podmínek pro rozvoj bezemisní dopravy, 
zejména elektromobility. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 
- 1.5. Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních vodních 

ploch pro oživení města; rozšíření zelených ploch k občanskému 
využití 

- 1.6. Ekologická výchova a osvěta 
- 2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 
- 2.4. Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní prostupnosti, 

bezpečnosti a bezbariérovosti   
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.7. Zajistit zacílenou propagaci významných aktivit z pohledu 

cestovního ruchu a budovat značku města i na mezinárodním poli, 
hledat unikátní témata města 

- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 
aglomerace 
 

Indikátory 
 

- Vazba na makro indikátory 6 a 7 
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2.6. Regulovat dopravu v klidu 

2.6.  
Regulovat dopravu 

v klidu  

 
Regulace dopravy v klidu je jedním z nástrojů k omezování automobilové 
dopravy ve městě. Zároveň nastavení optimálního systému dopravy v klidu 
reaguje na reálnou poptávku po parkování, zejména v centru a na jiných 
exponovaných lokalitách, řeší tlak na využití veřejných prostor, také zejména 
v centru města, a slouží jako nástroj pro podporu podnikání. 
 
Město bude optimalizovat systém placeného stání s cílem zvýšení efektivity 
využití parkovacích ploch. V centrální části města bude cílem organizovat 
dopravu v klidu tak, aby parkování v centru reagovalo na poptávku s využitím 
stávajících ploch pro parkování.  
 
V rezidenčních oblastech bude prioritou regulovat plochy pro odstavení 
vozidel tak, aby nedocházelo k jejich nadužívání (odstavovaní zřídka 
používaných vozidel apod.). Pilotně bude zóna placeného stání rozšířena do 
vybrané rezidenční oblasti mimo centrální část města. 
 
Záměrem bude také zpracování Koncepce dopravy v klidu. Město zadá 
zpracování analýzy poptávky po parkování v jednotlivých částech města. Na 
základě zjištěné obsazenosti a dalších parametrů bude rozšiřována zóna 
placeného stání, upraven režim zpoplatnění, případně vytipována místa pro 
budování nových kapacit.  
  

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.4. Zlepšování kvality veřejného prostranství ve městě 
- 2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 
- 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 
- 3.2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k 

podpoře podnikání, příp. jako plochy pro atraktivní bydlení nebo pro 
veřejnou infrastrukturu 

- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 
otevřené komunikace s veřejností 

- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory 
 

- Vazba na makro indikátory 6 a 7 a indikátory cíle 2.1, 2.2 
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2.7. Podporovat rozvoj letiště pro rozvoj celého regionu 

2.7.  

Podporovat rozvoj 
letiště pro rozvoj 
celého regionu 

 
Letiště Pardubice je regionálním letištěm se statutem veřejného 
mezinárodního letiště se smíšeným civilním a vojenským provozem.  

 

Cílem společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. je na konci roku 2017 
dokončit výstavbu nového terminálu letiště Pardubice včetně příjezdové 
komunikace k terminálu s hodnotou díla cca 260 mil. bez DPH.  

 

V návaznosti na dokončení výstavby nového terminálu je pro letiště velmi 
důležitým krokem dojednání pravidelného leteckého spojení s významným 
evropským městem (např. Londýn).  

Město bude usilovat  a podporovat rozvoj letiště. 

 

S ohledem na existenci mezinárodního letiště a jeho postupný rozvoj je třeba 
vytvářet podmínky pro navazující dopravní infrastrukturu, zejména potom 
dopravní propojení mezi terminálem, vlakovým nádražím a centrem města. 

Vodní doprava a zejména potom rekreační plavba přispívá k oživení 
Pardubických nábřeží. Město podporuje rozvoj infrastruktury pro rekreační 
plavbu - kotviště, technické zázemí apod. 

 

 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 
- 2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 
- 2.4. Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní prostupnosti, 

bezpečnosti a bezbariérovosti   
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.7. Zajistit zacílenou propagaci významných aktivit z pohledu 

cestovního ruchu a budovat značku města i na mezinárodním poli, 
hledat unikátní témata města 

- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 
aglomerace 
 

Indikátory 
- 23. Počet odbavených cestujících letiště Pardubice za kalendářní rok 

 
- Vazba na makro indikátory 2, 3, 5, 6, 8  
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Pilíř 3. Ekonomika a život ve městě 

3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 

3.1.  
Vytvářet podmínky 

pro podporu 
podnikání a 

zaměstnanost  

 
Ekonomika města a celková kvalita života obyvatel tvoří další z pilířů 
udržitelného rozvoje města a spoluvytváří celkovou pozitivní image města. I 
Pardubice chtějí usilovat o vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání a dle 
svých možností přispívat k uplatnění místních obyvatel na trhu práce.  

Město se zaměří na budování infrastruktury pro podporu podnikání, zejm. ve 
vztahu k přípravě ploch (včetně stávajících průmyslových zón jak městských, 
tak privátních), na získávání domácích i zahraničních investic a bude využívat 
své konkurenční výhody ve smyslu specializace průmyslových odvětví, tedy 
podporovat poptávku po progresivních a výzkumných zejména v oborech 
elektrotechnického, chemického a nově také biochemického a strojírenského 
průmyslu.  Rozvoj podnikatelských aktivit (lehká výroba, služby, občanská 
vybavenost) budou probíhat dle možností a limitů územního plánu 
s přihlédnutím k dodržení zásad trvale udržitelného rozvoje. Město dále 
využije potenciálu letiště jako konkurenční výhody a příležitosti pro rozvoj. 

Město bude koordinovat a systémově podporovat spolupráci všech typů škol 
na svém území a místních podniků (místní trh práce), například organizací 
společných setkání, podporou stáží, případně podporou úspěšných vědců a 
studentů. Klíčová je provázanost největších zaměstnavatelů nejen s UPCE 
(zejména fakulty FCHT, DFJP a FEI) ale i s dalšími vzdělávacími institucemi 
(MŠ, ZŠ, SŠ).  

Preferencí města je podpora, udržení či atrakce kvalifikované pracovní síly. 
Bude tedy vytvářet pro toto podmínky, zejména v oblasti bydlení a dopravě.  

Vybrané vazby na 
další cíle 

- 1.1. Zajistit efektivní odpadové hospodářství, využít odpady jako 
ekonomickou příležitost  

- 1.7. Podporovat odstraňování ekologických zátěží a omezit rizika z 
nich plynoucí 

- 2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 
- 2.3. Vybudovat systém inteligentního řízení dopravy ve městě  
- 2.4. Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní prostupnosti, 

bezpečnosti a bezbariérovosti   
- 2.6. Regulovat dopravu v klidu 
- 3.2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k 

podpoře podnikání, příp. jako plochy pro atraktivní bydlení nebo pro 
veřejnou infrastrukturu 

- 3.4. Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku sociálního 
bydlení ve městě  

- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 
otevřené komunikace s veřejností 

- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.5. Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a 

mládeže a základních uměleckých škol) 
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Indikátory 

 
- 24. Počet významných zaměstnavatelů ve městě (nad 500 

zaměstnanců) (Počet) 
- 25. Počet OSVČ v hlavní činnosti na 1000 obyvatel (Počet 

subjektů/1000 obyv.) 
- 26. Podíl ploch určených k podnikání (%) 
- 27. Příliv zahraničních investic (Mil. Kč) 
- 28. Počet absolventů VŠ v technických oborech (Počet) 
- Vazba na makro indikátory 1, 2, 3  
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3.2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k podpoře podnikání, příp. jako 
plochy pro atraktivní bydlení nebo pro veřejnou infrastrukturu 

3.2.  
Aktivně 

komunikovat a 
nabízet využití 
brownfieldů ve 

městě k podpoře 
podnikání, příp. jako 
plochy pro bydlení 
nebo pro veřejnou 

infrastrukturu 
  

 
Katastrální území města Pardubice je zatíženo vysokým počtem lokalit 
neefektivně využívaných, zanedbaných a často kontaminovaných. Dle 
metodiky Pardubického kraje se zde vyskytuje 7 brownfieldů: Pardubice - 
Letní stadion + bývalá jatka, Pardubice areál Kyjevská 37 (bývalá Tesla), 
Pardubice bývalý lihovar Hobé, Pardubice areál firmy Prokop a.s., Pardubice 
kasárna Hůrka, Pardubice Průmyslový park, Pardubice areál Na 
spravedlnosti. V širším kontextu patří do seznamu brownfieldů také lokality 
Semtín, Paramo, Masarykova kasárna, areál Železničního pluku, areál 
přiléhající k Milheimově ulici a areál Mlýny Na třísle. Ke každému bude 
navrženo jejich polyfunkční využití tak, aby nebyla kolizní, ale vzájemně se 
doplňující s důrazem na silné a slabé stránky jednotlivých lokalit.  
 
Pro naplnění tohoto cíle bude město aktivně komunikovat s vlastníky areálů 
a s potenciálními zájemci s cílem vrátit do těchto areálů život, ať již v oblasti 
podnikání, výstavby bytů (od atraktivních až ke startovacím) nebo veřejnou 
infrastrukturu a bude ve svých plánech garantovat budoucí kvalitní dopravní 
napojení a vybudování další infrastruktury, pokud záměr investora bude v 
souladu se strategickými úvahami města pro tuto lokalitu. Město samo bude 
podporovat využití primárně brownfieldů v jeho vlastnictví (např. Letní 
stadion).  
 
Město podpoří prioritní využití a zastavění těchto brownfieldů. Využití areálů 
v kompaktním městě by mělo být polyfunkční (ne striktně určeno pro 
bydlení, nebo občanskou vybavenost, atd.). Dle motta územního plánu je 
třeba zabránit vylidňování centra, přičemž právě polyfunkční využití 
brownfieldů ve městě zde zajistí život přes celý den. Jako jeden z hlavních 
úkolů město zpracuje územní studie na všechny brownfieldy a u těch ve 
svém majetku bude navrhovat jejich využití a dále komunikovat s možnými 
investory. Požadavkem města musí být otevření těchto poměrně rozsáhlých 
areálů, zajištění prostupnosti území, zapojení areálů do života města. Důraz 
bude kladen na areály v samém centru – na urbanistických osách města a zde 
se snažit umístit objekty ve veřejném zájmu.  
 
U brownfieldů na okraji města, především v Semtíně, pak musí město 
podporovat přednostní umisťování výroby a logistiky před zabíráním volné 
krajiny pro výrobní a logistická centra. V případě ukončení výrobní činnosti 
v areálu Parama bude prostor využit k polyfunkčnímu vyžití. 
 
Podmínkou pro realizaci opatření je úzká spolupráci s dotčenými soukromými 
subjekty a s vládní agenturou CzechInvest. Nezbytnou podmínkou je soulad 
s územním plánem města Pardubic. 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.7. Podporovat odstraňování ekologických zátěží 
- 2.6. Regulovat dopravu v klidu 
- 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 
- 3.4. Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku sociálního 

bydlení ve městě 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 
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otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.7. Zajistit zacílenou propagaci města a s unikátními tématy budovat 

značku města i na mezinárodním poli 
 

Indikátory 

 
- 29. Výměra revitalizovaných brownfieldů (Ha) 
- 30. Procento plnění koncepce revitalizace brownfieldů (%) 
- Vazba na makro indikátory 1, 2, 3 
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3.3. Zajistit udržení pověsti bezpečného města a zamezit vytváření sociálně vyloučených lokalit ve 
spolupráci s městskou policií a Policií ČR 

3.3. Zajistit udržení 
pověsti bezpečného 

města a zamezit 
vytváření sociálně 
vyloučených lokalit 

ve spolupráci 
s městskou policií a 

Policií ČR 

 
Ve srovnání s ostatními velkými městy mají Pardubice velmi nízkou 
kriminalitou a minimum problémů v oblasti sociální inkluze. I přes to město 
bude přijímat preventivní opatření, která zamezí rozšiřování sociálního 
vyloučení i rizika z něj plynoucích (zvýšená kriminalita, nepokoje ve 
společnosti, atd.). 
 
Pro zajištění plnění uvedeného cíle bude základním předpokladem 
systémová provázanost subjektů řešící problematiku bezpečnosti a sociálně 
vyloučených lokalit. Platformami pro efektivní naplňování cíle budou 
zavedené pracovní skupiny v rámci komunitního plánování, Komise pro 
bezpečnost a prevenci kriminality, Multidisciplinárního týmu, Komise pro 
sociální a zdravotní věci, na jejichž jednání se schází odborníci na danou 
problematiku, zástupci samosprávy a zástupci neziskových či příspěvkových 
organizací.  
 
Pro plnění cíle bude město využívat zejména těchto nástrojů: 

- každoroční vytváření programu prevence kriminality reagujícího na 
aktuální problémy ve městě; 

- udržení a rozvíjení spolupráce města s PČR a MpP a podpora 
preventivních programů (např. programy primární prevence, asistent 
prevence kriminalit, apod.); 

- podpora projektů zaměřující se na obyvatele sociálně vyloučených 
lokalit (např. terénní práce, podpora zaměstnávání a jiné specifické 
projekty); 

- využití nástrojů města (např. bytová politika) jako prevence vzniku 
nových sociálně vyloučených lokalit; 

- udržení a rozvíjení služeb věnujících se rizikovým skupinám (zejména 
osoby se závislostmi, bez přístřeší, oběti trestných činů, cizinci, 
senioři, děti a mládeže, osoby zatížené dluhy, osoby využívající 
probační program). 

 
Důležitým předpokladem je pro úspěšnou realizaci cíle úzká spolupráce 
s městskou policií a Policií ČR.  

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 3.4. Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku sociálního 

bydlení ve městě  
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.5. Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a 

mládeže a základních uměleckých škol) 
- 4.6. Zajistit efektivní koordinaci sociálních služeb 

 

Indikátory 

 
- 31. Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost (tis. Kč) 
- Vazba na makro indikátory 2 a 4 
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3.4. Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku sociálního bydlení ve městě, 
vypracovat koncepci bydlení, která umožní nárůst obyvatel 

3.4. Podporovat 
sociální podnikání a 

vymezit 
problematiku 

sociálního bydlení 
ve městě 

 
Uplatňování principu solidarity podporou zaměstnanosti znevýhodněných 
skupin obyvatel a zajištěním důstojného bydlení pro osoby v nouzi či jiné 
složité situaci je jedním ze základních atributů moderního města. Sociální 
podnikání, sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek a sociální bydlení 
jsou k tomuto určenými nástroji, které jsou též považovány za efektivní 
prostředek předcházení sociálního vyloučení ohrožených skupin obyvatel. 
 
Město Pardubice bude podle svých možností a v intencích legislativních 
opatření vytvářet podmínky pro rozvoj a vznik sociálních podniků.  Mezi 
sociální podniky budou počítány nejen integrační sociální podniky, které 
zaměstnávají znevýhodněné osoby, ale také podniky, které jsou zaměřeny 
ekologicky, podporují místní rozvoj nebo se věnují „fair-tradovému“ 
obchodování. Do sociálního podnikání může být zahrnuto i podnikání 
neziskových a příspěvkových organizací. Nástroji podpory sociálního 
podnikání budou za předpokladu vyřešení legislativních úprav např. 
umožnění sociálním firmám podnikat v objektech města např. za zvýhodněné 
nájemné, vymezení části prací pro sociální podniky (např. úklidy městských 
objektů, bytových domů, veřejných prostranství apod., příprava svačin do MŠ 
a ZŠ apod.), či využívání výrobků sociálních podniků pro prezentaci města. 
  
Město podpoří vytváření pracovních míst pro osoby obtížně zaměstnatelné a 
dlouhodobě nezaměstnané v rámci magistrátu, městských obvodů, 
příspěvkových organizací a akciových společností se stoprocentním podílem 
města (např. Služby města Pardubic, Dopravní podnik měst Pardubic). 
  
Problematika sociálního bydlení není v zákoně nikterak definována. Cílem 
města je vytvoření komplexního udržitelného systému sociálního bydlení 
zahrnujícího možnosti důstojného bydlení zejména pro nízkopříjmové a 
chudobou ohrožené rodiny či jednotlivce, osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického či duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (chráněné 
bydlení), starobní či invalidní důchodce (byty v domech zvláštního určení, 
bezbariérové byty). 

Vybrané vazby na 
další cíle 

- 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 
- 3.2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k 

podpoře podnikání, příp. jako plochy pro atraktivní bydlení nebo pro 
veřejnou infrastrukturu 

- 3.3. Zajistit udržení pověsti bezpečného města a zamezit vytváření 
sociálně vyloučených lokalit ve spolupráci s městskou policií a Policií 
ČR 

- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 
otevřené komunikace s veřejností 

- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.6. Zajistit efektivní koordinaci sociálních služeb 

Indikátory 

- 32. Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice 
podporované městem (Počet);  

- 33. Počet sociálních bytů (Počet) 
- Vazba na makro indikátory 2, 3, 4 
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3.5. Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže 

3.5. 
Podporovat tradiční 
atraktivní sportovní 

či kulturní akce a 
zájmovou činnost 

dětí a mládeže 

Možnosti bohatého sportovního, kulturního i společenského vyžití jsou 
považovány za jednu ze silných stránek města. Jejich adekvátní podpora 
odpovídá budoucí vizi města a výrazně napomáhá zvyšování spokojenosti 
obyvatel s životem ve městě.  
 
Na území města budou vznikat drobná sportoviště pro podporu sportování 
široké pardubické veřejnosti, zejména mládeže, v souladu se zpracovaným 
generelem sportu. Město bude zajišťovat údržbu sportovišť a jejich 
zachování, a to především těch ve vlastním majetku. V souladu s územním 
plánem bude město podporovat volnočasové aktivity na volných plochách 
veřejného prostranství.  
 
Město bude udržovat a dle potřeb rozvíjet stávající sportovní zařízení v 
majetku města pro výkonnostní a vrcholový sport (např. sportovní areál na 
Dukle, Aquacentrum Pardubice, ČEZ aréna Pardubice, sportovní areál 
Ohrazenice, Dostihové závodiště). 
 
Město bude nadále podporovat nejvýznamnější tradiční sportovní akce 
(např. Zlatá přilba, Velká pardubická, Pardubický vinařský půlmaratón, 
Pardubická juniorka, Czech Open) a mimořádné jednorázové sportovní akce. 
Dle omezených finančních možností bude podporovat vrcholový sport v 
kolektivních i individuálních sportovních odvětvích jako motivaci pro 
nejmladší sportující generaci do budoucna. 
 
Řídícím dokumentem pro podporu a rozvoj kultury a umění ve městě bude 
Koncepce rozvoje kultury a umění města Pardubice. Město bude i nadále 
systematicky podporovat finančně i metodicky své organizace zřízené za 
účelem uspokojování kulturních a společenských potřeb občanů města a 
současně bude vytvářet podmínky pro vznik špičkových uměleckých projektů 
v rámci jejich činnosti 
 
Město se bude snažit o podporu mimořádných sportovních a kulturních akcí 
zvyšujících prestiž města v ČR i v zahraničí. 

Vybrané vazby na 
další cíle 

- 1.4. Zlepšování kvality veřejného prostranství ve městě  
- 1.5. Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních vodních 

ploch pro oživení města; rozšíření zelených ploch k občanskému 
využití 

- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 
otevřené komunikace s veřejností 

- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 4.5. Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a 

mládeže a základních uměleckých škol) 
- 4.7. Zajistit zacílenou propagaci významných aktivit z pohledu 

cestovního ruchu a budovat značku města i na mezinárodním poli, 
hledat unikátní témata města 

Indikátory 

- 34. Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a 
volnočasových aktivit (Tis. Kč) 

- 35. Procento plnění koncepce rozvoje kultury a umění města 
Pardubice (%) 

- Vazba na makro indikátory 2 a 8  
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3.6. Revitalizovat MAS na Dukle a vyřešit letní stadion 

3.6.  

Revitalizovat MAS na 
Dukle a vyřešit letní 

stadion 

 
Město bude i nadále udržovat a rozvíjet svoje stávající sportovní zařízení 
v majetku města pro výkonnostní a vrcholový sport.  

 

Revitalizací letního stadionu bude rozšířena a zkvalitněna nabídka sportovní 
infrastruktury v Pardubicích. 

 

Modernizací stávajícího sportovního areálu na Dukle dojde otevření areálu 
širší skupině sportovců, mládeži a veřejnosti. Revitalizací objektu a jeho 
přetvoření na multifunkční sportovní zařízení dojde k zatraktivnění celého 
areálu, což zvýší potenciál pro pořádání národních a mezinárodních závodů 
v Pardubicích.  

 

 

 

 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace 
 

Indikátory - Vazba na makro indikátory 2 a 8 
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Pilíř 4. Veřejné služby a kvalita řízení města  

4.1. Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné správy 

4.1. Optimalizovat 
výkon a 

infrastrukturu místní 
veřejné správy 

Efektivní výkon veřejné správy je nezbytnou podmínkou pro zajištění 
realizace strategického plánu i zajištění základních veřejných služeb města 
pro jeho občany.  
 
Město bude modernizovat a optimalizovat městskou veřejnou správu 
komplexním posouzením a přípravou realizace výstavby univerzální správní 
budovy, maximálním využitím prostředků e-governmentu a změnou vnitřních 
struktur městské správy, organizací práce a vnitřní i vnější komunikací s 
důrazem na vyšší kvalitu a dostupnost veřejných služeb při současné 
minimalizaci nákladů. 

 
S cílem optimalizace výkonu a infrastruktury místní veřejné správy město: 
- připraví a zváží realizaci projektu výstavby univerzální správní budovy za 

podmínky dodržování principu zdravého finančního řízení; 
- optimalizuje využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské 

správy; 
- ve vazbě na postupně přijímané zákony o e-governmentu bude v 

maximální míře realizovat virtuální úřad jako plnohodnotnou platformu 
městské veřejné správy a za účelem většího zpřístupnění veřejných 
služeb občanům města; 

- využije pro rozvoj informačních technologií zpracované Informační 
koncepce, včetně jejich příloh (Strategie konsolidace služeb IT 
Statutárního města Pardubice a Strategie rozvoje metropolitní sítě), 
konsolidovat správu IT na úrovni města a tím výrazně sníží jak provozní, 
tak investiční náklady; 

- přizpůsobí a optimalizuje IT technologie, služby a procesy statutárního 
města Pardubice ve vztahu k připravovanému nařízení EU a eIDAS a ve 
vztahu ke standardům kybernetické bezpečnosti; 

- optimalizuje systém organizace městské správy s cílem dosažení co 
největší ekonomické výhodnosti (hledání úspor); 

- využije lidský potenciál a bude pokračovat v zavádění projektového a 
procesního řízení na magistrátu. 

 
Podmínkou pro realizaci opatření je zajištění externích zdrojů k financování 
výstavby moderní infrastruktury. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 
- Cíle pilíře 4 Veřejné služby a kvalita řízení města 

 

Indikátory 

 
- 36. Objem prostředků z rozpočtu na fungování VS (Tis. Kč) 
- 37. Umístění v benchmarkingové iniciativě (Pořadí) 
- Vazba na makro indikátory 1, 2 a 9 
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4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a otevřené komunikace s veřejností 

4.2.  
Dodržovat principy 

strategického a 
projektového řízení 

a otevřené 
komunikace s 

veřejností 

 
Strategické ani projektové řízení nejsou ze zákona povinné. Zákonná 
povinnost nicméně ukládá hospodařit účelně a hospodárně (§ 38 odst. 1 
zákona o obcích) nebo účelně, efektivně a hospodárně (dle zákona o finanční 
kontrole). Ze zákona o finanční kontrole (viz § 4 odst. 2) plyne pro primátora 
povinnost, stanovit kritéria pro účelnost, efektivnost a hospodárnost. 
Účelnost se vztahuje k cílům. Pokud cíle nejsou (např. ve strategickém plánu) 
stanoveny, nelze účelnost hodnotit, zákonná povinnost tak nebyla naplněna.  
 
Strategické řízení je takové řízení, kdy jsou (1) dosahovány stanovené cíle (a 
jejich indikátory), přičemž tyto cíle respektují zásady udržitelného rozvoje, 
zásady „dobrého vládnutí“ (zákonnost, transparentnost a otevřené 
komunikace s veřejností a podpora participace veřejnosti atd.). Projektové 
řízení zahrnuje (a) plánování; (b) organizování a realizaci (včetně řízení změn 
projektu a řízení rizik); (c) vedení a motivování projektového týmu a dalších 
zapojených osob včetně správné komunikace dovnitř projektu i ven; (d) 
monitorování, reporting a kontrolu souboru aktivit, které je nutné provést 
tak, aby byly naplněny kritéria úspěšného projektu. Kritéria úspěšného 
projektu: (1) splnění cílů projektu (k tomu je třeba stanovit měřitelné 
indikátory a vyhodnocení zpětné vazby – poučení pro další projekty), (2) 
dodržení stanoveného termínu a harmonogramu aktivit, (3) dodržení 
nákladů (rozpočtu) projektu.  
 
Principy, které budou respektovány:  
(1) V rámci sestavování strategického plánu a jeho změn, každoročního 
Akčního plánu a u významných projektů bude zajištěna otevřená 
komunikace, participace a partnerství s veřejností, neziskovým a ziskovým 
sektorem a dalšími strategickými partnery atd.   
(2) Strategický plán a Akční plán bude pravidelně vyhodnocován. Měřítka 
strategického plánu budou vyhodnocována každoročně v prvním pololetí 
roku. Akční plán bude schvalován souběžně s rozpočtem a vyhodnocován 
souběžně se závěrečným účtem.  
(3) Je nezbytné zajistit zapojení vedení města a přijetí odpovědnosti. Každý 
cíl, měřítko a projekt musí mít stanovené odpovědnosti – tedy politického 
garanta a vedoucího úředníka.  
(4) Provázanost s rozpočtem a rozpočtovým výhledem bude zajištěna 
prostřednictvím Akčních plánů schvalovaných současně s rozpočtem.  
(5) Důležitá je integrovanost a provázanost na jiné dokumenty města 
(územní plán, další koncepční dokumenty). Po schválení strategického plánu 
bude u každého nově tvořeného dokumentu ověřován soulad se 
Strategickým plánem. 
 
Otevřená komunikace s veřejností zahrnuje: 

- vytváření partnerství s významnými institucemi, neziskovým a 
ziskovým sektorem; 

- podporu participace zainteresovaných stran; 
- realizace ICT nástrojů podpory otevřené komunikace s veřejností. 

 
Vybrané vazby na 

další cíle 
 

- Vazba na všechny cíle  
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Indikátory 

 
- 37. Procento plnění Akčního plánu v daném roce (%) 
- 38. Spokojenost občanů s fungováním Magistrátu/MO (Index) 
- Vazba na makro indikátory 1, 2 a 9 
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4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

4.3. Dodržovat 
principy zdravého 
finančního řízení 

 
Finanční zdraví města je dle zprávy CITYFINANCE hodnoceno jako „dosud 
pravděpodobně v dobré kondici“. Hlavní ohrožení financí představuje nízké 
provozní saldo a finančně náročné nové i starší provozy (aquapark apod.), 
další zadlužování a špatný trend financí. Ten může pramenit z úbytku počtu 
obyvatel, poklesu počtu zaměstnanců v katastru či stagnace výnosů 
některých daní. Naopak silnou stránkou je stabilní příjem vázaný na počet 
obyvatel a velký prostor v možnosti konsolidovat běžné výdaje. 
 
Pro zajištění principů zdravého finančního řízení a zajištění finančních rezerv 
se město bude držet těchto doporučení: 
1. Nezvyšovat zadlužení města bez významných strategických důvodů. 

Bude zdravě vyhodnocovat finanční možnosti města a jejich použití 
na investice. V rámci akčních plánů bude zajištěna vazba na rozpočet 
a jeho členění na provozní výdaje a nové investice. 

2. Nový majetek pořizovat s ohledem nejen na investiční výdaje, ale 
také s ohledem na budoucí provozní výdaje. 

3. Provést přehodnocení nemovitého majetku města (tj. školská 
zařízení, sociální zařízení, byty, nebytové prostory, sportoviště, 
doprava, pozemky s vyhodnocením jejich nároků na údržbu a opravu) 
a vhodnou formou jej konsolidovat.  
- Např. prodat nepotřebný majetek, který stojí město provozní 

prostředky a občanům nepřináší adekvátní hodnoty. Příjmy z 
prodeje použít na obnovu a rekonstrukci zbylého majetku a 
snížení dluhu města.  

- Případně vložit majetek do městských společností, které si 
vytvoří finanční prostředky na jeho opravu a údržbu mimo 
městský rozpočet.  

- Ponechat majetek nezbytný k poskytování veřejných služeb. 
4. Provést konsolidaci společností (včetně společností s majetkovou 

účastí města) a organizací města s cílem zajistit motivaci pro vedení 
organizací a společností a výrazně snížit výdaje, zvýšit efektivitu a 
kvalitu služeb.  

5. Snížit běžné výdaje na celkovou správu města. Ozdravit finance a 
stabilizovat (posílit) finanční kondici města. Oddělit a redukovat 
výdaje na běžný provoz a zachovat výdaje na opravy a obnovu 
zbylého majetku tak, aby docházelo k jeho obnově (odpisy). 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- Vazba na všechny cíle 

Indikátory 

 
- 39. Reálná hodnota majetku města (Mil Kč) 
- 40. Přebytek hospodaření běžného účtu (%) 
- Vazba na makro indikátory 1, 2 a 9 
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4.4. Prosazovat zájmy města u státních a dalších institucí, aktivizace podnikatelské veřejnosti 

4.4. Prosazovat 
zájmy města u 

státních a dalších 
institucí 

 
Řešení některých zásadních problémů spojených s životem ve městě, které 
výrazně přispívají k míře celkové spokojenosti občanů, není vždy plně v 
pravomoci samosprávy. Město nemá k dispozici nástroje, finanční prostředky 
ani oprávnění k takovýmto zásahům. Město však musí sehrát roli aktivního 
komunikátora, prosazovat své požadavky na věcně příslušných institucích 
(ministerstva, krajské úřady) a vytvářet podmínky pro realizaci významných 
státních intervencí (např. výkupy pozemků pro obchvaty města, např. 
prověření možnosti umístění nové nemocnice v územním plánu).  
 
V rámci komunikace s podnikatelskou sférou musí město vyvíjet pravidelnou 
aktivitu v pořádání kulatých stolů a dalších akcí tohoto typu.  
Nejdůležitějším faktorem je budování infrastruktury, a to infrastruktury 
v nejširším slova smyslu. 
 
Nastavený cíl pokrývá úkoly s přesahem za administrativní hranici města 
řešící problémy nad rámec pravomocí města a možné potenciály rozvoje 
regionálního, státního či evropského charakteru. V Pardubicích se jedná 
zejména o:  

- kritickou oblast v dopravě (např. chybějící obchvaty města); 
- problémy spojené s životním prostředím (např. přítomnost 11 

starých ekologických zátěží v katastru města); 
- oblast legislativy dopadající na město (např. veřejné zadávání, 

financování státní správy); 
- a využití potenciálu vodní dopravy a letecké dopravy jako 

konkurenční výhody a příležitosti pro rozvoj. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.2. Zajistit efektivní odpadové hospodářství, využít odpady jako 

ekonomickou příležitost  
- 1.3. Snižovat znečišťování ovzduší a zamezit zvyšování hlukové zátěže 

nad stanovené limity  
- 1.7. Podporovat odstraňování ekologických zátěží a omezit rizika z 

nich plynoucí 
- 2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 
- 2.4. Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní prostupnosti, 

bezpečnosti a bezbariérovosti   
- 4.1. Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné správy  
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.3. Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a omezit 

chybovost v zadávání veřejných zakázek a udržitelnosti projektů 
 

Indikátory 

 
- 41. Počet velkých akcí státu a kraje realizovaných na území města 

(Počet) 
- 42. Objem prostředků státu a kraje investovaných do velkých akcí na 

území města za rok (tis. Kč) 
- Vazba na makro indikátor 2 
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4.5. Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a mládeže a základních uměleckých 
škol) 

4.5.  
Zvyšovat kvalitu 

mateřských a 
základních škol 

(domů dětí a 
mládeže a 
základních 

uměleckých škol) 

Odpovědnost za kvalitu a dostupnost mateřských i základních škol spadá do 
kompetencí obcí. Pardubice si tuto povinnost spojují s nastavením 
efektivního systému vzdělávání.  

 
Ten souvisí s níže uvedenými faktory: 

- vedení organizace (ředitel - schopen řídit strategii školy, vzdělávací 
proces, lidi, materiální zdroje, informace); 

- kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci; 
- dostatečné prostorové podmínky a vybavení (kmenové a odborné 

učebny); 
- bezpečné a klidné prostředí pro vzdělávání (školní psycholog). 

  
Ke zvyšování kvality vzdělávání bude docházet v místních MŠ, ŽS, ZUŠ, DDM a 
také vzdělávacích zařízení pečujících o děti (např. Ratolest a Lentilka). 
 
Cílem města bude: 

- pokračovat v realizaci konkursů na ředitele příspěvkových organizací.  
- aktivně a motivačně působit na vedení příspěvkových organizací ve 

školství k zapojování se do EU projektů a čerpání finančních 
prostředků. 

- vytvořit dlouhodobé plány pro koncepční rozvoj technického stavu 
objektů, školních hřišť a zahrad, a zároveň připravit optimalizační 
opatření pro efektivní a hospodárné využití sítě škol pro jiné 
možnosti využití budov vzhledem k demografickému vývoji. 

- udržení projektu školních psychologů na ZŠ, kteří napomáhají svými 
aktivitami zlepšit školní klima a vytvořit ideální podmínky pro 
vzdělávání žáků a práci pedagogických pracovníků. (Popř. podpořit 
práci školních psychologů na půdě MŠ) 

 
Podmínkou pro realizaci cíle je úzká součinnosti s příspěvkovými 
organizacemi a jejich připravenost podílet se na městem připravovaných 
systémových řešeních.  
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

- 1.6. Ekologická výchova a osvěta 
- 3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost 
- 3.3. Zajistit udržení pověsti bezpečného města a zamezit vytváření 

sociálně vyloučených lokalit ve spolupráci s městskou policií a Policií 
ČR 

- 3.5. Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a 
zájmovou činnost dětí a mládeže 

- 4.1. Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné správy  
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

Indikátory 

- 43. Počet nepřijatých dětí do MŠ (Počet) 
- 44. Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ (Počet) 
- 45. Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání (Tis. Kč) 
- Vazba na makro indikátory 1 a 2 
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4.6. Zajistit efektivní koordinaci sociálních služeb 

4.6.  
Zajistit efektivní 

koordinaci 
sociálních služeb 

 
Široce rozvětvená síť sociálních služeb a zastoupení silných i kvalitních 
poskytovatelů sociálních služeb jsou považovány za silné stránky města. 
Výzvou pro jejich budoucí rozvoj bude řízení a koordinace služeb a schopnost 
města reagovat na demografický vývoj i vývoj celé společnosti.    
 
Město zajistí efektivní řízení a koordinaci sociálních služeb při naplňování 
potřeb obyvatel. 
  
 To se promítne do efektivní podpory poskytovatelů sociálních služeb 
s ohledem na: 
 

- demografický vývoj v následujících letech (např. stárnutí populace a 
s ním související specifické potřeby seniorů); 

- nárůst počtu osob a domácností ohrožených nízkými příjmy a 
zadlužeností; 

- rozšiřování kapacit pro zajištění služeb pro vybrané cílové skupiny 
(např. senioři a osoby se zdravotním postižením, apod.). 

 
Město bude podporovat dlouhodobou propagaci systému sociálních služeb 
na území města např. pořádáním veletrhu sociálních služeb či využitím 
moderních technologií.  
 
Město zajistí také dlouhodobou finanční udržitelnost sociálních služeb.  
Využije k tomu systém komunitního plánování, činnost Komise pro 
bezpečnost a prevenci kriminality a Komise pro zdravotní a sociální věci, tedy 
platformy odborníků, kteří se na zajištění služeb dlouhodobě podílí. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 3.3. Zajistit udržení pověsti bezpečného města a zamezit vytváření 

sociálně vyloučených lokalit ve spolupráci s městskou policií a Policií 
ČR 

- 3.4. Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku sociálního 
bydlení ve městě 

- 4.1. Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné správy  
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

 

Indikátory 

 
- 46. Procento plnění Komunitního plánu sociálních služeb (%) 
- 47. Objem prostředků z rozpočtu na sociální oblast (Tis. Kč) 
- Vazba na makro indikátory 1 a 2 
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4.7. Zajistit zacílenou propagaci města a s unikátními tématy budovat značku města i na 
mezinárodním poli  

4.7.  
Zajistit zacílenou 

propagaci města a s 
unikátními tématy 

budovat značku 
města i na 

mezinárodním poli  

Město Pardubice je třeba z pohledu cestovního ruchu chápat jako součást 
celého destinačního managementu Východní Čechy. 
 
Klíčovým záměrem pro naplnění cíle bude realizace dlouhodobého 
marketingového plánu města. Samotná podpora ze strany města pak bude 
spočívat např. v  
(1) budování a podpoře destinační identity (image),  
(2) iniciaci tvorby kompletních turistických produktů,  
(3) přípravě a realizaci plánu propagace – marketingových aktivit,  
(4) návrhu a realizaci komunikačních kampaní,  
(5) podpoře prodeje služeb cestovního ruchu,  
(6) zajištění PR aktivit,  
(7) iniciaci a zpracování podkladů pro nové projekty v oblasti marketingu,  
(8) definování klíčových produktových balíčků pro touroperátory,  
(9) tlaku představitelů města na zvyšování kvality služeb ve městě,  
(10) významnému posílení unikátních témat spojených s novodobou historií, 
industriálním dědictvím a současnými trendy.  Snahou bude odlišit město od 
destinací tradičně založených na prezentaci bohatého kulturního dědictví 
napříč staletími a odporovat image Pardubic jako moderního živého města 
pro 21. století.  
 
Všechny marketingové činnosti budou provázány na realizaci ostatních cílů, 
jejichž dosažení bude mít dopad na cestovní ruch ve městě (sport, kultura, 
volný čas atd.). Ve všech případech bude zohledněn požadavek na 
bezbariérovost infrastruktury i služeb.  
 
Významné jsou také tři hlavní pilíře marketingu vázané na atributy města: 
perník, koně a sport, industriální historie a současnost. Město podpoří nové 
pohledy na již známé a tradiční a zároveň exklusivní témata, která 
mainstreamově nevyhledávají jiná města a v Pardubicích mají svoji 
novodobou tradici a svůj potenciál - industriální historie, propojení vědy a 
současného umění „arts and science“. Budování značky na mezinárodním 
poli je možné realizovat například prostřednictvím: spolupráce se 
zahraničními partnerskými městy, spolupráce s Univerzitou Pardubice 
(intenzivní zapojení do mezinárodních projektů), aktivní účasti města v 
mezinárodních projektech, využití potenciálu významných mezinárodních 
sportovních šampionátů konaných ve městě, využití potenciálu spolupráce s 
místním podnikatelským sektorem (nadnárodní společnosti), těsná 
spolupráce se společností EBA, a.s., tedy letištěm Pardubice. 
 
Podmínkou pro naplnění tohoto cíle je efektivní nastavení spolupráce mezi 
příslušnými odbory magistrátu, Turistickým informačním centrem, Destinační 
společností Východní Čechy a dalšími aktéry na poli CR. 
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 1.4. Zlepšování kvality veřejného prostranství ve městě 
- 1.5. Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních vodních 

ploch pro oživení města; rozšíření zelených ploch k občanskému 
využití 
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- 3.2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k 
podpoře podnikání, příp. jako plochy pro atraktivní bydlení nebo pro 
veřejnou infrastrukturu 

- 3.5. Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a 
zájmovou činnost dětí a mládeže 

- 4.1. Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné správy  
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

 

Indikátory 

 
- 48. Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ročně (Počet) 
- 49. Návštěvnost referenčních míst cestovního ruchu (Počet) 
- 50. Počet vydaných tiskových zpráv o Pardubicích (Počet)1 
- Vazba na makro indikátor 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 V  budoucnu je zvažováno nahrazení tohoto měřítka indikátorem pro analýzu „brandu“ města. Aktuálně jsou 
vyhledávány a studovány dostupné metodiky pro jeho měření. 
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Pilíř 5. Integrované projekty a EU fondy 
 

5.1. Podporovat kroky k vytvoření partnerství s městem HK a v rámci aglomerace a zároveň 
přispívat k projektové spolupráci s terciární a soukromou sférou 

5.1. 
Podporovat kroky 

k vytvoření 
partnerství 

s městem HK a 
v rámci aglomerace 

a zároveň přispívat k 
projektové 
spolupráci 

s terciární a 
soukromou sférou  

 
Město Pardubice je součástí širšího území intenzivních socioekonomických 
vztahů a vazeb – Hradecko-pardubické aglomerace. Spolupráce obou 
krajských měst, ale i menších sídel (Chrudim, Přelouč apod.) může znásobit 
kroky vedoucí k podpoře hospodářského rozvoje města a jeho funkčního 
zázemí. Zároveň by zde měla být posílena spolupráce s neziskovou, terciární i 
soukromou sférou, která naplní požadované principy partnerství na místní 
úrovni. 
 
Pro naplnění cíle je nutno zajistit formalizaci vztahů obou krajských měst, 
vytvořením partnerské platformy v rámci aglomerace, případně se zapojením 
obou krajů tam, kde si to rozvojová témata budou vyžadovat. Tyto platformy 
se budou pravidelně setkávat a s cílem naplnění společných cílů aglomerace, 
přičemž pilotně je možno ověřit fungování spolupráce na přípravě a realizaci 
Integrované územní investice 2014 – 2020.  
 
Město bude formou výzev zjišťovat a korigovat projektové záměry terciární i 
soukromé sféry a bude poskytovat v rámci svých možností konzultace při 
přípravě a realizaci projektů soukromého sektoru.    
  
Konkrétní forma spolupráce v rámci Hradecko-pardubické aglomerace bude 
vycházet ze stanovených podmínek a povinností pro implementaci výše 
zmíněného územního nástroje. Podmínkou pro splnění tohoto cíle je ochota 
zmíněných subjektů ke spolupráci.  
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 

aglomerace  
- 5.3. Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a omezit 

chybovost v zadávání veřejných zakázek a udržitelnosti projektů 
 

Indikátory 
 

- Vazba na makro indikátory 1,2,3 
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5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s příznivým dopadem do aglomerace  

5.2.  
Připravit a realizovat 
strategické projekty 

s příznivým 
dopadem do 
aglomerace  

 
Pro dostatečný rozvoj města Pardubic a jeho funkčního zázemí je nezbytně 
nutné zrealizovat projekty, které budou mít nejen místní dopad, ale také 
strategické projekty, které budou mít přesah v rámci aglomerace a zajistí tak 
podmínky pro další rozvoj města. 
 
V rámci přípravy integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou 
aglomeraci bude zjištěna absorpční kapacita pro strategické projekty, které 
budou její součástí. Dle dotačních či jiných finančních možností budou tyto 
strategické projekty realizovány, a to nejen městem, ale i při fungujícím 
partnerství dalšími subjekty (univerzita, kraj apod.). Město se bude 
prostřednictvím oddělení strategického rozvoje města a dotací podílet na 
jejich specifikaci, přípravě a realizaci.  
  
Nezbytnou podmínkou pro realizaci strategických projektů je nalezení 
vhodného modelu jejich financování a to nejen v rámci realizace, ale také 
v rámci jejich následného fungování. 
  
S ohledem na dosavadní debaty a také již provedené analytické práce lze 
očekávat, že doménou věcného zaměření strategických projektů budou 
intervence v dopravě a mobilitě, životním prostředí, oblasti vědy a výzkumu a 
jejich propojení na podporu podnikání a v omezené míře také na cestovní 
ruch.  
 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- Vazba na cíle v pilíři Doprava a mobilita a Životní prostředí, územní 

rozvoj a energetika  
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.1. Podporovat kroky k vytvoření partnerství s městem HK a v rámci 

aglomerace a zároveň přispívat k projektové spolupráci s terciární a 
soukromou sférou 

- 5.3. Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a omezit 
chybovost v zadávání veřejných zakázek a udržitelnosti projektů 
 

Indikátory 

 
- 51. Počet realizovaných projektů města v rámci ITI (Počet) 
- 52. Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI (Mil. Kč) 
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5.3. Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a omezit chybovost v zadávání veřejných 
zakázek a udržitelnosti projektů 

5.3. 
Vytvořit kapacity 

pro čerpání 
prostředků z EU a 
omezit chybovost 

v zadávání veřejných 
zakázek a 

udržitelnosti 
projektů  

 
Řízení projektů města z evropských fondů je složitou záležitostí. Kromě 
podmínek, které si klade samotná EU, si další podmínky čerpání dotace 
kladou samotné řídící orgány. Každý projekt je nebo může být kontrolován 
v několika stupních, přičemž největším problémem jsou veřejné zakázky, 
změny projektů i jejich následné fungování (udržitelnost). 
 
Pro naplnění cíle bude nutné zavést standardy projektového řízení na 
magistrátu města (specifický cíl 4.2). Měla by být posílena kapacita 
projektových manažerů, a to v souvislosti s přípravou a realizací projektů a 
speciálních územních nástrojů v programovacím období 2014 - 2020. Ta by 
měla spočívat v dostatečném školení těchto pracovníků a také v možné 
organizační změně magistrátu či jejich početním posílení. Bude nutné posílit, 
zřejmě i kapacitně, dohled nad způsobem a kvalitou vyhotovení projektových 
dokumentací tak, aby byly naplněny zákonné podmínky transparentnosti 
veřejných zakázek. Tyto aktivity budou zasazeny do celkového pojetí 
strategického řízení města. Konkrétní změny  administrativních kapacit se 
budou odvíjet od objemu finančních prostředků implementovaných 
prostřednictvím územního nástroje, stanovených podmínek a povinností 
daných implementací územního nástroje a na základě ukotveného systému 
řízení územního nástroje stanoveného z centrální úrovně. 
 
Podmínkou pro naplnění tohoto cíle je souhlas příslušných orgánů města s 
navrženými změnami a jejich schopností pružně reagovat na dynamický vývoj 
požadavků ze strany Evropské komise (EK), resp. řídících orgánů (ŘO), a 
ochotě vyčlenit na řízení nástrojů a projektů potřebné kapacity. 

Vybrané vazby na 
další cíle 

 
- Vazba na všechny cíle, které pro realizaci budou využívat prostředky 

z EU. 
- 4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a 

otevřené komunikace s veřejností 
- 4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 
- 5.1. Podporovat kroky k vytvoření partnerství s městem HK a v rámci 

aglomerace a zároveň přispívat k projektové spolupráci s terciární a 
soukromou sférou 

- 5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do 
aglomerace 
 

Indikátory 

 
- 53. Počet realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo 

ITI (Počet) 
- 54. Finanční objem realizovaných projektů města z nenárokových 

dotací mimo ITI (Mil. Kč) 
- 55. Procento ztrát vzešlých z chybně realizovaných ZŘ (%) 
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Závěr 
 

Strategický plán rozvoje města Pardubic 2014 - 2025 byl zpracován v období červen 2013 – duben 
2014. První etapa zpracování analytické části Strategického plánu byla ukončena schválením 
dokumentu Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. prosince 2013. Návrhová část předkládána 
v tomto dokumentu je založena na vizi a popisech cílů členěných do pěti pilířů. Popisy byly připraveny 
manažery pracovních skupin ve spolupráci s jejich členy. Ve druhém kroku byly popisy revidovány 
zpracovatelem a projektovým týmem. Ve třetím kroku pak byly popisy cílů projednány na jednáních 
Řídící skupiny, kde byly upraveny do finální podoby. Ke každému cíli byly zpracovatelem navrženy 
indikátory, které prošly revizí na jednáních pracovních skupin a byly taktéž schváleny Řídící skupinou.  

Proces přípravy Strategického plánu probíhal ve spolupráci s Odborem hlavního architekta tak, aby 
byla zajištěna vazba s limity územního plánu. 

Z hlediska příprav na budoucí čerpání fondů EU je Strategický plán zpracován tak, aby měl silnou 
vazbu na připravované nástroje nového programového období, zejména pak tzv. integrované územní 
investice (ITI). Strategický plán pracuje s aktuálními  trendy, a to zejména s využitím integrovaného 
přístupu k rozvoji území (znázornění vazby mezi cíli plánu jsou uvedeny v příloze č. 3) a definováním 
samostatných cílů pro aktivity s přesahem mimo samotný katastr města, konkrétně do Hradecko-
pardubické aglomerace. 

Na návrhovou část bude navazovat každoročně aktualizovaný Akční plán, který bude úzce spjatý 
s rozpočtem. Bude zpracován dle struktury cílů Strategického plánu poprvé pro rok 2015 a bude 
schvalován současně s rozpočtem města. Akční plán za předchozí rok bude každoročně vyhodnocen a 
společně s vyhodnocením plnění indikátorů předložen zastupitelstvu souběžně se závěrečným účtem 
(tedy poprvé za rok 2015). Způsob měření a vyhodnocení indikátorů budou uvedeny v metodické 
kartě. Harmonogram tvorby Akčního plánu i metodické karty indikátorů budou součástí 
implementačních pravidel, která přispějí k zavedení strategického řízení ve městě. Pravidla budou 
sledovat hlavní principy naplňování Strategického plánu tak, aby bylo možné stanovených cílů 
dosáhnout, a nastaví základní evaluační pravidla za účelem pravidelného vyhodnocování. 

Návrhová část Strategického plánu bude zveřejněna na webových stránkách města: 
www.pardubice.eu. Ve stejném oddíle pak bude k dispozici také kompletní analytická část 
Strategického plánu. Případné dotazy k oběma dokumentům je pak možné zasílat paní Ing. Blance 
Doležalové: Blanka.Dolezalova@mmp.cz 
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Kontakty na zpracovatele 

Příprava Strategického plánu rozvoje města Pardubic 2014 – 2025 byla metodicky vedena společností 
MEPCO, s. r. o. a zpracována v úzké spolupráci s pracovníky oddělení strategického rozvoje 
města, kanceláře primátora a dalšími zástupci odborů Magistrátu města Pardubic. Níže jsou uvedeny 
kontakty na hlavní zpracovatele: 

MEPCO, s. r. o.  

Mgr. Alexandra Šimčíková: alexandra.simcikova@mepco.cz 

Ing. David Koppitz: david.koppitz@mepco.cz 

Ing. Milan Půček, MBA, PhD: milan.pucek@mepco.cz 

 

Kancelář primátora, Oddělení strategického rozvoje města  

Mgr. Zdeněk Semorád: Zdenek.Semorad@mmp.cz 

Ing. Petra Harišová: petra.harisova@mmp.cz 

Ing. Blanka Doležalová: Blanka.Dolezalova@mmp.cz 
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Katalog karet indikátorů 
(Aktualizace) 

 

pro sledování pokroku realizace Strategického plánu rozvoje 
města Pardubic pro období 2014 – 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verze: 3.0 aktualizace SPRM prosinec 2017    



ÚVOD 

 

Katalog indikátorů navazuje na aktivity spojené s realizací Strategického plánu rozvoje 
města Pardubic pro období 2014 – 2025. Katalog indikátorů obsahuje soubor karet všech 
indikátorů návrhové části Strategického plánu schválené ZmP dne 13. května 2014 a dále 
je rozšířen o indikátory, které nastaveny k novým specifickým cílům. Všechny stávající 
indikátory byly posouzeny, vyhodnoceny a v případě potřeby upraveny, jeden indikátor 
byl zrušen.   

Pro měření úspěšnosti naplnění cílů Strategického plánu bylo ke každému cíli stanoveno 1 
– 3 indikátory s výjimkou cíle 3.1, kde je vzhledem k jeho komplexnosti nastaveno 
indikátorů 5. Devět indikátorů se váže přímo k vizi města. Celkový počet indikátorů je 55. 
Ke každému indikátoru byla vytvořena vlastní karta, ve které je specifikována metodika 
výpočtu indikátoru, nastavení odpovědnosti a cílových hodnot a další jeho 
charakteristiky.  

Na základě metodik bude plnění indikátorů každoročně vyhodnocováno a společně 
s vyhodnocením Akčního plánu za předchozí rok každoročně předloženo zastupitelstvu 
(souběžně se závěrečným účtem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZÁKLADNÍ PŘEHLED INDIKÁTORŮ 

SPRM POŘADÍ INDIKÁTOR SPRÁVCE 
MĚŘÍTKA* 

GARANT ZA 
NAPLŇOVÁNÍ 

MĚŘÍTKA A CÍLE** 

vize 

1 POČET OBYVATEL ORS  Primátor 

2 CELKOVÁ SPOKOJENOST – INDEX SPOKOJENOSTI OBČANŮ ORS  Primátor 

3 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI (ROZDÍL ČR MÍNUS MĚSTO PARDUBICE) ORS  Primátor 

4 POŘADÍ V INDEXU KRIMINALITY ORS  Primátor 

5 EKOLOGICKÁ STOPA OŽP Primátor 

6 
POČET PŘÍPADŮ PŘEKROČENÍ MEZNÍCH HODNOT VYBRANÝCH 
LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ ZA ROK (PM10, NOX, SOX) 

OŽP Primátor 

7 
PODÍL CEST, KTERÉ CESTUJÍCÍ VYKONALI ZA POUŽITÍ PĚŠÍ, VEŘEJNÉ 
A CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

OHA Primátor 

8 
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ NEJVĚTŠÍCH SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH 
AKCÍ POŘÁDANÝCH S PŘISPĚNÍM MĚSTA 

OŠKS Primátor 

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY MĚSTA EO Primátor 

1.1 10 PODÍL VYTŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU OŽP Gesční náměstek 

1.2 

11 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ORS Gesční náměstek 

12 
OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA ENERGIE (CELKOVÉ 
NÁKLADY) 

ORS Gesční náměstek 

1.3 13 PLOCHA REVITALIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ OHA Gesční náměstek 

1.4 14 PLOCHA REVITALIZOVANÝCH PLOCH PODÉL VODNÍCH PLOCH OHA Gesční náměstek 

1.8 
 

15 
 

NÁRŮST POČTU BYTŮ VE MĚSTĚ ZA KALENDÁŘNÍ ROK (V ČLENĚNÍ 
TYPOVĚ: RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY) 

OHA 
 

Gesční náměstek 
 

2.1 16 PROCENTO PLNĚNÍ PLÁNU MĚSTSKÉ MOBILITY V DANÉM ROCE ORS Gesční náměstek 

2.2 

17 
PODÍL MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY NA OSOBNÍ DOPRAVĚ VE 
MĚSTĚ 

OD Gesční náměstek 

18 OBJEM PROSTŘEDKŮ NA MHD Z ROZPOČTU MĚSTA EO Gesční náměstek 

19 
PODÍL VÝKONŮ BEZEMISNÍ MHD NA DOPRAVNÍCH VÝKONECH 
MHD 

OD Gesční náměstek 

2.4 
 
 
 

20 
DÉLKA REKONTRUOVANÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ZA ÚČELEM 
ZLEPŠENÍ BEZBARIÉROVOSTI A BEZPEČNOSTI 

OD Gesční náměstek 

21 POČET PŘEKONÁNÍ BARIÉR VE MĚSTĚ OD Gesční náměstek 

22 
 

DÉLKA EVIDOVANÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CYKLOSTEZEK A 
DALŠÍCH OPATŘENÍ PRO CYKLISTY 

OD 
 

Gesční náměstek 
 

2.7 23 
POČET ODBAVENÝCH CESTUJÍCÍCH LETIŠTĚ PARDUBICE ZA 
KALENDÁŘNÍ ROK 

ORS Gesční náměstek 

3.1 

24 
POČET HLAVNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ VE MĚSTĚ (NAD 250 
ZAMĚSTNANCŮ) 

KP (ÚVV) Gesční náměstek 

25 POČET OSVČ V HLAVNÍ ČINNOSTI NA 1000 OBYVATEL KP (ÚVV) Gesční náměstek 

26 PODÍL PLOCH URČENÝCH K PODNIKÁNÍ OHA Gesční náměstek 

27 PŘÍLIV INVESTIC DO PARDUBIC KP (ÚVV) Gesční náměstek 

28 POČET ABSOLVENTŮ VŠ V TECHNICKÝCH OBORECH KP (ÚVV) Gesční náměstek 

3.2 
29 VÝMĚRA REVITALIZOVANÝCH BROWNFIELDŮ ORS Gesční náměstek 

30 PROCENTO PLNĚNÍ KONCEPCE REVITALIZACE BROVNFIELDŮ ORS Gesční náměstek 

3.3 31 OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA BEZPEČNOST EO Gesční náměstek 

3.4 
32 

POČET ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB ZAMĚSTNANÝCH V SOCIÁLNÍ 
EKONOMICE PODPOROVANÉ MĚSTEM 

OSV Gesční náměstek 

33 POČET SOCIÁLNÍCH BYTŮ OSV Gesční náměstek 

3.5 
34 

OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA PODPORU SPORTU, 
KULTURY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

EO Gesční náměstek 

35 
PROCENTO PLNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE KULTURY A UMĚNÍ MĚSTA 
PARDUBICE 

OŚKS Gesční náměstek 

4.1 
36 OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA FUNGOVÁNÍ VS EO Tajemník 
35 UMÍSTĚNÍ V BENCHMARKINGOVÉ INICIATIVĚ KT Tajemník 

4.2 
37 PROCENTO PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU V DANÉM ROCE ORS  Gesční náměstek 
38 SPOKOJENOST OBČANŮ S FUNGOVÁNÍM MAGISTRÁTU/MO KT Tajemník 

4.3 
39 HODNOTA MAJETKU MĚSTA EO Gesční náměstek 

40 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU EO Gesční náměstek 

4.4 

41 
POČET VELKÝCH AKCÍ STÁTU A KRAJE REALIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ 
MĚSTA 

ORS (PŘaDM) Gesční náměstek 

42 
OBJEM PROSTŘEDKŮ STÁTU A KRAJE INVESTOVANÝCH DO 
VELKÝCH AKCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ZA ROK 

ORS (PŘaDM) Gesční náměstek 



4.5 

43 POČET NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ OŠKS Gesční náměstek 
44 PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ ZŠ OŠKS Gesční náměstek 

45 OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA VZDĚLÁVÁNÍ EO Gesční náměstek 

4.6 
46 PROCENTO PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSV Gesční náměstek 

47 OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA SOCIÁLNÍ OBLAST EO Gesční náměstek 

4.7 

48 POČET HOSTŮ V HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH ROČNĚ OŠKS Gesční náměstek 

49 NÁVŠTĚVNOST REFERENČNÍCH MÍST CESTOVNÍHO RUCHU OŚKS Gesční náměstek 

50 POČET VYDANÝCH TISKOVÝCH ZPRÁV   KP (TÚ) Gesční náměstek 

5.2 
51 POČET REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MĚSTA V RÁMCI ITI ORS (PŘADM) Gesční náměstek 
52 FINANČNÍ OBJEM REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MĚSTA V RÁMCI ITI ORS (PŘADM) Gesční náměstek 

5.3 

53 
POČET REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MĚSTA Z NENÁROKOVÝCH 
DOTACÍ MIMO ITI 

ORS (PŘADM) Gesční náměstek 

54 
FINANČNÍ OBJEM REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MĚSTA 
Z NENÁROKOVÝCH DOTACÍ MIMO ITI 

ORS (PŘADM) Gesční náměstek 

55 
PROCENTO VZEŠLÝCH ZTRÁT Z CHYBNÝCH PROCESŮ PŘI REALIZACI 
A PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ 

ORS (OVZ)  Gesční náměstek 

 
 
Vysvětlivky k úvodní tabulce:  
*Správce měřítka: stanovuje definici a metodiku výpočtu, dodává data.  
**Garant za naplňování měřítka a cíle: politický dohled nad vyplněním měřítka, odpovědnost za splnění měřítka a cíle SPRM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysvětlivky ke kartám indikátorů: 
 

Pilíř SPRM – Název pilíře SPRM Pardubic (1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika, 2. Doprava 

a mobilita, 3. Ekonomika a život ve městě, 4. Veřejné služby a kvalita řízení města a 5. Integrované 

projekty a EU fondy), případně vize 

 

Cíl SPRM  – Název cíle SPRM Pardubic (viz SPRM Pardubic 1. 1. – 5.3)  

 

Název indikátoru – Jedná se o indikátory schválené v návrhové části SPRM Pardubic. 

 

Měrná jednotka – Jednotka, podle které jsou měřeny jednotlivé indikátory. 

 

Optimální směr - Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke které by mělo 

dojít splněním jednotlivých opatření a úkolů SPRM Pardubic. Optimální směr vychází z diskusí 

pracovních skupin. Pro přehlednost byly stanoveny k jednotlivým směrům vývoje symboly: 

↑……………………………………..vzrůstající tendence 

↓………………………………….....klesající tendence 

╧……………………………………...nepoklesnout pod stanovenou mez 

╤………………………………………nepřekročit stanovenou mez 

↔…………………………………….udržet stávající hodnotu 

A/N……………………………….....splněno/nesplněno 

Monitorovat……………………..indikátor bude pouze monitorován 

 

Správce měřítka – Správce měřítka stanovuje definici a metodiku výpočtu a je odpovědný za 

získávání dat za jednotlivé indikátory (odbory magistrátu). Správce měřítka stanovila Řídící skupina. 

 

Garant za naplnění měřítka a cíle: Garanti zajišťují politický dohled nad vyplněním měřítka a 

odpovídají za dosažení cílové hodnoty indikátoru a dále zajišťují politický dohled a odpovídají za 

splnění cíle SPRM Pardubic. Garanty za naplnění měřítka a cíle stanovila Řídící skupina. 

 

Roky – Jedná se o mezníky pro sledování hodnot indikátorů – 2013 – nastavení výchozích hodnot, 

2020 – průběžný termín v polovině realizace SPRM Pardubic, 2020 – konečný termín realizace SPRM 

Pardubic.  

 

Plán – Nastavené cílové hodnoty indikátorů, kterých se dosáhne po úspěšné realizaci opatření 

z akčních plánů a naplnění cílů SPRM Pardubic. U některých indikátorů bude cílová hodnota 

nastavena až po prvním měření. 

 

Skutečnost – Reálné hodnoty indikátorů dosažené podle skutečnosti. 

 

Popis měřítka – Popis indikátoru zahrnuje jeho kontext, přínos ze sledování a tendence do budoucna. 

 

Měřítko ovlivňuje – Jedná se o podstatné faktory, které mají vliv na výslednou hodnotu indikátorů.  

 



Metodika a výpočet – Popis metodiky a výpočtu indikátorů, případně odkaz na zdroje, které tuto 

metodiku nastavují a spravují. 

 

Zdroj čerpání dat – Jedná se o odkazy na instituce a zdroje, které spravují data pro výpočet 

indikátorů. 

 

Perioda vyhodnocování měřítka – Uvedení časového intervalu, v jakém bude pravidelně prováděno 

vyhodnocení jednotlivých indikátorů. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



KARTA INDIKÁTORU 1 

 

Pilíř SPRM  Vize  

Cíl SPRM  3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 

Název indikátoru  POČET OBYVATEL MĚSTA 

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka ORS  

Dohled na naplňování měřítka a cíle  Primátor 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  >85 000 >90 000 

Skutečnost 89 467   

Popis měřítka: Indikátor počet obyvatel města je pro obec důležitý zejména z pohledu rozpočtového určení daní, 

ale může také vyjadřovat celkovou spokojenost obyvatel s životem ve městě a okolí. Výše příspěvku do rozpočtu 

města se odvíjí od počtu trvale bydlících obyvatel. Údaj může mít vliv na zajišťování veřejných služeb městem 

(jako např. MHD, školy, volnočasové aktivity, zatížení sportovišť atd.). Město Pardubice vykazuje z hlediska počtu 

obyvatel obdobné trendy jako jiná velká města, mírný úbytek obyvatel a v příměstském prostoru znaky 

suburbanizace.  V souladu s aktualizovanou vizí města je nastaveným trendem tohoto indikátoru růst. 

Měřítko ovlivňuje: Počet narozených dětí, počet zemřelých obyvatel, počet občanů, kteří se přihlásí k trvalému 

pobytu ve městě, počet obyvatel, kteří se odhlásí z trvalého pobytu; v širším ohledu také atraktivita města, 

dostupnost bydlení, dostupnost motivující práce, nebere se v potaz odtržení obcí 

Metodika a výpočet: Počet osob, které mají trvalé bydliště ve městě Pardubice. 

Zdroj čerpání dat: ČSÚ 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok (počet obyvatel k 31. 12. daného roku) 

 



KARTA INDIKÁTORU 2 

 

Pilíř SPRM  Vize 

Cíl SPRM  1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 

Název indikátoru  CELKOVÁ SPOKOJENOST - INDEX SPOKOJENOSTI OBČANŮ  

Měrná jednotka % 

Optimální směr ╧ 

Správce měřítka ORS  

Dohled na naplňování měřítka a cíle Primátor 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  
Bude nastaveno po 

prvním měření 

Bude nastaveno po 

prvním měření 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Indikátor vyhodnocuje celkovou spokojenost občanů s místem, kde žijí či pracují. Ideální 

tendence indikátoru by měla být vzrůstající. Dá se říct, že indikátor znázorňuje hodnocení kvality života občanů. 

Faktory kvality života jsou, ale přímo ovlivňovány místní, národní a/nebo evropskou politikou. Indikátor byl 

převzat z Evropské sady udržitelného rozvoje. Podrobnosti lze nalézt na stránkách www.timur.cz, kde jsou 

k dispozici metodické listy a výsledky z měst, která se do šetření zapojila. 

Měřítko ovlivňuje: Míra nezaměstnanosti ve městě, regionu a ČR, všeobecný názor na život ve městě (služby, 

doprava, bydlení, pracovní příležitosti, mezilidské vztahy, kvalita životního prostředí, úroveň škol apod.), místní, 

národní a evropská politika (např. negativní opatření, snížení důchodů, zvýšení daní a poplatků atd.) 

Metodika a výpočet: Metodiku a výpočet zajišťuje TIMUR. Indikátor je zjišťován dotazníkovým šetřením. 

Respondenti do dotazníku zaznamenávají, jestli jsou s městem, jako s místem, kde žijí či pracují velmi nebo mírně 

spokojeni či velmi nebo mírně nespokojeni. Výsledkem je procentuální vyjádření odpovědí mírně a velmi 

spokojeni.  

Zdroj čerpání dat: Vyplněné dotazníky občanů v rámci průzkumu spokojenosti občanů 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za 2 roky 

 



KARTA INDIKÁTORU 3 

 

Pilíř SPRM  Vize 

Cíl SPRM  3.1, 3.2, 3.4 

Název indikátoru  
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI (ROZDÍL ČR MÍNUS MĚSTO 
PARDUBICE) 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka ORS  

Dohled na naplňování měřítka a cíle Primátor 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  +2 +2 

Skutečnost +2,3   

Popis měřítka: Indikátor zaznamenává vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Pardubice v porovnání s úrovní ČR. 

Cílovou hodnotou indikátoru je udržet stávající kladnou hodnotu indikátoru (čili udržet nezaměstnanost nižší než 

republikový průměr).  

Měřítko ovlivňuje: Míra nezaměstnanosti v regionu a ČR, prosperita klíčových zaměstnavatelů ve městě a okolí, 

podnikatelská aktivita obyvatel 

Metodika a výpočet: Indikátor se počítá jako rozdíl nezaměstnanosti ČR mínus město Pardubice. Jedná se o 

evidované nezaměstnané osoby, které nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání k celkovému 

počtu ekonomicky aktivních obyvatel.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města, úřad práce 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 



KARTA INDIKÁTORU 4  

 

Pilíř SPRM  Vize 

Cíl SPRM  3.3, 3.4 

Název indikátoru  POŘADÍ V INDEXU KRIMINALITY 

Měrná jednotka Pořadí 10 největších měst dle indexu 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka ORS  

Dohled na naplňování měřítka a cíle Primátor 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  2. 2. 

Skutečnost 2.   

Popis měřítka: Pro řadu lidí je pocit bezpečí velmi důležitým kritériem, které se bezprostředně dotýká kvality 
jejich života. Bezpečnost je také jedno ze základních témat, kterými se musí zabývat zastupitelé v malých obcích i 
ve velkých městech. Ve srovnání s ostatními velkými městy vykazují Pardubice velmi nízkou míru kriminality a 
minimum problémů v oblasti sociální inkluze. Cílem města je udržet pověst bezpečného města. Tendencí 
indikátoru je udržet druhé nejlepší místo mezi 10 největšími městy ČR dle indexu kriminality. 

Měřítko ovlivňuje: Počet spáchaných trestných činů, provedená bezpečnostní opatření, počet hlídek MP 

Metodika a výpočet: Index kriminality, v minulosti označován též jako koeficient kriminality, vyjadřuje intenzitu 

kriminality. Jedná se o počet spáchaných trestných činů na 10 000 obyvatel trvale žijících na hodnoceném území 

města. Pořadí určuje pozici města v žebříčku výše kriminality podle hodnoty indexu kriminality. Města jsou 

řazena sestupně od města s nejnižším indexem kriminality po města s nejvyšším indexem. Srovnáváno je 10 

největších měst ČR (Praha, Ostrava, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, České Budějovice, Olomouc, Hradec 

Králové a Pardubice). Pro jednoduchost jsou za Prahu uvedena data za městskou část Praha 1. 

Zdroj čerpání dat: Policie, ČR, Mapa kriminality: www.mapakriminality.cz 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 
 

 



KARTA INDIKÁTORU 5 

 

Pilíř SPRM  Vize 

Cíl SPRM  1.1, 1.2, 1.6 

Název indikátoru  EKOLOGICKÁ STOPA 

Měrná jednotka Gha/osobu 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka OŽP 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Primátor 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Ekologická stopa je komplexním ukazatelem environmentální udržitelnosti města. Převádí zdroje 

(např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny, dřevo, atd.) spotřebované obyvateli a 

institucemi sídlícími ve městě a odpady, které vytvoří, na odpovídající bio-produktivní plochy. Porovnává je se 

zdroji, které má město k dispozici – s jeho bio-kapacitou. Jednoduše řečeno je jejím cílem převést lidskou 

spotřebu na velikost používané plochy. Informace k ekostopě lze získat www.timur.cz. Indikátor bude pouze 

monitorován. 

Měřítko ovlivňuje: Ekologicky šetrný přístup občanů a institucí k okolí a životnímu prostředí – spotřeba a využití 

energie, obhospodařování pozemků apod., dále počet obyvatel města 

Metodika a výpočet: Hodnotí se ekologická stopa celého města na jednoho obyvatele města. 

Do výpočtu se započítává: 

• Výživa – rostlinné a živočišné produkty a s tím spojená energie; 

• Bydlení – domácí spotřeba energie, zastavěné plochy, spotřeba paliv a dřeva, energie na výstavbu 
domů; 

• Mobilita – spotřeba energie podle jednotlivých druhů dopravy, plochy zastavěné dopravní 
infrastrukturou; 

• Zboží a služby – spotřeba energie spojená s průmyslovou produkcí, import/export, spotřeba služeb, 
využívání rostlinných, živočišných a papírových produktů. 

Více informací je dostupných na http://www.ekostopa.cz/mesto/. 

Zdroj čerpání dat: TIMUR 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za 2 roky 

 



KARTA INDIKÁTORU 6 

 

Pilíř SPRM  Vize 

Cíl SPRM  1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Název indikátoru  
POČET PŘÍPADŮ PŘEKROČENÍ MEZNÍCH HODNOT 
VYBRANÝCH LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ ZA ROK 
(PM10, NOX, SOX) 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka OŽP 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Primátor 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  

PM10 – 18  

NOX – 0  

SOX – 0 

PM10 – 5  

NOX – 0  

SOX – 0 

Skutečnost 

PM10 – 33  

(max. povolený 

počet překročení 

35) 

NOX – 0  

SOX – 0 

  

Popis měřítka: Město Pardubice spadá do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší jednak v překračování limitů z 

hlediska ochrany zdraví, jednak z hlediska ochrany ekosystémů. Na zhoršení situace má největší vliv prudký 

nárůst dopravy. Indikátor měří počet případů překročení mezních hodnot u vybraných látek. Cílem je snižovat 

počet těchto překročení a zvýšit tak kvalitu ovzduší. 

Měřítko ovlivňuje: Klimatické podmínky, počasí, umístění měřících stanic, motorová doprava ve městě, počet 

opatření ke snížení znečištění ovzduší, využití trvale udržitelných způsobů přepravy, ekologické havárie 

Metodika a výpočet: Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok. 

Překročení se sleduje u těchto vybraných látek PM10, NOx, SOx. Mezní hodnoty vycházejí z legislativy ČHMÚ. Z 

důvodu výrazného vlivu aktuálních klimatických podmínek a počasí na hodnoty počtu překročení mezních 

hodnot bude při vyhodnocení indikátoru doplněn komentář o množství absolutně vypuštěných látek (PM10, 

NOx, SOx, atd.) u vybraných hlavních znečišťovatelů (Dopravní podnik města Pardubic, Paramo, Semtín, Ronal). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 



 
KARTA INDIKÁTORU 7 

 

Pilíř SPRM  Vize 

Cíl SPRM  1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Název indikátoru  
PODÍL CEST, KTERÉ CESTUJÍCÍ VYKONALI ZA POUŽITÍ PĚŠÍ, 
VEŘEJNÉ A CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OHA 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Primátor 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  70% 75% 

Skutečnost 65%   

Popis měřítka: Upřednostňování ekologicky šetrných způsobů přepravy a snaha o snižování podílu 

automobilové dopravy je stále narůstajícím a prosazovaný trendem evropských měst. I přes dobré dopravní 

chování v národním měřítku je v Pardubicích stále nemalý potenciál ke snižování podílu individuální 

automobilové dopravy. Pardubice jsou kompaktním městem, kde je „všude blízko“. Indikátor sleduje způsoby 

dopravy, které jsou ekologicky šetrné – pěší, cyklistická, městskou hromadnou dopravou. 

Měřítko ovlivňuje: Reliéf města, dopravní chování obyvatel, počet opatření na podporu městské hromadné 

dopravy (dále jen „MHD“), cyklistické dopravy a pěší dopravy, linkové vedení, četnost a návaznost počet spojů 

MHD, komfort dopravních prostředků, počet zastávek, politika parkování, regulace dopravy ve městě, 

preference MHD 

Metodika a výpočet: Pro sledování tohoto ukazatele bude využita metodika průzkumu dopravního chování 

srovnatelná s metodikou Technické univerzity v Drážďanech, která byla využita v rámci projektu Central 

MeetBike. Data jsou získávána dotazníkovým šetřením. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města, dotazníkové šetření 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za 5 let 

 
 



KARTA INDIKÁTORU 8 

 

Pilíř SPRM  Vize 

Cíl SPRM  3.5, 4.7 

Název indikátoru  
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ NEJVĚTŠÍCH SPORTOVNÍCH  
A KULTURNÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH S PŘISPĚNÍM MĚSTA 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka OŠKS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Primátor 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  

VP: 24 000 

ZP: 14 000 

AP: 18 000 

GFS: 5 000 

VP: 24 000 

ZP: 14 000 

AP: 18 000 

GFS:  5 000 

Skutečnost 

VP: 25 000 

ZP: 17 541 

AP: 15 000 

GFS: 4 946 

  

Popis měřítka: Město Pardubice se ve Strategickém plánu zavázalo, že bude mimo jiné živým městem se silnou 

sportovní tradicí. Součástí této vize je udržet případně posílit účast občanů na sportovním a kulturním životě 

městem organizovaných kulturních a sportovních akcí. Indikátor sleduje počet návštěvníků městem pořádaných 

kulturních a sportovních akcí a měl by udržet průměr za posledních 8 let. 

Měřítko ovlivňuje: Počet kulturních a sportovních akcí pořádaných ve městě, počet kulturních a sportovních 

organizací působících ve městě. 

Metodika a výpočet: Počet registrovaných osob nebo počet prodaných vstupenek, případně kvalifikovaný 

odhad všech osob na kulturních akcích, které byly organizovány nebo spoluorganizovány městem, kde město 

vystupovalo jako hlavní partner akce. Spoluorganizováním městem se myslí finanční účast nebo použití loga 

města. Vytipovány jsou tyto nejvýznamnější akce: Velká pardubická, Zlatá přilba, Aviatická pouť a Grand 

Festival smíchu. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 
 



KARTA INDIKÁTORU 9 

 

Pilíř SPRM  Vize 

Cíl SPRM  4.1, 4.2, 4.3 

Název indikátoru  UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY MĚSTA  

Měrná jednotka % 

Optimální směr ╤ 

Správce měřítka EO 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Primátor 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  7,00 % 7,00 % 

Skutečnost 2,43 %   

Popis měřítka: Ukazatel dluhové služby patří k ukazatelům finančního zdraví. Ukazatel monitoruje hospodaření 

obcí a slouží k regulaci jejich zadluženosti. Ukazatel dříve doporučovalo používat ministerstvo financí. Indikátor 

pro město Pardubice stanovuje nepřesáhnout ukazatel dluhové služby ve stanovené procentní výši. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, investiční výhled města, nové cizí zdroje 

Metodika a výpočet:                          Dluhová základna:  -      daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1 

- nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2 

- přijaté dotace – finanční vztah -  položka 4112 + 
4212 

                                                               Dluhová služba:       -      úroky - položka 5141 

- splátky jistin a dluhopisů - položky  8xx2 a 8xx4 

- splátky leasingu - položka 5178 

Ukazatel dluhová služba= 100*(Dluhová služba/Dluhová základna) 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města  

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 za rok 

 



KARTA INDIKÁTORU 10 

 

Pilíř SPRM  1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika 

Cíl SPRM  
1.1. Zajistit efektivní odpadové hospodářství, využít 

odpady jako ekonomickou příležitost   

Název indikátoru  PODÍL VYTŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OŽP 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  24% 29% 

Skutečnost 16,6%   

Popis měřítka: Jedním z cílů nového Strategického plánu je zajistit efektivní odpadové hospodářství a využít 

odpady jako ekonomickou činnost a zároveň podpořit ekologickou výchovu a osvětu. Na oblast využití odpadů 

se zaměřuje i Evropská unie ve své strategii Evropa 2020 a v novém programovém období 2014 - 2020. Cílem 

indikátoru je přiblížit se normám doporučovaných Evropskou unií.  

Měřítko ovlivňuje: Množství vyprodukovaného komunálního odpadu, počet sběrných kontejnerů, chování 

obyvatel a osvěta, rozpočet města 

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje podíl oddělených sbíraných složek z celkového sesbíraného 

komunálního odpadu vyprodukovaného na území města Pardubic. 

Zdroj čerpání dat: Služby města Pardubic 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 
  



KARTA INDIKÁTORU 11 

Pilíř SPRM  1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika 

Cíl SPRM  
1.2. Vytvořit podmínky pro hospodárné nakládání s energií 

a zavést systém řízení energetického hospodaření města a 

městských organizací 

Název indikátoru  
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH 
(OBJEKTY ZŠ, MŠ A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY)  

Měrná jednotka MWh/m2/rok 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka ORS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán    

Skutečnost    

Popis měřítka: Cíl navazuje na priority Evropské unie podle Směrnice z roku 2006, která stanovuje oproti 

výchozímu roku do roku 2020 tyto cíle:  

- snížení spotřeby energií o 20%, 
- snížit množství emisí o 20%,  
- zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie o 20%,  
- o 20% zvýšit energetickou účinnost zdrojů.  

Cílem města Pardubic je optimalizovat využívání energií na veřejné infrastruktuře a tím snížit spotřeby energií a 
emise skleníkových plynů. Cíl je rozdělen do těchto oblastí: 

1. Úspory energie – porovnání spotřeby energií v aktuálním roce v porovnání s rokem předchozím.  
2. Snížení množství emise CO2 – indikátor, jak město snižováním spotřeb energií přispívá ke zlepšení 

klimatu. 
3. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie – návrh možností využití obnovitelných zdrojů energie 

v rámci objektů v majetku města a společností města. 
Indikátor by měl mít klesající tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů, organizační a technická opatření provedená ke 

snížení spotřeby energií, ekologická osvěta, rozšíření majetku. 

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje spotřebu energie a její úsporu ve veřejných budovách města a 

společnostech města na území Pardubic. Jednotlivé oblasti budou hodnoceny takto: 

1. Spotřeba energií v aktuálním roce v porovnání s rokem předchozím vyjádřená v % a MWh za rok 

na 1 m2 podlahové plochy. 

2. Produkce CO2/m2 podlahové plochy ve zdrojích dodávajících spotřebovanou energii v aktuálním 

roce v porovnání s rokem předchozím vyjádřená v % a tunách CO2 za rok. 

3. Podíl energie z obnovitelných zdrojů vyrobené a spotřebované v objektech města z celkové 

spotřeby energie v objektech města a společností města vyjádřený v % a MWh za rok na 1 m2 

podlahové plochy. 

Indikátor vyjadřuje spotřebu energie ve veřejných budovách města na území Pardubic. Jednotka m2 podlahové 

plochy byla doplněna z důvodu měřitelnosti snížení spotřeby energie.  



Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města, příspěvkových organizací a společností města. 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1x za rok po ročním vyúčtování energií, s přepočtem na 1m2 podlahové 

plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA INDIKÁTORU 12 

 

Pilíř SPRM  1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika 

Cíl SPRM  
1.2. Vytvořit podmínky pro hospodárné nakládání s energií 

a zavést systém řízení energetického hospodaření města a 

městských organizací 

Název indikátoru  
OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA ENERGIE 
(CELKOVÉ NÁKLADY) 

Měrná jednotka Mil. Kč (za rok) 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka ORS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  80 75 

Skutečnost 85   

Popis měřítka: Snižování finančních prostředků z rozpočtu města na energie. Indikátor sleduje objem 

prostředků z rozpočtu města na všechny typy energií (teplo, plyn, elektrická energie, voda).  

Snižování finančních prostředků bude sledováno ve dvou oblastech: 

1. Úspory za snižování spotřeb energií podle karty indikátoru 11. 

2. Úspory finančních prostředků prováděním centralizovaného nákupu energií (elektrické energie a 

plynu). 

Indikátor by měl mít klesající tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů, organizační a technická opatření provedená ke 

snížení spotřeby energií, ekologická osvěta, rozšíření majetku, vývoj cen energií,  

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje potřebu finančních prostředků na energie ve veřejných budovách 

města a společnostech města na území Pardubic. Jednotlivé oblasti budou hodnoceny takto: 

1. Úspory za snižování spotřeb energií podle karty indikátoru 11 v aktuálním roce v porovnání s 

rokem předchozím – úspora energií v měrných jednotkách přepočtená jednotkovými cenami. 

2. Úspory finančních prostředků prováděním centralizovaného nákupu energií (elektrické energie a 

plynu) v aktuálním roce v porovnání s rokem předchozím. 

Indikátor by měl mít klesající tendenci. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města, příspěvkových organizací a společností města. 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1x za rok po ročním vyúčtování energií. 

 



 KARTA INDIKÁTORU 13 

 

Pilíř SPRM  1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika 

Cíl SPRM  1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 

Název indikátoru  PLOCHA REVITALIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Měrná jednotka Ha (kumulativně) 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OHA 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  0,75  1,65 (+0,9) 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Stav kvality veřejných prostranství města není optimální. Revitalizací dochází ke zvýšení 

estetického a funkčního významu prostoru, zvýšení bezpečnosti a celkové kvality života obyvatel. Indikátor 

sleduje výměru ploch, které prošly rekonstrukcí, kumulativně za celé sledované období. Trendem indikátoru by 

měla být vzrůstající výměra plochy prostranství, která byla rekonstruována. Indikátor sleduje veřejná 

prostranství na území celého města. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence možnosti dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Celková výměra plochy veřejných prostranství, na které budou prováděny revitalizační 

práce v průběhu sledovaného období. Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 

přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika 

Cíl SPRM  
1.5. Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních 

vodních ploch pro oživení města; rozšířit zelené plochy k 

občanskému využití 

Název indikátoru  
PLOCHA REVITALIZOVANÝCH PLOCH PODÉL VODNÍCH 
PLOCH 

Měrná jednotka Ha (kumulativně) 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OHA 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  4,5  9,5 (+5) 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Nezastavěné plochy podél řek jsou dle analýzy soustavy veřejných prostorů označovány za 

neatraktivní. Cílem města je využít významného fenoménu Pardubic a zatraktivnit potenciál v okolí řek Labe a 

Chrudimky. Indikátor sleduje výměru ploch, které prošly rekonstrukcí, kumulativně za celé sledované období. 

Trendem indikátoru by měla být vzrůstající výměra plochy v okolí řek, která byla rekonstruována. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence možnosti dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Celková výměra nezastavěných plochy v okolí řek, na které budou prováděny revitalizační 

práce v průběhu sledovaného období.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  1. Životní prostředí, územní rozvoj, energetika 

Cíl SPRM  

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   

Název indikátoru  
NÁRŮST POČTU BYTŮ VE MĚSTĚ ZA KALENDÁŘNÍ ROK (V 
ČLENĚNÍ TYPOVĚ: RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY) 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OHA 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán    

Skutečnost    

Popis měřítka: Město Pardubice chce vytvořit podmínky pro zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel na jeho 

území. Jedním z nejvýznamnějších faktorů v tomto ohledu jsou otázky spojené s fungováním trhu s byty a 

především vlastní bytová výstavba a vytvoření optimálních podmínek pro tuto výstavbu v rámci územního 

plánu (regulativy, lokalizace rozvojových ploch, atd...) 

Měřítko ovlivňuje: Aktuální územní plán, existence dotačních titulů, nové cizí zdroje 

Metodika a výpočet: Hodnota indikátoru vyjadřuje nárůst počtu bytů ve městě za kalendářní rok.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Pilíř SPRM  2. Doprava a mobilita 

Cíl SPRM  2.1. Zkvalitnit dopravní plánování 

Název indikátoru  
PROCENTO PLNĚNÍ PLÁNU MĚSTSKÉ MOBILITY V DANÉM 
ROCE 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka ORS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  
Bude nastaveno 

po vytvoření plánu 

Bude nastaveno 

po vytvoření plánu 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Dopravní řešení v Pardubicích jsou optikou dostupných dat i názorů laické i odborné veřejnosti 

právem označovány za jednu z nejkritičtějších oblastí k rychlému řešení. Kvalitní dopravní plánování je klíčovým 

nástrojem k postupnému a komplexnímu řešení tohoto problému. Indikátor bude sledovat míru naplnění Plánu 

městské mobility, jehož tvorba bude zahájena v roce 2018. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních možností, organizační zajištění realizace plánu 

Metodika a výpočet: Jedná se o pravidelné vyhodnocování výstupů Plánu městské mobility. Sledovaná hodnota 

udává procento splněných výstupů stanovených v plánu v daných letech, kdy splnění všech výstupů znamená 

100%. Cílové hodnoty budou stanoveny po vytvoření Plánu městské mobility. 

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  2. Doprava a mobilita 

Cíl SPRM  
2.2. Rozvíjet integrovanou veřejnou dopravu a zvýšit podíl 

ekologické MHD na městské mobilitě při zachování její 

dostupnosti a minimalizaci ekonomické náročnosti 

Název indikátoru  
PODÍL MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY NA OSOBNÍ 
DOPRAVĚ VE MĚSTĚ 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OD 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  17% 18% 

Skutečnost 16%   

Popis měřítka: Různé způsoby dopravy je možné kvalifikovat z hlediska udržitelnosti jako udržitelné – pěší 

cesta, cesta na kole, použití hromadné dopravy - a neudržitelné – cesta autem, na motocyklu nebo pomocí taxi. 

Městská hromadná doprava je využívána jako nástroj k omezení využívání individuální automobilové dopravy 

ve městě, zejména pak v jeho centru. Optimální směr indikátoru by měl být vzrůstající. 

Měřítko ovlivňuje: Cena městské hromadné dopravy, linkové vedení, četnost a návaznost spojů, komfort 

dopravních prostředků, počet zastávek, politika parkování, regulace dopravy ve městě, preference MHD 

Metodika a výpočet: Pro sledování tohoto ukazatele bude využita metodika průzkumu dopravního chování 

srovnatelná s metodikou Technické univerzity v Drážďanech, která byla využita v rámci projektu Central 

MeetBike. Data jsou získávána dotazníkovým šetřením. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města, dotazníkové šetření 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za 5 let 
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Pilíř SPRM  2. Doprava a mobilita 

Cíl SPRM  
2.2. Rozvíjet integrovanou veřejnou dopravu a zvýšit podíl 

ekologické MHD na městské mobilitě při zachování její 

dostupnosti a minimalizaci ekonomické náročnosti 

Název indikátoru  OBJEM PROSTŘEDKŮ NA MHD Z ROZPOČTU MĚSTA 

Měrná jednotka Tis. Kč 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka EO 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  147 000 147 000 

Skutečnost 146 300   

Popis měřítka: Provozování MHD patří k základním službám města. Největší vliv na použití MHD má její kvalita 

a četnost spojů. Přestože se v posledních letech snižuje celkový počet cestujících, síť MHD je rozšiřována i do 

okolních obcí a město tak zajišťuje dostupnost jedné z klíčových veřejných služeb i pro obyvatele z okolí 

Pardubic. Trendem je zvyšování prostředků na MHD s cílem zvýšení její ekologičnosti a zachování její 

dostupnosti. Celková ekonomická náročnost by měla být minimalizovaná. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, hospodaření Dopravního podniku města Pardubic, a.s. 

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků z rozpočtu určených na provoz městské hromadné dopravy. 

Jedná se například o položky finančních kompenzací Dopravnímu podniku města Pardubic (za poskytované 

služby, za poskytované služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob, za administraci pardubické 

karty) a dotaci na provoz (loď Arnošt).  

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města – rozpočet města Pardubic, http://www.rozpocetobce.cz/seznam-

obci/555134-pardubice 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  2. Doprava a mobilita 

Cíl SPRM  
2.2. Rozvíjet integrovanou veřejnou dopravu a zvýšit podíl 

ekologické MHD na městské mobilitě při zachování její 

dostupnosti a minimalizaci ekonomické náročnosti 

Název indikátoru  
PODÍL VÝKONŮ BEZEMISNÍ MHD NA DOPRAVNÍCH 
VÝKONECH MHD 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OD 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  50 60 

Skutečnost 41   

Popis měřítka: Podpora nízkouhlíkového hospodářství ve všech odvětvích je aktuálním trendem prosazovaným 

i na úrovni Evropské unie. EK si stanovila závazný cíl v roce 2030 snížit emise CO2 o 40 %. Hlavním 

znečišťovatelem ovzduší v Pardubicích je automobilová doprava. Tento indikátor reflektuje cíl strategického 

plánu zvýšit podíl ekologické MHD a usilovat tak o snížení znečišťování ovzduší. 

Měřítko ovlivňuje: Počet bezemisních dopravních prostředků, hospodaření Dopravního podniku města 

Pardubic, a.s., existence dotačních programů 

Metodika a výpočet: Dopravní výkon hodnotí pohyb dopravních prostředků (tj. kolik kilometrů ujedou) bez 
ohledu na výsledek dopravy. Vozokilometr (vkm) – udává počet kilometrů, které ujede dané vozidlo (dopravní 
prostředek MHD) bez ohledu na jeho vytížení.  

Indikátor se počítá dle vzorce: 

[Vozokilometr bezemisních prostředků MHD * 100]/ Vozokilometr všech prostředků MHD 

Zdroj čerpání dat: Dopravní podnik města Pardubic 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  2. Doprava a mobilita 

Cíl SPRM  
2.4. Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní 

prostupnosti, bezpečnosti a bezbariérovosti   

Název indikátoru  
DÉLKA REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ BEZBARIÉROVOSTI A BEZPEČNOSTI 

Měrná jednotka Km 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OD 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  15 20 

Skutečnost 11,827   

Popis měřítka: Indikátor se váže k jednomu z dlouhodobých problémů města, a to dopravní propustnosti. 

Propustnost města nelze zlepšovat bez hledání optimálních řešení pro propojování jeho jednotlivých částí.  Dále 

indikátor souvisí s aktivitou města, která usiluje o vytvoření bezbariérového prostředí a zkvalitnění života nejen 

zdravotně handicapovaných, ale všem občanům, zejména pak seniorům, rodičům s malými dětmi, 

návštěvníkům, atd. Město má zpracovanou Koncepci bezbariérovosti města Pardubic. Indikátor sledující délku 

rekonstruovaných místních komunikací by měl mít vzrůstající tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a 

bezpečnosti (v km). Jedná se o místní komunikace na území katastru města Pardubic. Délka místních 

komunikací rekonstruovaných za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti je kumulativně sčítána. 

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  2. Doprava a mobilita 

Cíl SPRM  
2.4. Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní 

prostupnosti, bezpečnosti a bezbariérovosti   

Název indikátoru  POČET PŘEKONÁNÍ BARIÉR VE MĚSTĚ 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OD 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  7 10 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Město Pardubice se již několik let snaží o vytvoření bezbariérového prostředí i zlepšení jeho 

prostupnosti. Snahou města je důsledně předcházet vzniku bariér a odstraňovat je. Za významné bariéry jsou 

považovány železnice, řeky, významné silniční tahy, ucelená uzavřená území ve městě, brownfieldy, atd. 

Indikátor kumulativně měří počet překonání těchto bariér. Cílem indikátoru je překonat minimálně jednu 

bariéru za rok. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Hodnota indikátoru vyjadřuje počet překonání bariér na území města Pardubic. Jedná se 

překonání architektonických, informačních, technických a jiných bariér ztěžujících běžný život a zhoršující 

plynulou propojenost města. Počet bariér je kumulativně sčítán. Plánováno je vybudování např. lávky přes 

Labe, vyřešení prostoru přednádraží, propojení brownfieldu skrz vojenský prostor, lávky navazující na Labskou 

stezku, vybudování dalších průchodů, atd. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Pilíř SPRM  2. Doprava a mobilita 

Cíl SPRM  
2.5. Podporovat rozvoj nemotorové dopravy a bezemisní 

dopravy  

Název indikátoru  
DÉLKA EVIDOVANÝCH CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS  
A DALŠÍCH OPATŘENÍ PRO CYKLISTY 

Měrná jednotka Km 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OD 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  

Cyklostezky: 72 

Cyklotrasy: 86 

Klidové zóny: bude 

nastaveno po 1. měření 

Opatření na 

komunikaci: 15 

Cyklostezky: 78 

Cyklotrasy: 90 

Klidové zóny: bude 

nastaveno po 1.m. 

Opatření na 

komunikaci: 25 

Skutečnost 

Cyklostezky: 66,5 

Cyklotrasy: 85,3 

Klidové zóny: - 

Opatření na komunikaci: 

8,7 

  

Popis měřítka: Podpora nemotorové dopravy je trendem moderních měst. V  Pardubicích k tomuto přispívají i 

příznivé klimatické i terénní podmínky i to, že jsou kompaktním městem, kde je „všude blízko“. Indikátor se 

zaměřuje na sledování délky místních komunikací, zejména pak cyklostezek a cyklotras a dalších opatření pro 

cyklisty. Cílem je podporovat rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky i pěší turistiky a rozšiřovat tento typ 

komunikací.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet km cyklostezek, cyklotras, klidových zón a opatření pro cyklisty na 

komunikacích v katastru města Pardubice. Jedná se o délku evidovaných opatření včetně těch, které nevznikají 

fyzickým budováním, ale jen organizačním opatřením. Délka komunikací je kumulativně načítána. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  2. Doprava a mobilita 

Cíl SPRM  2.7. Podporovat rozvoj letiště pro rozvoj celého regionu  

Název indikátoru  
POČET ODBAVENÝCH CESTUJÍCÍCH LETIŠTĚ PARDUBICE  
ZA KALENDÁŘNÍ ROK 

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka ORS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán    

Skutečnost    

Popis měřítka: Podpora letecké dopravy je trendem moderních měst. V  Pardubicích k tomuto přispívá i 

geografická poloha v centru republiky, a neméně významným faktorem je křížení hlavních železničních tratí v 

Pardubicích a napojení města na dálniční síť.   

Měřítko ovlivňuje: Ekonomická situace v regionu, ČR i ve světě, propagace města, mezinárodní akce pořádané 

na území města a v regionu.  

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet odbavených cestujících letiště Pardubice za kalendářní rok. 

Zdroj čerpání dat: Letiště Pardubice 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a 

zaměstnanost 

Název indikátoru  
POČET HLAVNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ VE MĚSTĚ (NAD 
250 ZAMĚSTNANCŮ) 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka KP (ÚVV) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  28 28 

Skutečnost 28   

Popis měřítka: Ač v porovnání s ostatními velkými městy Pardubice vykazují dlouhodobě velmi nízkou míru 

nezaměstnanosti, velcí zaměstnavatelé hrají na poli zaměstnanosti významnou roli. Na území města funguje 

celkem 8 zaměstnavatelů, kteří mají více než 500 zaměstnanců, kteří zaměstnávají 18% zaměstnanců celého 

okresu Pardubice, a dalších 20 velkých podniků, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců.  Cílem 

indikátoru je sledovat vývoj velkých podniků ve městě Pardubic a jejich podíl na zaměstnanosti. 

Měřítko ovlivňuje: Ekonomická prosperita v regionu, ČR i ve světě, míra nezaměstnanosti, prosperita klíčových 

zaměstnavatelů ve městě a okolí 

Metodika a výpočet: Indikátor ukazuje počet velkých podniků (hlavních zaměstnavatelů) na území města 

Pardubic, kteří zaměstnávají více než 250 zaměstnanců. V roce 2013 se jednalo se o tyto zaměstnavatele 

(FOXCONN CZ s.r.o. (2 472 zaměstnanců), Pardubická krajská nemocnice, a.s. (1 786 zaměstnanců), Synthesia, 

a.s. (1 628 zaměstnanců), Univerzita Pardubice (1 171 zaměstnanců), Česká pošta s.p. - Odštěpný závod VČ (930 

zaměstnanců), Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. (862 zaměstnanců), Krajské ředitelství policie 

Pardubického kraje (780 zaměstnanců), ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (584 zaměstnanců), Globus 

ČR, k.s.  (476 zaměstnanců), RONAL CR s.r.o. (449 zaměstnanců), Statutární město Pardubice  (435 

zaměstnanců), Explosia a.s. (421 zaměstnanců), Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (393 zaměstnanců), Dopravní 

podnik města Pardubic a.s. (389 zaměstnanců), Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - SDC 

Pardubice (388 zaměstnanců), Pardubický kraj (369 zaměstnanců), Sociální služby města Pardubic (367 

zaměstnanců), Elektrárny Opatovice, a.s. (364 zaměstnanců), PARAMO, a.s. (342 zaměstnanců), JTEKT 

Automotive Czech Pardubice, s.r.o. (320 zaměstnanců), Foxconn Global Services Division s.r.o. (319 

zaměstnanců), Lion Teleservices CZ, a.s. (287 zaměstnanců), Česká pojišťovna a.s., pracoviště Pardubice (277 

zaměstnanců), KYB Manufacturing Czech s.r.o. (277 zaměstnanců), Léčebné lázně Bohdaneč a.s.  (254 

zaměstnanců), Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (252 zaměstnanců). 

Zdroj čerpání dat: Úřad práce Pardubice 



Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a 

zaměstnanost 

Název indikátoru  POČET OSVČ V HLAVNÍ ČINNOSTI NA 1000 OBYVATEL 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka KP (ÚVV) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 181   

Popis měřítka: Počet osob samostatně výdělečně činných je ukazatelem podnikatelské aktivity místního 

obyvatelstva. Vyšší aktivita obyvatel může být ukazatelem prosperity oblasti i znakem jisté samostatnosti 

obyvatelstva, že se dokáže o svou budoucnost postarat vlastními silami. Ukazatel bude pouze monitorován, ale 

neměl by mít klesající tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Ekonomická prosperita v regionu, ČR i ve světě, míra nezaměstnanosti v regionu a ČR, 

prosperita klíčových zaměstnavatelů ve městě a okolí, podnikatelská aktivita obyvatel  

Metodika a výpočet: Indikátor se počítá takto: 

[Počet osob samostatně výdělečně činných, kteří vykonávají činnost jako hlavní / počet obyvatel s trvalým 

bydlištěm v Pardubicích (počet obyvatel k 31. 12. daného roku) ]*1000 

Zdroj čerpání dat: Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a 

zaměstnanost 

Název indikátoru  PODÍL PLOCH URČENÝCH K PODNIKÁNÍ 

Měrná jednotka % 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka OHA 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 30%   

Popis měřítka: Jedním z cílů města je vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost. Jedním 

z nástrojů, jak město může podnikání a tím také místní zaměstnanost podpořit, je vymezení adekvátní rozlohy 

ploch pro podnikání. Indikátor sleduje plochy určené k rozvoji podnikání a výroby a vztahuje je k celkovým 

zastavitelným plochám. Indikátor bude pouze monitorován. 

Měřítko ovlivňuje: Aktuální územní plán, ekonomická situace v regionu i v ČR, obsazenost ploch 

Metodika a výpočet: Jedná se o rozlohu zastavitelných ploch dle aktuálního územního plánu, které jsou určeny 

pro podnikání v různých funkčních plochách a jejichž celková rozloha je vztažena k celkovým zastavitelným 

plochám města. Celková plocha určená pro výrobu v návrhu územního plánu je 220 ha, celková zastavitelná 

plocha je dle návrhu územního plánu 732 ha. Stávající plochy využité pro výrobu dle územního plánu mají 

rozlohu 670 ha. Tato data vycházejí z územního plánu schváleného zastupitelstvem v roce 2001 a jeho 

schválených změn. Nový územní plán je aktuálně v přípravě. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a 

zaměstnanost 

Název indikátoru  PŘÍLIV INVESTIC DO PARDUBIC 

Měrná jednotka Mil. Kč 

Optimální směr ↔  

Správce měřítka KP (ÚVV) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  

PZI: 500 

PTI: 360 

(průměrná 

hodnota za rok) 

- 

Skutečnost 
PZI:    1500,85 

PTI:    332,521 
  

Popis měřítka: Přímé investice, jak zahraniční, tak tuzemské, mohou mít na místní ekonomiku celou řadu 
pozitivních efektů. V prvé řadě jsou významným zdrojem tvorby pracovních míst, a to nejen přímo u příchozích 
investorů, ale také u místních firem, které od nich získají dodavatelské zakázky. Dále mohou mít pozitivní vliv na 
růst produktivity práce v místní ekonomice, přináší technologické i manažerské know-how a přispívají k rozvoji 
znalostní ekonomiky. Přímé investice mohou mít ale i negativní vliv a nemusí podporovat místní hospodářský 
růst a zaměstnanost, pokud vytlačují již existující investice, nenavazují vazby s místními firmami nebo pokud se 
jejich produkce omezuje na technologicky méně náročné fáze produkčního řetězce. Cílem indikátoru je 
sledovat vývoj investic do Pardubic a udržet jejich stávající trendy nastolené v minulém programovém období 
2007 - 2013. 

Měřítko ovlivňuje: Ekonomická situace v regionu i v ČR, příprava rozvojových ploch, proaktivní politika, 

existence vhodných dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje objem zahraničních a tuzemských investic v mil. Kč do města Pardubic 

ročně. Jedná se o nové, ale i rozvoj stávajících investic.  Do výpočtu indikátoru jsou započítány investice, které 

eviduje Agentura CzechInvest. Investice zejména tvoří investiční pobídky a investice realizované 

prostřednictvím strukturálních fondů. 

Zdroj čerpání dat: Agentura CzechInvest 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a 

zaměstnanost 

Název indikátoru  POČET ABSOLVENTŮ VŠ V TECHNICKÝCH OBORECH 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka KP (ÚVV) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  860 850 

Skutečnost 938   

Popis měřítka: Cílem města je využívat své konkurenční výhody ve smyslu specializace průmyslových odvětví, 

tedy podporovat poptávku po progresivních a výzkumných aktivitách zejména v oborech elektrotechnického, 

chemického a nově také biochemického a strojírenského průmyslu.  Přítomnost univerzity, která je zdrojem 

kvalifikované pracovní síly a se kterou podnikový VaV může spolupracovat, je velkým pozitivem pro rozvoj 

ekonomiky. Jedná se zejména o tři fakulty, které jsou technicky zaměřeny. Cílem indikátoru je sledovat počet 

absolventů VŠ v technických oborech a jeho snahou je udržet hodnoty v rozmezí 850 – 860 absolventů ročně.   

Měřítko ovlivňuje: Počet a kapacita technických oborů Univerzity Pardubice, marketing škol a propagace 

technických oborů, počet studentů technických středních škol se zájmem o VŠ 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet absolventů (Bc., Mgr., Dok.) vybraných fakult Univerzity 

Pardubice. Jedná se o absolventy Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty elektroniky a informatiky a Fakulty 

chemicko-technologické.  

Zdroj čerpání dat: Univerzita Pardubice 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok (data k 31. 12. daného roku) 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve 

městě k podpoře podnikání, příp. jako plochy pro bydlení 

nebo pro veřejnou infrastrukturu 

Název indikátoru  VÝMĚRA REVITALIZOVANÝCH BROWNFIELDŮ 

Měrná jednotka Ha 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka ORS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  30  60 (+30) 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Město se ve svém strategickém plánu zavázalo, že bude aktivně komunikovat a nabízet využití 

brownfieldů města jako jeho skrytých rezerv. Indikátor sleduje, jak velká výměra brownfieldů byla revitalizována 

kumulativně za celé sledované období. Trendem indikátoru by měla být vzrůstající tendence. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence potenciálních investorů, možnosti dotací, vznik nových 

brownfieldů, majetkoprávní vztahy. 

Metodika a výpočet: Celková výměra plochy brownfieldů, na které budou prováděny revitalizační práce. Do 

ploch brownfieldů byly zahrnuty plochy: 

- Pardubice - Letní stadion + bývalá jatka,  

- Pardubice areál Kyjevská 37 (bývalá Tesla),  

- Pardubice bývalý lihovar Hobé,  

- Pardubice areál firmy Prokop a.s.,  

- Pardubice kasárna Hůrka, 

- Pardubice Průmyslový park,  

- Pardubice areál Na spravedlnosti 

- lokalita Semtín,  

- lokalita Paramo,  

- Masarykova kasárna,  

- areál Železničního pluku,  

- areál přiléhající k Milheimově ulici  

- a areál Mlýny Na třísle.  
Celková výměra těchto brownfieldů je cca 200 ha, k roku 2013 je revitalizováno 0 ha (0%). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve 

městě k podpoře podnikání, příp. jako plochy pro bydlení 

nebo pro veřejnou infrastrukturu 

Název indikátoru  
PROCENTO PLNĚNÍ KONCEPCE REVITALIZACE 
BROWNFIELDŮ 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka ORS 

Dohled na naplňování cíle  Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  

Bude nastaveno 

po vytvoření 

koncepce 

Bude 

nastaveno po 

vytvoření 

koncepce 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Katastrální území města Pardubic je zatíženo vysokým počtem lokalit neefektivně využívaných, 

zanedbaných a často kontaminovaných. Vytvoření kvalitní Koncepce revitalizace brownfieldů a pravidelné 

vyhodnocování jednotlivých opatření je klíčovým nástrojem k postupnému a komplexnímu řešení tohoto 

problému. Indikátor bude sledovat míru naplnění Koncepce revitalizace brownfieldů, která bude vyhotovena v 

roce 2015 a bude navazovat na pasport brownfieldů zpracovaný v roce 2014. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence potenciálních investorů, možnosti dotací, vznik nových 

brownfieldů, majetkoprávní vztahy. 

Metodika a výpočet: Jedná se o pravidelné vyhodnocování výstupů Plánu městské mobility. Sledovaná hodnota 

udává procento splněných výstupů stanovených v plánu v daných letech, kdy splnění všech výstupů znamená 

100%. Cílové hodnoty budou stanoveny po vytvoření Koncepce revitalizace brownfieldů. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.3. Zajistit udržení pověsti bezpečného města a zamezit 

vytváření sociálně vyloučených lokalit ve spolupráci s 

městskou policií a Polici ČR   

Název indikátoru  OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA BEZPEČNOST 

Měrná jednotka Tis. Kč 

Optimální směr ╧ 

Správce měřítka EO 

Dohled na naplňování cíle  Gesční náměstek 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  55 000 55 000 

Skutečnost 54 995,6   

Popis měřítka: Pardubice si dlouhodobě udržují pověst bezpečného města a cílem je tuto situaci udržet i do 

budoucna. Indikátor sleduje výši finančních prostředků z rozpočtu města na bezpečnost, která by měla vzrůstat. 

Nejedná se pouze o sledování finančních prostředků směřující k udržení veřejného pořádku, ale také financí na 

krizové řízení nebo požární ochranu. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města 

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků z rozpočtu určených na bezpečnost. Jedná se o výdaje běžné 

na provoz, které zahrnutí výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek (§ 531), požární ochranu (§ 551), ochranu 

obyvatelstva (§ 521), krizové řízení (§ 527) a  ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (§ 539).  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města – rozpočet města, http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/555134-

pardubice 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.4. Podporovat sociální podnikání a vymezit 

problematiku sociálního bydlení ve městě 

Název indikátoru  
POČET ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB ZAMĚSTNANÝCH  
V SOCIÁLNÍ EKONOMICE PODPOROVANÉ MĚSTEM 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OSV 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  100 130 

Skutečnost 43   

Popis měřítka: Město Pardubice se zavázalo, že bude podle svých možností a v intencích legislativních opatření 

vytvářet podmínky pro rozvoj a vznik sociálních podniků a bude vytvářet místa pro podporu sociální ekonomiky.  

Cílem těchto opatření je zvýšit uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce. Indikátor sleduje, kolik 

znevýhodněných osob bylo v rámci nástrojů sociální ekonomiky s přispěním města podpořeno. Trend 

indikátoru má rostoucí tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, počet opatření na podporu sociální ekonomiky, uplatňování míry solidarity, 

existence vhodných dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Počet osob, které ročně projdou sociálními podniky podporovanými městem nebo budou 

zaměstnány v rámci magistrátu, městských obvodů, příspěvkových organizací a akciových společností se 

stoprocentním podílem města, kde budou vytvářena místa pro znevýhodněné. Znevýhodněnou osobou se 

myslí osoby dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, mladí nezaměstnaní, ženy po mateřské dovolené, 

osoby pečující o člena domácnosti, osoby ohrožené sociálním vyloučením, atd. pro výpočet indikátoru budou 

počítány osoby, které jsou zaměstnány více než 6 měsíců. Výchozí hodnota udává počet dlouhodobě 

nezaměstnaných zaměstnaných přes úřad práce na ZŠ, MŠ, obvodech města a ve Službách města v rámci 

veřejně prospěšných prací. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.4. Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku 

sociálního bydlení ve městě 

Název indikátoru  POČET SOCIÁLNÍCH BYTŮ  

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka OSV 

Dohled na naplňování cíle  Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  600 600 

Skutečnost 560   

Popis měřítka: Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních 

okolností nemají přístup k bydlení a nejsou schopné plnit povinnosti vyplývající z tržního nájemního vztahu. Jsou 

to skupiny zdravotně, příjmově nebo jinak sociálně znevýhodněné. Cílovou hodnotou indikátoru je udržet 

stávající hodnotu indikátoru. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města určený na výstavbu sociálních bytů, existence možných dotací 

Metodika a výpočet: Celkový počet bytů přidělených osobám vymezeným níže. V Pardubicích se jedná o sociální 

bydlení zejména pro nízkopříjmové a chudobou ohrožené rodiny či jednotlivce, osoby, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického či duševního onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (chráněné bydlení), starobní či invalidní důchodce (byty v domech zvláštního 

určení, bezbariérové byty). Byty jsou načítány kumulativně. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.5. Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní 

akce a zájmovou činnost dětí a mládeže 

Název indikátoru  
OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA PODPORU 
SPORTU, KULTURY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Měrná jednotka Tis. Kč 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka EO 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  

195 000 

(navýšení o 2 % 

oproti roku 2012) 

198 000 

(navýšení o 3,5% 

oproti roku 

2012) 

Skutečnost 190 888,5   

Popis měřítka: Vizí města Pardubic je být také živým městem. K tomuto naplnění přispívá podpora sportu, 

kultury a volnočasových aktivit, kterou je třeba i nadále udržovat a rozvíjet. Cílem indikátoru je sledovat výdaje 

do těchto oblastí a do budoucna je mírně navyšovat. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města 

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků vyjma investic vyčleněný v daném roce na podporu kultury, 

sportu a volnočasových aktivit. Jedná se o položky tělovýchova a zájmová činnost (zahrnuje oddíl 34 dle 

odvětvového členění rozpočtu) a kultura, církve a sdělovací prostředky (zahrnuje oddíl 33 dle odvětvového 

členění rozpočtu). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města – rozpočet města, http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/555134-

pardubice 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Pilíř SPRM  3. Ekonomika a život ve městě 

Cíl SPRM  
3.5. Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní 

akce a zájmovou činnost dětí a mládeže 

Název indikátoru  
PROCENTO PLNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE KULTURY  
A UMĚNÍ MĚSTA PARDUBICE 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OŠKS 

Dohled na naplňování cíle  Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  

Bude nastaveno 

po vytvoření 

koncepce 

Bude 

nastaveno po 

vytvoření 

koncepce 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Město Pardubice má vhodné podmínky pro kulturu a občané kulturní vyžití vidí jako jedno 

z hlavních pozitiv života ve městě. Cílem je i nadále podporovat tradiční kulturní akce. Indikátor sleduje 

naplnění Koncepce plnění rozvoje kultury a umění města Pardubic a měl by mít vzrůstající tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města 

Metodika a výpočet: Jedná se o pravidelné vyhodnocování výstupů Koncepce rozvoje kultury a umění města 

Pardubic. Sledovaná hodnota udává procento splněných výstupů stanovených v plánu v daných letech, kdy 

splnění všech výstupů znamená 100%. Cílové hodnoty budou stanoveny po vytvoření koncepce rozvoje kultury 

a umění města Pardubic. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  
4.1. Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné 

správy 

Název indikátoru  OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA FUNGOVÁNÍ VS 

Měrná jednotka Tis. Kč 

Optimální směr ↔  

Správce měřítka EO 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Tajemník 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  370 000 370 000 

Skutečnost 369 602,5   

Popis měřítka: Trend výdajů na veřejnou správu za posledních 8 let má vzrůstající tendenci a cílem je tento 

nárůst zpomalit. Město Pardubice si stanovilo cíl hledat úspory a optimalizovat organizaci veřejné správy, tak 

aby došlo k dosažení co největší ekonomické výhodnosti.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, nové agendy veřejné správy 

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků z rozpočtu určených na veřejnou správu. Jedná se o výdaje 

běžné na provoz veřejné správy. Konkrétně to jsou výdaje na regionální a místní správu (§ 617), ostatní 

finanční operace (§ 639), převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (§ 633), zastupitelské orgány 

(§ 611), ostatní činnosti (§ 640), obecné příjmy a výdaje z finančních operací (§ 631), pojištění funkčně 

nespecifikované (§ 632). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města – rozpočet města, http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/555134-

pardubice 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  
4.1. Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné 

správy 

Název indikátoru  UMÍSTĚNÍ V BENCHMARKINGOVÉ INICIATIVĚ  

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka KT 

Dohled na naplňování cíle  Tajemník 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Benchmarking je metoda porovnávání za účelem učení se od druhých. Toto měřítko čerpá data z 

projektu „Benchmarkingová iniciativa“ (viz. www.benchmarking.vcvscr.cz), do kterého je zapojeno cca 90 

pověřených úřadů III. stupně. Benchmarking porovnává města ve vybraných parametrech „Benchmarkingová 

iniciativa“ sleduje výkon přenesené působnosti v 53 agendách. SmyslemCílem indikátoru je pravidelný 

monitoring s cílem neodchýlit se neodůvodněným způsobem od průměru ve sledovaných objektivně 

porovnatelných agendách o více než 10%. Jedná se o agendy, týkající se přenesené působnosti, přičemž 

konkrétní hodnoty vybraných superindikátorů budou 1 x za rok diskutovány s vedoucími příslušných odborů 

Měřítko ovlivňuje: Toto měřítko ovlivňují všichni zčásti zaměstnanci úřadu, zčásti vnější faktory, jako např. 

legislativní změny, počet vyžádaných správních úkonů apod. Odpovědnost za ně konkrétní agendy mají jednotliví 

vedoucí odborů. 

Metodika a výpočet: Indikátor hodnotí všechny parametry sledované Benchmarkingovou iniciativou. Jedná se o 

poměřování agend státní správy mezi zapojenými účastníky. Indikátor porovnává hodnotu za Pardubice 

s průměrem vypočteným za všechny zapojené samosprávy. Hodnota indikátoru udává, v kolika sledovaných 

agendách se hodnota za Pardubice negativním směrem odchýlila od průměru ve sledovaných objektivně 

porovnatelných agendách, aniž by existovalo adekvátní odůvodnění.  

Zdroj čerpání dat: Benchmarkingová iniciativa 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  
4.2. Dodržovat principy strategického a projektového 

řízení a otevřené komunikace s veřejností    

Název indikátoru  PROCENTO PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU V DANÉM ROCE 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ╧ 

Správce měřítka ORS  

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán - 

Bude stanoveno 

po vytvoření 

Akčního plánu 

Bude 

stanoveno po 

vytvoření 

akčního plánu 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Akční plán navazuje na návrhovou část strategického plánu a je úzce spjatý s rozpočtem. Za 

předchozí rok bude vždy vyhodnocen a schválen se závěrečným účtem. Akční plán obsahuje projekty a opatření 

k naplnění cílů a vize strategického plánu. Indikátor sleduje míru naplnění akčních plánů. Naplněnost akčních 

plánů by neměla poklesnout pod stanovenou mez. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů, zapojení odpovědných pracovníků, míra 

spolupráce s ostatními subjekty 

Metodika a výpočet: Jedná se o pravidelné vyhodnocování Akčních plánů v daném roce. Sledovaná hodnota 

udává procento splněných výstupů stanovených v plánu v daném roce, kdy splnění všech výstupů znamená 

100%. Cílové hodnoty budou stanoveny po vytvoření Akčních plánů. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  
4.2. Dodržovat principy strategického a projektového 

řízení a otevřené komunikace s veřejností    

Název indikátoru  
SPOKOJENOST OBČANŮ S FUNGOVÁNÍM 
MAGISTRÁTU/MO 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka KT 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Tajemník 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  
Bude nastaveno 

po prvním měření 

Bude nastaveno 

po prvním 

měření 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Prostředí magistrátu (fyzické i emocionální) patří mezi ukazatele často opomíjené, ale z hlediska 

správného fungování úřadu nezbytné. Mezi měkké znaky správně poskytovaných služeb ve veřejné správě patří 

přijetí, zacházení a porozumění občana, jistota a bezpečnost, praktické a příjemné prostředí, důvěryhodnost 

(image magistrátu). Tyto znaky se vztahují i k vlastním zaměstnancům magistrátu a vztahům mezi nimi. 

Indikátor vyhodnocuje spokojenost obyvatel s fungováním magistrátu a byl převzat z Evropské sady 

udržitelného rozvoje. Podrobnosti lze nalézt na stránkách www.timur.cz, kde jsou k dispozici metodické listy a 

výsledky z měst, která se do šetření zapojila. 

Měřítko ovlivňuje: Investice do budovy a interiéru úřadu, kvalita lidských zdrojů, pracovní a organizační řád 

Metodika a výpočet: Metodiku a výpočet zajišťuje TIMUR. Indikátor je zjišťován dotazníkovým šetřením. 

Respondenti do dotazníku zaznamenávají na stupnici 0 - 10, jak jsou spokojeni s možnostmi zaměstnání v jejich 

městě. Hodnota 10 je maximální spokojenost. Indikátor sleduje spokojenost občanů s fungováním magistrátu i 

úřadů městských obvodů. 

Zdroj čerpání dat: Vyplněné dotazníky občanů v rámci průzkumu spokojenosti občanů 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za 2 roky 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

Název indikátoru  HODNOTA MAJETKU MĚSTA  

Měrná jednotka Mil. Kč 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka EO 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán - Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 14 644    

Popis měřítka: U prostředků, které město nebo jeho organizace a společnosti vynakládají, se město ve 

strategickém plánu zavázalo dodržovat zásady zdravého finančního řízení a zajistit vždy účelné, efektivní a 

hospodárné hospodaření s finančními prostředky a stejně tak i s majetkem města. Pro zajištění naplnění je nutné 

zajistit péči o majetek města včetně provádění potřebných oprav a investic, provádění potřebných rozborů a 

analýz, vyčleňování a následný prodej nepotřebného majetku, využívání příležitostí a snižování rizik, kvalitní 

systém řízení, vybudování controlingového systému úřadu a všech organizací a společností města (efektivnost, 

hospodárnost, účelnost), budování partnerství a další oblasti či aktivity. 
Měřítko ovlivňuje: Rozhodnutí orgánů města o výši finančních prostředků určených na investiční aktivity, o 
převodech majetku a vedoucí odborů řádnou správou svěřeného majetku, změna metodiky způsobu odepisování 
majetku (cca 170 mil ročně) 

Metodika a výpočet: Měřítko vyjadřuje reálnou hodnotu vybraného majetku města, tj. pozemky, budovy a 

stavby a finanční investice podle údajů v rozvaze města. Jedná se o celkovou hodnotu aktiv (brutto) dle 

účetnictví. Výchozí hodnota byla stanovena následovně:  

Aktiva celkem – 14 644 / 11 394 (brutto / netto) 

Z toho: 

Majetek – 13 426 / 10 226 (roční plán odpisů je cca 170 mil) 

Pohledávky – 372 / 322 

Zásoby – 2 / 2 

Finance – 844 / 844 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

Název indikátoru  PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU 

Měrná jednotka Tis. Kč 

Optimální směr ╧ 

Správce měřítka EO 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  100 000 tis. 100 000 tis. 

Skutečnost 92 761 tis.   

Popis měřítka: Přebytek hospodaření běžného rozpočtu je významným ukazatelem pro efektivitu měření 

hospodaření účtu. Přebytek hospodaření běžného rozpočtu dosáhne hodnoty nejméně 100 000 tis. Kč.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, investiční výhled města 

Metodika a výpočet: Za přebytek je považován kladný rozdíl mezi běžnými příjmy (tj. daňové a nedaňové příjmy 

a běžné dotace) a běžnými výdaji sníženými o úroky k úvěrům, opravy majetku a nespecifikovanou finanční 

rezervu. Přebytek bude určen na splátky přijatých úvěrů, opravy a rekonstrukce majetku nebo na investiční 

rozvoj. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  4.4. Prosazovat zájmy města u státních a dalších institucí 

Název indikátoru  
POČET VELKÝCH AKCÍ STÁTU A KRAJE REALIZOVANÝCH 
NA ÚZEMÍ MĚSTA 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka ORS (PŘaDM) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Řešení některých zásadních problémů, se kterými se město potýká, např. z oblasti dopravy nebo 

životního prostředí, nespadá do kompetencí samotného města. Zástupci města by však měli intenzivně působit 

na jednotlivé odpovědné instituce v rámci svých pravomocí a aktivně s nimi komunikovat. Indikátor měří kolik 

velkých akcí státu nebo kraje se podařilo na území města prosadit. 

Měřítko ovlivňuje: Státní rozpočet, krajský rozpočet, existence dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Jedná se o velké projekty nad 100 mil Kč, které jsou financované z rozpočtu státu nebo 

kraje a realizované na území města Pardubic. Projekty jsou načítány kumulativně. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města ve spolupráci s příslušnými státními a krajský i institucemi 

(např. ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí, krajský úřad). 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  4.4. Prosazovat zájmy města u státních a dalších institucí 

Název indikátoru  
OBJEM PROSTŘEDKŮ STÁTU A KRAJE INVESTOVANÝCH DO 
VELKÝCH AKCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ZA ROK 

Měrná jednotka Tis. Kč 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka ORS (PŘaDM) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Indikátor sleduje výši finančních prostředků určených na finanční podporu sportu a spolkového 

života. Město se snaží o podporu obyvatel v aktivním trávení volného času a toto si stanovilo i do strategického 

plánu. Optimálním trendem je udržet stávající hodnotu finančních prostředků. 

Měřítko ovlivňuje: Státní rozpočet, krajský rozpočet, existence dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Indikátor měří objem investovaných finančních prostředků na území města Pardubice 

v rámci velkých projektů nad 100 mil Kč, které jsou financované z rozpočtu státu nebo kraje. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města ve spolupráci s příslušnými státními a krajský i institucemi 

(např. ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí, krajský úřad).  

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  
4.5. Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů 

dětí a mládeže a základních uměleckých škol) 

Název indikátoru  POČET NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ 

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka OŠKS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  
MŠ: 0 

PZ: 0 

MŠ: 0 

PZ: 0 

Skutečnost 
MŠ: 395 

PZ: 0 
  

Popis měřítka: Indikátor sleduje naplněnost mateřských škol a předškolních zařízení pro děti se zdravotním 

postižením zřízených městem. S populačním boomem zaznamenaným v posledních letech je nedostatek míst 

v mateřských školkách často řešeným tématem obcí. Trendem indikátoru je snížit počet nepřijatých dětí do MŠ. 

Měřítko ovlivňuje: Počet a kapacita mateřských školek, počet narozených dětí, zájem o umisťování v MŠ 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet dětí, jejichž rodiče podali přihlášku do MŠ a předškolních zařízení 

pro děti se zdravotním postižením, ale nebyly přijaty. Indikátor nebere v potaz věk dětí ani jejich místo bydliště. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  
4.5. Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů 

dětí a mládeže a základních uměleckých škol) 

Název indikátoru  PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ ZŠ  

Měrná jednotka Počet žáků 

Optimální směr ╤ 

Správce měřítka OŠKS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  25 25 

Skutečnost 23   

Popis měřítka: Pro zajištění kvalitní výuky na základních školách je nutný optimální počet dětí ve třídě. 

Nadměrným počtem žáků ve třídách se vytrácí individuální přístup a věnována péče a kvalita výuky může klesat. 

Indikátor umožňuje sledovat průměrný počet žáků ve třídě s tím, že za vhodné je nepřekročit hranici 25 žáků ve 

třídě. 

Měřítko ovlivňuje: Počet dětí ve věku 6 – 15 let, počet a kapacita ZŠ, legislativa, objem prostředků 

Metodika a výpočet: Počet žáků ZŠ ku počtu tříd (1. – 9. ročník) všech ZŠ ve městě. Jedná se o ZŠ zřizované 

městem. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM 
4.5. Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů 

dětí a mládeže a základních uměleckých škol) 

Název indikátoru  OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA VZDĚLÁVÁNÍ 

Měrná jednotka Tis. Kč 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka EO 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  

161 000  

(navýšení o 10 % 

oproti 2013) 

168 000 

(navýšení o 15% 

oproti 2013) 

Skutečnost 122 859, 4   

Popis měřítka: Zajištění kvalitní výuky je jedním z důležitých cílů strategického plánu rozvoje města. Cílem 

indikátoru je sledovat investice do vzdělávání místních obyvatel. Trendem indikátoru je zvýšit stávající výši 

prostředků. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, počet dětí ve věku 0-15,  

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků z rozpočtu určených na vzdělávání. Jedná se o výdaje běžné 

na provoz, zahrnuje oddíl 31 a 32 dle odvětvového členění rozpočtu, například výdaje na MŠ, ZŠ atd. 

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města – rozpočet města, http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/555134-

pardubice 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  4.6. Zajistit efektivní koordinaci sociálních služeb 

Název indikátoru  
PROCENTO PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OSV 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2016 2025 

Plán  80% - 

Skutečnost 70%   

Popis měřítka: Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí) s uživateli 

(klienty) a poskytovateli sociálních služeb (jednotlivými organizacemi) při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí 

podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb 

různým typům klientů. Optimálním cílem indikátoru je zajistit realizaci výstupů stanovených v Komunitním plánu 

sociálních a ostatních souvisejících služeb na období 2013 – 2016. Ideálním stavem je realizace projektových 

záměrů zařazených v komunitním plánu. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, počet poskytovatelů sociálních služeb, možnosti financování sociálních 

služeb z jiných zdrojů (MPSV ČR, Pardubický kraj, ESF), počet uživatelů sociálních služeb  

Metodika a výpočet: Pravidelné vyhodnocování výstupů Komunitního plánu sociálních a ostatních souvisejících 

služeb na období 2013 – 2016. Procento splněných výstupů stanovených v akčním plánu v daném roce, kdy 

splnění všech výstupů znamená 100%. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 
 



KARTA INDIKÁTORU 47 

 

Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  4.6. Zajistit efektivní koordinaci sociálních služeb 

Název indikátoru  OBJEM PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU NA SOCIÁLNÍ OBLAST 

Měrná jednotka Tis. Kč 

Optimální směr ╧ 

Správce měřítka EO 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  45 000 45 000 

Skutečnost 41 924,3   

Popis měřítka: Efektivní zajištění řízení a koordinace sociálních služeb je jednou ze základních služeb pro 

občany, kterou zajišťuje samospráva. Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující 

nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) uživatelů služeb. Výsledek provedeného 

srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb do 

Komunitního plánu sociálních služeb. Cílem indikátoru je sledovat objem prostředků z rozpočtu města na 

sociální oblast a zajistit její udržení. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, financování sociálních služeb z jiných zdrojů, počet registrovaných 

poskytovatelů sociálních služeb, počet uživatelů sociálních služeb, úprava legislativy 

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků z rozpočtu určených na sociální věci. Jedná se o výdaje 

běžné na provoz, zahrnuje oddíl 41 a 43 dle odvětvového členění rozpočtu, například výdaje na služby sociální 

péče, služby sociální prevence, sociální rehabilitace, sociální poradenství atd. 

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města – rozpočet, http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/555134-

pardubice 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  
4.7. Zajistit zacílenou propagaci města a s unikátními tématy 

budovat značku města i na mezinárodním poli 

Název indikátoru  
POČET HOSTŮ V HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH 
ROČNĚ  

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OŠKS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2012 2020 2025 

Plán  
PH:60 000 

PP: 180 000 

PH: 70 000 

PP: 210 000 

Skutečnost PH: 57 343  

PP: 131 630 

 
 

Popis měřítka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení sleduje vývoj počtu turistů, kteří strávili ve městě 

Pardubice více než 1 noc. Tito turisté jsou důležitým ukazatelem pro sledování intenzity turismu ve městě. 

Trendem tohoto indikátoru bude zvýšení hodnot.  

Měřítko ovlivňuje: Počet a kapacita ubytovacích zařízení, počet turistů ve městě a okolí, marketing ubytovacích 

zařízení, marketing města, počet akcí ve městě, ekonomická situace, kvalita služeb a infrastruktury 

Metodika a výpočet: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních uvedených ročně. Hromadným 

ubytovacím zařízením se myslí zařízení s minimálně pěti pokoji nebo deseti lůžky sloužící pro účely cestovního 

ruchu. Host v ubytovacím zařízení je každá osoba (mimo personál a majitele), která použila služeb zařízení k 

přechodnému ubytování. Druhý údaj uvádí pro informaci počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízení. 

Zdroj čerpání dat: www.czso.cz 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  
4.7. Zajistit zacílenou propagaci města a s unikátními tématy 

budovat značku města i na mezinárodním poli 

Název indikátoru  NÁVŠTĚVNOST REFERENČNÍCH MÍST CESTOVNÍHO RUCHU 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka OŠKS 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  

Zámek:                  65 000 

Zelená brána:      18 000 

Aquacentrum:   460 000 

Loď Arnošt:          10 000 

Lanové centrum: 17 000 

Závodiště:bude 

nastaveno po 1.sběru dat 

ČEZ Aréna: 450 000 

Zámek:                68 000 

Zelená brána:     20 000 

Aquacentrum:  465 000 

Loď Arnošt:         12 000 

Lanové centrum: 20000 

Závodiště:bude 

nastaveno po 1.sběru d 

ČEZ Aréna: 500 000 

Skutečnost 

Zámek:                           60 657 

Zelená brána (2012):   15 858 

Aquacentrum:             452 000 

Loď Arnošt:                      8 227 

Lanové centrum:          15 000 

Závodiště*:  - 

ČEZ Aréna:                    403 000 

  

Popis měřítka: Indikátor se zaměřuje na návštěvnost nejvýznamnějších kulturních památek a turistických 

atraktivit v Pardubicích a je ukazatelem měřícím intenzitu cestovního ruchu. Trendem indikátoru je zvýšit 

současné hodnoty. 

Měřítko ovlivňuje: Počet turistů navštěvujících město, finanční prostředky určené na obnovu památek, celkový 

vzhled města, kvalita doprovodných služeb, marketing města a sledovaných institucí, počet pořádaných akcí ve 

městě 

Metodika a výpočet: Počet návštěvníků dle prodaných vstupenek za rok ve vybraných referenčních místech 

cestovního ruchu ve městě Pardubice: Zámek, Zelená brána, Aquacentrum, loď Arnošt, lanové centrum, 

závodiště a ČEZ Aréna. * Závodiště nemonitoruje akce třetích osob, hodnota tohoto indikátoru bude nastavena 

po 1. sběru dat. 



Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  4. Veřejné služby a kvalita řízení města 

Cíl SPRM  
4.7. Zajistit zacílenou propagaci města a s unikátními 

tématy budovat značku města i na mezinárodním poli 

Název indikátoru  POČET VYDANÝCH TISKOVÝCH ZPRÁV  

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka KP (TÚ) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  260 260 

Skutečnost 261   

Popis měřítka: Image města je důležitý atribut úspěšně rozvíjejícího se města. Dobrá image města přispívá ke 

spokojenosti občanů s životem ve městě, a také může přispívat k přílivu investorů a k dalším pozitivním vlivům. 

Indikátor sleduje, kolik vydaných tiskových zpráv o Pardubicích bylo vydáno. Cílem je, aby indikátor udržel 

stávající hodnoty. 

Měřítko ovlivňuje: Aktivita města, počet úspěšně realizovaných projektů, komunikace s veřejností, práce s 

médii 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet tiskových zpráv vydaných městem Pardubice za rok. Tisková 

zpráva je textové sdělení určené občanům i médiím, které vydává instituce, obchodní společnost, politická 

strana či jiná organizace v okamžiku, kdy potřebuje sdělit něco důležitého veřejnosti.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  5. Integrované projekty a EU fondy 

Cíl SPRM  
5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s příznivým 

dopadem do aglomerace 

Název indikátoru  POČET REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MĚSTA V RÁMCI ITI 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka ORS (PŘaDM) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  
Bude nastaveno 

po schválení ITI 
- 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Nové programové období 2014 – 2020 přináší nové nástroje pro čerpání finančních prostředků, 

které jsou určené pro 6 velkých aglomerací ČR. Hradecko-pardubická aglomerace patří mezi zvolené. Jedná se o 

integrované územní investice tzv. ITI. Indikátor sleduje počet projektů, které budou v rámci ITI zrealizovány.    

Měřítko ovlivňuje: Schválení nástroje ITI, rozpočet města, stav přípravy projektů, zajištění dostatečných 

administrativních kapacit 

Metodika a výpočet: Počet realizovaných projektů v rámci Integrovaných územních investic – ITI. Jedná se o 

projekty, kdy žadatelem je Statutární město Pardubice. Projekty jsou kumulativně sčítány. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  5. Integrované projekty a EU fondy 

Cíl SPRM  
5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s příznivým 

dopadem do aglomerace 

Název indikátoru  
FINANČNÍ OBJEM REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MĚSTA V 
RÁMCI ITI 

Měrná jednotka Mil. Kč 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka ORS (PŘaDM) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  
Bude nastaveno 

po schválení ITI 
- 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Prostřednictvím Integrovaných územních investic ITI budou proudit nemalé finanční prostředky 

do Hradecko-pardubické aglomerace. Indikátor sleduje objem finančních prostředků, které do města a okolí 

prostřednictvím těchto projektů byly investovány. Trendem indikátoru je vzrůstající tendence. 

Měřítko ovlivňuje: Schválení nástroje ITI, rozpočet města, stav přípravy projektů, zajištění dostatečných 

administrativních kapacit 

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků v mil. Kč získaných městem v daném roce dle skutečně 

přijatých plateb. Počítány jsou projekty města realizované v rámci ITI. Finanční objem se kumulativně sčítá. 

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  5. Integrované projekty a EU fondy 

Cíl SPRM  
5.3.  Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a 

omezit chybovost v zadávání veřejných zakázek a 

udržitelnosti projektů 

Název indikátoru  
POČET REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MĚSTA Z 
NENÁROKOVÝCH DOTACÍ MIMO ITI 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka ORS (PŘaDM) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  Monitorovat - 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: V rámci nového programového období 2014 – 2020 budou města moci využívat i finanční 

prostředky ze strukturálních fondů i mimo ITI. Indikátor sleduje počet realizovaných projektů financovaných ze 

strukturálních fondů mimo ITI. 

Měřítko ovlivňuje: Fáze programovacího období a existence vhodných dotačních titulů, rozpočet města – 

zajištění předfinancování a kofinancování 

Metodika a výpočet: Jedná se o počet projektů s vydaným Rozhodnutím realizovaných v rámci nového 

programového období 2014 - 2020. Jedná se o projekty, kde žadatelem bude město. Počet projektů bude 

kumulativně sčítán.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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Pilíř SPRM  5. Integrované projekty a EU fondy 

Cíl SPRM  
5.3.  Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a 

omezit chybovost v zadávání veřejných zakázek a 

udržitelnosti projektů 

Název indikátoru  
FINANČNÍ OBJEM REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MĚSTA Z 
NENÁROKOVÝCH DOTACÍ MIMO ITI 

Měrná jednotka Mil. Kč 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka ORS (PŘaDM) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  Monitorovat - 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Dotace ze strukturálních fondů jsou významným přispěním do rozpočtů místních samospráv. 

Měřítko vyjadřuje připravenost a úspěšnost města při získávání dotací a zajištění dodatečných externích zdrojů 

do rozpočtu města. Počítá se, že indikátor bude mít vzrůstající tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Fáze programovacího období a existence vhodných dotačních titulů, rozpočet města – 

zajištění předfinancování a kofinancování, zajištění administrace projektů 

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků v mil. Kč získaných městem v daném roce dle skutečně 

přijatých plateb. Počítány jsou projekty města realizované mimo nástroj ITI. Finanční objem se kumulativně 

sčítá. Jedná se o projekty realizované v rámci nového programového období 2014 - 2020. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Pilíř SPRM  5. Integrované projekty a EU fondy 

Cíl SPRM  
5.3.  Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a 

omezit chybovost v zadávání veřejných zakázek a 

udržitelnosti projektů 

Název indikátoru  
PROCENTO VZEŠLÝCH ZTRÁT Z CHYBNÝCH PROCESŮ PŘI 
REALIZACI A PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka ORS (OVZ) 

Dohled na naplňování měřítka a cíle Gesční náměstek 

Roky 2013 2020 2025 

Plán  
Projekty:5 

ZŘ: 0 

Projekty: 2,5 

ZŘ: 0 

Skutečnost 
Projekty:10 

ZŘ: 0 
  

Popis měřítka: Důležitým aspektem při kvalitním a efektivním řízení investic je zaměření se na přípravu a 

realizaci projektů i veřejných zakázek. Cílem je mimo jiné zamezení chybovosti při plánování a realizaci projektů 

a veřejných zakázek na minimum a vyhnutí se sankcím a vrácení finančních prostředků. 

Měřítko ovlivňuje: Kvalitní příprava a realizace veřejných zakázek, kvalitní příprava a realizace veřejných 

zakázek 

Metodika a výpočet: Indikátor je počítán dle vzorce:  

100 * Objem ztrát z chybně realizovaných procesů / Objem nákladů na realizaci ukončených projektů  

Jako „podindikátor“ je sledováno procento ztrát z chybně vzešlých realizovaných ZŘ dle vzorce:   

100 * Objem ztrát z chybně realizovaných ZŘ / Objem všech realizovaných (úspěšně i chybně) ZŘ 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 
 
 

 

 



Příloha č. 1, usnesení č. 2

2018 2019 Celkem Externí zdroje rozpočtově
indikátor

ově

Separovaný sběr 1.1./10 01.VI 16 800 17 300 34 100 9000
vytříděné mn. (t) 2018 2018 OŽP OŽP

Sběr BRKO od občanů 1.1./10 01.VI 3 800 4 100 7 900 825
vytříděné mn. (t) 2018 2018 OŽP OŽP

Stanoviště kontejnerů - PD 1.1./10 01.VI 4 100 4 000 8 350

počet zpracovaných 

PD (DÚR,DPS)
2018 2019 OMI OŽP

Revitalizace Matičního jezera - projektová příprava 1.5./14

1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 

3.5, 4.7, 5.2 260
projektová příprava 2018 2018 OMI OHA

Náhrdelník na Chrudimce - PD 1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 

3.5, 4.7, 5.2 1 900

projektová 

dokumentace
2017 2018 OMI OHA

Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 2 500

projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OD

Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 2 500

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OD

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD + 

realizace (79 + 33 000) 2.4./19 2.1, 3.1. 33 079

projektová 

dokumentace + 

realizace projektu

2017 2018 OMI OD

CS Pardubice - Chrudim - II. etapa 2.5./21 1.4., 2.4. 4 800 2 800

projektová 

dokumentace + 

realizace projektu

2017 2019 OMI OD

CS Černá za Bory - I. etapa - PD + realizace 2.5./21 1.4.,2.4. 3 500

projektová 

dokumentace + 

realizace projektu

2018 2018 OMI OD

CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + 

výkupy pozdemků (932 + 8 000) 2.5./21 1.4., 2.4. 8 932

projektová 

dokumentace
2017 2021 OMI OD

CS Koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků 2.5./21 1.4.,2.4. 300

projektová 

dokumentace
2017 2018 OMI OD

CS Svítkov - PD 2.5./21 1.4.,2.4. 750

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OD

CS Hostovice - projektová příprava 2.5./21 1.4.,2.4. 500
projektová příprava 2018 2018 OMI OD

Termín 
ukončení

Odpovědnost rozpočtově

Akční plán Pardubice pro rok 2018

Název opatření/projektu/stručná charakteristika projektu 
(2 - 3 věty)

Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)
Výstupy 2018 Termín 

zahájení



CS Centrální osa sídliště Dubina - SV- JZ 2.5./21 1.4.,2.4. 15 700
realizace projektu 2018 2018 OMI OD

CS Černá za Bory - Žižín - realizace 2.5./21 1.4.,2.4. 5 000

revize PD + 

realizace projektu
2018 2019 OMI OD

CS Dašická - PD 2.5./21 1.4.,2.4. 107

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OD

Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 1 900

projektová 

dokumentace
2017 2018 OMI OHA

Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 

Polabin - PD 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 900

projektová 

dokumentace
2017 2018 OMI OHA

Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD + výkupy 

pozemků (370 + 2 000) 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 2 370

projektová 

dokumentace - DUR
2017 2018 OMI OD

ZŠ Staňkova - odborné učebny - ITI - I. etapa 4.5./44 3.5. 26 100 15 300
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Studánka - odborné učebny - ITI - I. etapa 4.5./44 3.5. 30 600 18 000
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Spořilov - odborné učebny - ITI - I. etapa 4.5./44 3.5. 15 700 9 200
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Družstevní - odborné učebny - ITI - I. etapa 4.5./44 3.5. 27 600 16 200
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - ITI - I. etapa 4.5./44 3.5. 25 600 15 000
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - ITI - I. etapa 4.5./44 3.5. 26 600 15 600
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - ITI - I. etapa 4.5./44 3.5. 21 550 12 600
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Závodu míru - odborné učebny - ITI - I. etapa 4.5./44 3.5. 22 550 13 200
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Prodloužená - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./44 3.5. 300

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ E. Košťála - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./44 3.5. 300

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./44 3.5. 300

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Štefánikova - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./44 3.5. 300

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ J. Ressla - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./44 3.5. 300

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OŠKS



ZŠ Kyjevská - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./44 3.5. 150

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OŠKS

DDM Delta - Hvězdárna - odborné učebny PD - ITI - II. 

etapa 4.5./44 3.5. 300

projektová 

dokumentace
2018 2018 OMI OŠKS

ZŠ Svítkov - přístavba - PD 4.5./44 3.5. 1 828 83 172 85 000

projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI EO

Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby 3.6./2,32 3.5. 5 445

projektová 

dokumentace
2017 2018 OMI ORS, EO

Budova radnice - hlavní budova - rekonstrukce 1.2./11,12 4.3. 68 128 18 000 50 128
realizace projektu 2017 2019 OMI OMI

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP 4.6./46 4.1. 41 200 20 000
realizace projektu 2017 2018 OMI EO

Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu 3.5./32 52 520 20 000
realizace projektu 2018 2018 OMI EO

Dopravní opatření v ulici na Spravedlnosti, Pichlova a 

S.K.Neumannna - PD + výkupy pozemků (480 + 1 200) 2.4./19 2.1.,3.1 1 680

projektová 

dokumentace
2017 2018 OMI OD

Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV 

průmyslové zóny - PD + výkupy pozemků (800 + 500) 2.4./19 2.1, 3.1. 1 300

projektová 

dokumentace
2017 2018 OMI OD

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 2 500

projektová 

dokumentace
2017 2018 OMI OD

Masarykovo náměstí - oprava dlažeb 1.4./13 8 500
realizace projektu 2018 2018 OMI OHA

Studánecký les - III. etapa 1.4./13 1 750 1 420
realizace projektu 2018 2018 OMI OHA

Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa 1.4./13 11 530 8 500
realizace projektu 2018 2018 OMI OHA

Parkovací dům u Multifunkční arény - PD 2.6./6,7 1.4., 2.1, 3.1. 4 200

projektová 

dokumentace
2018 OMI OŽP

Terminál B - PD 2.2./16

5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 

3.1. 3 600

projektová 

dokumentace
2017 OMI OHA

Terminál JIH - PD 2.2./16

5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 

3.1. 4 100

projektová 

dokumentace
2017 OMI OHA

Digitalizace kamerového systému III. etapa 2.3./15 1.3., 2.1., 2.2.
3 500

realizace III. etapy 2018 2018 MP OHA

Centrální polytechnické dílny 4.5./44 3.5.
5 000

ORS EO

Inteligentní dopravní systém 2.3./15 1.3.,2.1.,2.2. 
120 000 102 000

realizace projektu ORS OHA

Elektromobilita města 2.5./2
3 400 800

ORS



Smart City - cyklověže 2.5./21 1.4.,1.6. 
20 000 17 000

ORS OD

Dukla sportovní - PD 3.5.
1 777

projektová 

dokumentace
ORS

Památník Zámeček 3.5./32 1.4.,4.7.
2 000

ORS

Projekt Urbact III* projekt ve fázi plánování 4.1.

Komunitní klub v ulici Češkova 3.3./29 04.VI 700
realizace služby 2018 2018 KT, OSV OSV, EO

Komunitní plánování v Pardubicích 4.6/45, 46 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 100
Komunitní plán 2018 2018 KT, OSV OSV, EO

Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 3.3./29 200

Počet ošetřených 

osob
2018 2018 KT OSV

Oceňování nejlepších studentů a žáků 4.5./44 100 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS

Oceňování pedagogů 4.5./44 100 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS

Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a následná péče 4.5./44 780 780 1 560 0 realizace průběžně OSV OŠKS

Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro 

předškolní děti
4.5./44 100 100 200 0 realizace 2018 OSV OŠKS

Logopedický screening a podpora logopedické péče 4.5./44 400 400 800 0 realizace průběžně OŠKS OŠKS

Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský 

parlament - poradní orgán RmP
4.2., 4.5./44 30 30 60 0

schůzky zástupců 

základních a 

středních škol

průběžně OŠKS OŠKS

Participace občanů na životě města - Rada seniorů 4.2. 0 0 0 0 průběžně OŠKS OŠKS

Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou 

komunikace, sociální interakce a poruchami autistického 

spektra

4.5. 0 0 0

hrazeno ze 

stávajícího 

provozního 

příspěvku

metodické centrum průběžně OŠKS OŠKS

Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ 

Ohrazenice - 7. -9. ročník)
4.5./44 1 400 1 400 2 800 realizace průběžně OŠKS OŠKS

Přístavba ZŠ Pardubice-Svítkov - realizace přístavby 4.5./44 65 000 65 000 IROP ? realizace 2018 2019 OMI, ORS OŠKS

Výstavba nové MŠ ve Svítkově - PD + realizace 4.5./44 3 000 30 000 33 000 realizace 2018 2020 OMI OŠKS

Rekonstrukce školních sportovišť - 2x PD + 2x realizace
4.5./44 24 000 24 000 48 000 realizace 2018 2023 OMI OŠKS

Oceňování nejlepších sportovců města 3.5. 75 75 100

hrazeno z 

Programu 

podpory 

sportu

realizace průběžně OŠKS OŠKS

Sportovní park Pardubice
3.5., 

4.7./47,48,49
1 500 1 500 3 000 ? realizace 2016 ? OŠKS

hrazeno z 

Programu 

podpory 

volného času



Sportovní akce pro veřejnost (Pardubice na bruslích, atd) 3.5. 80 80 160 realizace průběžně OŠKS OŠKS

Sportovní akce pro školy (Dětský maraton, atd.) 3.5. 55 55 100 realizace průběžně OŠKS OŠKS

Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol 3.5. 2 100 2 100 4 200

hrazeno z 

Programu 

podpory 

sportu

průběžně OŠKS OŠKS

Optimalizace kapacit a dostupnost zřizovaných škol a šk. 

zařízení - prostory pro ZUŠ Lonkova
4.5./44 návrh realizace 2018 OŠKS + OMI OŠKS

Optimalizace kapacit a dostupnost zřizovaných škol a šk. 

zařízení - prostory pro třídy ZŠ včetně tříd Montessori
4.5./44 návrh realizace 2018 OŠKS + OMI OŠKS

Integrace dětí a žáků cizinců 4.5./44 ? ? ? dotace MV ČR
umístění dětí a žáků 

v MŠ a ZŠ
2018 OŠKS + OSV

OŠKS + 

OSV

Centralizovaný zápis do MŠ 4.5./44 35 35 70 realizace 2017 OIT OŠKS

Katalog zájmových aktivit - volného času dětí a mládeže - 

aktualizace online katalogu na webu města
3.5. 0 0 0

aktualizovaný 

katalog
průběžně OŠKS OŠKS

Podpora klimatu ve školách - školní psychologové 4.5./44 3 100 3 100 6 200

dotačně 

doplněno z OP 

VVV (MŠMT)

realizace průběžně OŠKS OŠKS

Strategie bezbariérovosti ve městě Pardubice 2.4.

z Programu 

podpory 

bezbariérovost

i

koncepce 2018
OHA + OMI + 

OŠKS

OŠKS + 

OMI

Strategie školství ve městě Pardubice - akční plán 4.5./44 0 0 0
aktualizace 

koncepce
2018 OŠKS OŠKS

Strategie pro kulturu a kreativitu 3.5./32, 33
1.4, 1.5, 4.2, 4.3, 4.5, 

4.7

implementace 

dokumentu
2011 průběžně OŠKS OŠKS, EO

Program podpory Pardubičtí tahouni 3.5./32, 33 4.2, 4.3, 4.7

schválený program, 

marketingová 

kampaň

2015 průběžně OŠKS OŠKS, EO

Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - realizace dílčích 

opatření prostřednictvím zapsaného spolku Pardubicko - 

perníkové srdce Čech

4.7./47,48,49 1.4,1.5,3.5,4.1,4.2, 4.3

1 100

implementace 

dokumentu
2016 průběžně OŠKS EO

Pořádání tradičních kulturních a kulturně společenských akcí 

(Městské slavnosti, Adventní trhy, Dny Evropského dědictví)
3.5./32 4.7 realizace akcí 2016 průběžně OŠKS EO

Realizace akcí spojených s výročím 100 let od vzniku 

Československa. 
3.5./32 4.7 realizace akcí 2017 průběžně OŠKS OŠKS, EO

Reorganizace městem zřizovaných organizací ve vazbě na 

záměr zrušení příspěvkové organizace Kulturního centra 

Pardubice.

3.5./47, 48 4.7 vznik a stabilizace 2017 průběžně OŠKS OŠKS, EO

nejsou zatím známy

nejsou zatím známy



Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť
4.1./34

12 000
realizace projektu 2018 2022 OIT EO

Enterprise Mobility Management
4.1./34 500 realizace projektu 2018 2018 OIT EO

Lávka přes Labe, park na Špici - koupaliště Cihelna - PD
2.4./20 1.4., 1.5., 2.5.

170

projektová 

dokumentace
2012 2018 OHA

Lesopark Dukla - objekt Bobr - ideová studie
4.5./44 3.5.

200
ideová studie 2017 2018 OHA

ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice 1.4./13 5.2. 2 266,70 1 950
územní studie 2017 2019 OHA OHA

Koncepce zeleně - sídelní zeleň 1.4./13 5.2. 2 550 2 300
koncepce 2017 2018 OHA OHA

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství 1.4./13 600
koncepční studie 2018 OHA OHA

Revitalizace Nemošického lesa 1.4./13 150
studie 2018 OHA OHA

Parkovací domy 2.6./6,7 1.4., 2.1, 3.1. 100
vyhledávací studie 2018 OHA OŽP

V rámci zpracování a aktualizace ÚP prověřit možnost 

rozšíření ploch rozvoje lehkého průmyslu, logistiky a nerušící 

výroby, zejména podél silnice I/37 3.1. 0

rozšíření ploch 2018 2018 OHA

V rámci aktualizace ÚP prověřit možnost doplnění územní 

rezervy pro SZ tangentu a prověřit možnost napojení PZ 

Čívice a Semtín na D11 3.1. 2.1.,2.4., 0

doplnění územní 

rezervy
2018 2018 OHA



Smlouva  
o poskytnutí dotace č.  xx/2018/OMI 

 
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 obecně 
hospodářského zájmu, kterou byly stanoveny podmínky, resp. rámec, na jehož základě je příjemce 
dotace povinen zajistit na území statutárního města Pardubice službu obecně 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 (dále jen „Rámcová smlouva“). 

  
2. Smluvní strany se v Rámcové smlouvě dohodly, že příjemci dotace náleží za výkon služby obecně 

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 29. 1. 2015 usnesením č. 
ZM/117/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 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  

27,877.000,- Kč (slovy dvacet sedm miliónů osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých) jakožto 
vyrovnávací platbu (určenou výhradně ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby) za výkon 
služby obecně hospodářského zájmu pro období roku 2018, spočívající v provozování víceúčelového 
zařízení plaveckého areálu – Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice, konkrétně v 
provozování 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 9,756.950,- Kč je splatná do 20.02.2018,  
b) druhá splátka ve výši 9,756.950,- Kč je splatná do 15.06.2018, 
c) třetí splátka ve výši 8,363.100,- Kč je splatná do 30.09.2018. 

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 
 

 
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 obecně 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 25.4.2018, 
25.7.2018, 25.10.2018 a 25.1.2019. 

h) předložit poskytovateli nejpozději do  31.3.2019 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 obecně 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 obecně 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 obecně hospodářského zájmu.  
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat předmětnou dotaci nejpozději do 31.12.2018. 
 
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 15.4.2019.  

 
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. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 

v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10% z poskytnuté dotace, 
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5% 
z poskytnuté dotace. 

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
 
 



 

5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel 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.  

 
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

3. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů.  
 

4. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje příjemce svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. statutárním 
městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.  
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 
výtisk. 

 
 



 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
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/2018 ze dne 24.01.2018. 
− finanční prostředky pro rok 2018 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2168/2017 ze 

dne 14.12.2017.  
 
 
 
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 
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Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy 
(Provozování veřejných pohřebišť) 

 
číslo smlouvy příkazníka: SmP – SH – 1/2018 

 
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:    002 74 046    
DIČ:    CZ274046 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  326561/0100 
Zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupené ve věcech technických: 
Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic 
 
(dále též: „příkazce“) 
 
 
a 
 
 
Obchodní firma: Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Alešem Kopeckým, místopředseda představenstva 
Ing. Petrem Benešem, členem představenstva 
Zastoupená ve věcech technických: 
Bc. Tomášem Chvojkou, manažerem vnitřní správy 
 
(dále též: „příkazník“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy 

(dále též „dodatek č. 2“) 
I. 

Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV., odstavce 4., první odrážky, tak že nově 
zní: 
„- informovat vlastníka hrobového zařízení (příslušenství) o tom, že opuštěné hrobové zařízení 
(příslušenství) bude předáno obci a pokud se o něj vlastník nepřihlásí, bude s ním naloženo 
v souladu s platnou právní úpravou“. 

2. Smluvní strany se podle článku IV., odstavce 3. a podle článku VI., odstavce 2. příkazní smlouvy 
dohodly na tom, že se zrušují veškerá ujednání v Příloze č. 2 příkazní smlouvy nadepsaná jako 
„Objem prací a služeb a sjednaná odměna pro rok 2017“ a nahrazují je ujednáními uvedenými 
v nové Příloze č. 2 příkazní smlouvy nazvané jako „Objem prací a služeb a sjednaná odměna pro 
rok 2018“. Příloha č. 2 příkazní smlouvy upřesňuje předpokládaný objem prací a jemu odpovídající 
odměnu pro příslušný rok 2018, a je uvedena v příloze tohoto dodatku č. 2 a stává se jeho nedílnou 
součástí.  
 

 
II. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle 

dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění dodatku příkazce 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 prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů.  
 

5. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje příkazník svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv příkazcem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 

stvrzují svým podpisem. 
 

7. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.  
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8. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejdříve 
však dnem 1. 1. 2018. Pro případ, že dodatek č. 2 bude podepsán nebo zveřejněn pozdějšího dne, 
smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto dodatku č. 2 se budou 
vztahovat i k období od 1. 1. 2018 do nabytí platnosti a účinnosti dodatku č. 2. 

 
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
− uzavření předmětu Dodatku č.2 Příkazní smlouvy (provozování veřejných pohřebišť)  byl schválen 

usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/XX/2018 ze dne 24.01.2018. 
− finanční prostředky pro rok 2018 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 

Z/2168/2017 ze dne 14.12.2017.  
 
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne .................................. 
 
 
 
Za příkazce      Za příkazníka 
 
 
 
 
 
.................................................................             ................................................................. 
Ing. Martin Charvát     Ing. Aleš Kopecký 
primátor města                   místopředseda představenstva 
 
 
 
 
 
       ................................................................. 
       Ing. Petr Beneš 
       člen představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. strana 

 

 
Příloha č. 2 příkazní smlouvy 
 

Objem prací a služeb a sjednaná odměna pro rok 2018 
podle článku IV., odstavce 3. a podle článku VI., odstavce 2. příkazní smlouvy 

 
1. Společnost Služby města Pardubic a.s. jako příkazník se v roce 2018 zavazuje u veřejných 

pohřebišť, které jsou zřízeny a nacházejí se na pozemcích uvedených v článku I., odstavcích 1. a 
2. této příkazní smlouvy, vykonávat zejména 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 

 
2. Odměna za předpokládaný objem prací dle této přílohy na rok 2018 byla schválena 

Zastupitelstvem města Pardubic ze dne 14.12.2017 č. usn. Z/2168/2017 a činí  2,000.000,- Kč (dva 
miliony korun českých) včetně DPH dle platných právních předpisů. 

 
Poznámka: Případné činnosti nad rámec této příkazní smlouvy a přílohy č. 2 smlouvy (zejména 
provádění údržby a oprav dalších součástí a příslušenství hřbitovů, např. hřbitovních zdí, oplocení) 
budou zajištěny příkazníkem jako poskytovatelem na základě objednávky vystavené příkazcem jako 
objednatelem (případně na základě smlouvy) po předchozím projednání a odsouhlasení oběma 
smluvními stranami. Úhrada těchto činností po jejich odsouhlasení příkazcem jako objednatelem 
bude provedena na základě samostatných faktur vystavených příkazníkem jako poskytovatelem.   
 
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne .................................. 
 
Za příkazce      Za příkazníka 
 
 
 
 
.................................................................             ................................................................. 
Ing. Martin Charvát     Ing. Aleš Kopecký 
primátor města                   místopředseda představenstva 
 
 
 
 
       ................................................................. 
       Ing. Petr Beneš 
       člen představenstva 



























Řídící orgán URBACT III 
5, Rue Pleyel 
93283 Saint Denis Cedex 
Francie 
 
Vážená paní/vážený pane, 
 
město Pardubice tímto potvrzuje svůj závazek být partnerem v aktivitách projektu URBACT III 
Transfer Network s názvem "ReBoot" včetně příkladů dobré praxe projektu Digital Media Centre. 
 
Záměrem partnerského projektu v Síti akčního plánování ve Fázi 1 je úloha a životaschopnost v 
oblasti digitalizace kreativního průmyslu a technologických klastrů, a jaký přínos může mít transfer 
zkušeností z velkých měst a národních iniciativ na vznik nových pracovních míst a ekonomický růst v 
malých a středně velkých městech. Cílem projektu je také prověřit, zda existuje potenciál pro přenos 
zkušeností z vyspělých měst s vysokou úrovní digitální ekonomiky, prozkoumat, jak mohou klastry 
fungovat ve středně velkých městech, a spolupracovat na nových nápadech a činnostech, které 
pomohou podpoře všech podniků v přístupu k digitálním dovednostem a zasadit se o jejich vznik, růst 
a konkurenceschopnost. 
 
Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím naší účasti v síti URBACT budeme schopni lépe dosáhnout 
těchto vizí.  Pokud bude návrh v rámci programu URBACT III schválen, zasadíme se o spolupráci mezi 
partnery projektu, přijmeme a budeme realizovat činnosti tak, jak je uvedeno ve Fázi 1 akčního 
plánu. Dále se zavazujeme k účasti na dvou mezinárodních konferencích, ke spolupráci na tvorbě 
Iniciační studie pro identifikaci klíčových stakeholderů, kteří mají být přizváni k tvorbě žádosti Fáze 2.  
 
Na závěr formálně potvrzujeme naši finanční spoluúčast na financování projektu z ERDF (Evropského 
fondu pro regionální rozvoj). Podrobnosti spoluúčasti jsou uvedeny v žádosti Fáze 1. 
 
Tento Dopis o závazné spolupráci (Letter of Commitment) byl schválen Radou města Pardubic dne 8. 
ledna 2018.    
 
 
S pozdravem 
 
 
 
_________________________________ 
Jméno velkými písmeny: MARTIN CHARVÁT 
_________________________________ 
Funkce: Primátor města Pardubic 
[zalepte obálku a orazítkujte] 
 



Příloha č. 1 

 
DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 

uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „město Pardubice“) 

 

a 

 

 

2. obec Spojil 
sídlo: obecní úřad Spojil, Na Okrajích č.p.100 

IČ: 00190900 

zastoupená: Janem Křivkou, starostou obce 

bankovní spojení: ČS.a.s. Pardubice 

číslo účtu: 1205464399/0800 

(dále jen „obec Spojil“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž 
činnost vykonává Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, IČ: 48161055  se sídlem 

Pardubice-Studánka, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 

účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

2. Vzhledem k tomu, že obec Spojil  základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany na tom, že za 

účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Spojil vytvoří v souladu s ust. § 178 odst. 2  

školského zákona společný školský obvod.  

  



II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, IČ: 48161055, se sídlem Pardubice-

Studánka, Erno Košťála 870, 53012 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 

„Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870“).  

 

2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice, které tvoří část území městského obvodu Pardubice I na západě 

ohraničené pravým břehem řeky Chrudimky a na severu ohraničené levým břehem řeky Labe, dále 

celé území městského obvodu Pardubice III,  území městského obvodu Pardubice IV a území 

městského obvodu Pardubice VIII,  a celým územím obce Spojil. 

 

3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 

školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 

závazné vyhlášky města Pardubice a obce Spojil, v níž bude společný školský obvod stanoven. 

Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Spojil, v níž 

každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 

obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Spojil je povinna hradit městu Pardubice jakožto zřizovateli 

Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Spojil, které bude plnit povinnou školní docházku 

na kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 

2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka                

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870. Neinvestiční výdaje 

zahrnují výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, 

mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního 

rozpočtu. Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních 

výdajů vždy té základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého 

pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Spojil, plní povinnou školní 

docházku.  

 



 

3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   

 

4. Obec Spojil uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu dětí 

s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Spojil zapsaných 

k povinné školní docházce v 1.-9. ročníku v základních školách zřizovaných městem Pardubice vždy 

k 30. 9. příslušného školního roku.  

 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 

sdělí obci Spojil město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol zřizovaných 

městem Pardubice. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Spojil hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, se 

splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 

IV. 
Doba trvání smluvního vtahu 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 

2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

 

3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 

rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 

4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 

 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 

výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 

31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu                          

a povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se 

následujícího školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu 

příslušného školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 

31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu                       

a povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat  na procesy týkající se přespříštího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 

školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k jejímu  uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 

dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ………………………… 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Spojil  ze dne ……………… usnesením č. ……………………. 
 

 

 

V Pardubicích dne:                                                                 Ve Spojile dne: 

 

 

    _________________________           _____________________ 

             Ing. Martin Charvát Jan Křivka  

primátor statutárního města Pardubic starosta obce Spojil 

 



Příloha č. 2 

 
DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 

uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 
 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100 
(dále jen „město Pardubice“) 

 
a 
 
 
2. obec Barchov 

sídlo: Barchov 68, 530 02 Pardubice 
IČ: 00273317 
zastoupená: Bc. Ivetou Krebsovou, starostkou obce 
bankovní spojení: : Komerční banka, a.s., pobočka Pardubic 
číslo účtu: 14322561/0100 
(dále jen „obec Barchov“)  

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 
účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 
v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 
2. Vzhledem k tomu, že obec Barchov základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany na tom, že 

za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, 
resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Barchov vytvoří v souladu s ust. § 178 odst. 2 
školského zákona společný školský obvod.  

  



Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 
Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 
„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 
2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 
břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 
Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 
Závodu míru a celým územím obce Barchov. 

 
3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 
vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 
školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 
závazné vyhlášky města Pardubice a obce Barchov, v níž bude společný školský obvod stanoven. 
Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 
vyhlášek.  

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Barchov, 
v níž každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 
obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 
vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Barchov je povinna hradit městu Pardubice jakožto zřizovateli 

Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. v případě 
cizince s místem pobytu na území obce Barchov, které bude plnit povinnou školní docházku na 
kterékoliv na základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 
2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 
výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 
prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 
Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 
základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 
v případě cizince s místem pobytu na území obce Barchov, plní povinnou školní docházku. 

  



3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 
stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   

 
4. Obec Barchov uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu dětí 

s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Barchov 
zapsaných k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných městem 
Pardubice vždy k 30. 9. příslušného školního roku.  
 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 
sdělí obci Barchov město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol zřizovaných 
městem Pardubice. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Barchov hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, se 
splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 
IV. 

Doba trvání smluvního vtahu 
 
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 
2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 
správního řádu.  

 
3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 
rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 
4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 
 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 
výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 
31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
a povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se 
následujícího školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu 
příslušného školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 
31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
a povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat na procesy týkající se přespříštího 
školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 
školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



Závěrečná ustanovení 
 
1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 
dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. …………………. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Barchov ze dne …………………… usnesením č. 
………………... 

 
 
 
V Pardubicích dne:                                                                 V Barchově dne: 
 
 
    _________________________           _____________________ 
             Ing. Martin Charvát      Bc. Iveta Krebsová  
primátor statutárního města Pardubic                                                        starostka obce Barchov 
 



Příloha č. 3 

DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „město Pardubice“) 

 

a 

 

 

2. obec Čepí 
sídlo: Čepí 79, 533 32 Čepí 

IČ: 00273457 

zastoupená: starostkou MVDr. Zuzanou Dvořákovou 

bankovní spojení: ČS a.s. 

číslo účtu: 1144222379/0800 

(dále jen „obec Čepí“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 

účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

2. Vzhledem k tomu, že obec Čepí  základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany na tom, že za 

účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Čepí, vytvoří v souladu s ust. § 178 odst. 2 

školského zákona společný školský obvod.  

  



II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 

Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 

„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 

2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 

břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 

Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 

Závodu míru a celým územím obce Čepí. 

 

3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 

školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 

závazné vyhlášky města Pardubice a obce Čepí, v níž bude společný školský obvod stanoven. 

Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Čepí, v níž 

každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 

obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Čepí je povinna hradit městu Pardubice jakožto zřizovateli 

Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. v případě 

cizince s místem pobytu na území obce Čepí, které bude plnit povinnou školní docházku na 

kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 

2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 

výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 

prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 

Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 

základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Čepí, plní povinnou školní docházku. 

 

3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   



 

4. Obec Čepí uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu dětí 

s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Čepí zapsaných 

k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných městem Pardubice vždy 

k 30. 9. příslušného školního roku.  

 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 

sdělí obci Čepí město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol zřizovaných 

městem Pardubice. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Čepí hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, se splatností 

nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 

IV. 
Doba trvání smluvního vtahu 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 

2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

 

3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 

rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 

4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 

 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 

výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 

31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se následujícího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu příslušného 

školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 

31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat na procesy týkající se přespříštího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 

školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 

dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ………………………. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Čepí ze dne …………………..… usnesením č. 

……………………. 
 

 

 

V Pardubicích dne:                                                                                              V Čepí dne: 

 

 

    _________________________           _____________________ 

             Ing. Martin Charvát MVDr. Zuzana Dvořáková 

primátor statutárního města Pardubic starostka obce Čepí 

 



Příloha č. 4 

DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „město Pardubice“) 

 

a 

 

 

2. obec Dubany 
sídlo: Dubany 23 
IČ: 00580457 
zastoupená: Ivou Kučerovou 
bankovní spojení: FIO banka 
číslo účtu: 2800857001/2010 
(dále jen „obec Dubany“)  

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

dohodu  o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, 
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 
účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 
v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 
2. Vzhledem k tomu, že obec Dubany  základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany na tom, že 

za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, 
resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Dubany vytvoří v souladu s ust. § 178 odst. 
2  školského zákona společný školský obvod.  

 
 



 
II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 
Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 
„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 
2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 
břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 
Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 
Závodu míru a celým územím obce Dubany 

 
3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 
vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 
školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 
závazné vyhlášky města Pardubice a obce Dubany, v níž bude společný školský obvod stanoven. 
Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 
vyhlášek.  

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Dubany,  
v níž každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 
obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 
vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Dubany  je povinna hradit městu Pardubice jakožto zřizovateli 

Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. v případě 
cizince s místem pobytu na území obce Dubany, které bude plnit povinnou školní docházku na 
kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 
2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 
výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 
prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 
Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 
základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 
v případě cizince s místem pobytu na území obce Dubany, plní povinnou školní docházku. 



3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 
stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   

 
4. Obec Dubany  uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu dětí 

s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Dubany 
zapsaných k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných městem 
Pardubice vždy k 30. 9. příslušného školního roku.  
 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 
sdělí obci Dubany město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol zřizovaných 
městem Pardubice. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Dubany hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, se 
splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 
IV. 

Doba trvání smluvního vtahu 
 
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 
2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 
správního řádu.  

 
3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 
rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 
4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 
 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 
výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 
31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
a povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se 
následujícího školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu 
příslušného školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 
31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
a povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat  na procesy týkající se přespříštího 
školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 
školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 
dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ……………………….. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Dubany ze dne 8. 1. 2018 usnesením č. ………………..…. 
 
 
 
V Pardubicích dne:                                                                   V Dubanech dne:  
 
 
    _________________________           _____________________ 
             Ing. Martin Charvát       Iva Kučerová 
primátor statutárního města Pardubic                                                      starostka obce Dubany 
 



Příloha č. 5 
DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 

uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „město Pardubice“) 

 

a 

 

 

2. obec Ostřešany 
sídlo: Ostřešany 202, 530 02  Pardubice 

IČ: 00274020 

zastoupená: Mgr. Josefem Vodrážkou, starostou obce 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1205500329/0800 

(dále jen „obec Ostřešany“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 

účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

2. Vzhledem k tomu, že kapacita základní školy zřízené obcí Ostřešany není pro výše uvedený účel 

dostačující, dohodly se smluvní strany na tom, že za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné 

školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území 

obce Ostřešany vytvoří v souladu s ust. § 178 odst. 2 školského zákona společný školský obvod.  

 

 



II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 

Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 

„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 

2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 

břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 

Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 

Závodu míru a celým územím obce Ostřešany. 

 

3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 

školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 

závazné vyhlášky města Pardubice a obce Ostřešany, v níž bude společný školský obvod stanoven. 

Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Ostřešany, 

v níž každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 

obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Ostřešany je povinna hradit městu Pardubice jakožto zřizovateli 

Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. v případě 

cizince s místem pobytu na území obce Ostřešany, které bude plnit povinnou školní docházku na 

kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 

2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 

výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 

prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 

Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 

základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Ostřešany, plní povinnou školní docházku. 

 



3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   

 

4. Obec Ostřešany uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu dětí 

s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Ostřešany 

zapsaných k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných městem 

Pardubice vždy k 30. 9. příslušného školního roku.  

 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 

sdělí obci Ostřešany město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol 

zřizovaných městem Pardubice. 

 

Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Ostřešany hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, se 

splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 

IV. 
Doba trvání smluvního vtahu 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 

2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

 

3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 

rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 

4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 

 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 

výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 

31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se následujícího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu příslušného 

školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 

31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat na procesy týkající se přespříštího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 

školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 

dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ………….. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Ostřešany ze dne ……………………… usnesením č. 

……………………. 
 

 

 

V Pardubicích dne: V Ostřešanech dne: 

 

 

    _________________________           _____________________ 

             Ing. Martin Charvát Mgr. Josef Vodrážka 

primátor statutárního města Pardubic starosta obce Ostřešany 

 



Příloha č. 6 

DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „město Pardubice“) 

 

a 

 

 

2. obec Ráby 
sídlo: Ráby 5, 533 52  Staré Hradiště 

IČ: 00274135 

zastoupená: Josefem Soukupem, starostou obce 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 5127561/0100 

(dále jen „obec Ráby“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 

účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

2. Vzhledem k tomu, že obec Ráby základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany na tom, že za 

účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Ráby, vytvoří v souladu s ust. § 178 odst. 2 

školského zákona společný školský obvod.  

  



II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 

Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 

„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 

2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 

břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 

Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 

Závodu míru a celým územím obce Ráby. 

 

3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 

školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 

závazné vyhlášky města Pardubice a obce Ráby, v níž bude společný školský obvod stanoven. 

Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Ráby, v níž 

každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 

obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Ráby je povinna hradit městu Pardubice jakožto zřizovateli 

Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. v případě 

cizince s místem pobytu na území obce Ráby, které bude plnit povinnou školní docházku na 

kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 

2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 

výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 

prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 

Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 

základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Ráby, plní povinnou školní docházku. 

 

3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   



 

4. Obec Ráby uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu dětí 

s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Ráby zapsaných 

k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných městem Pardubice vždy 

k 30. 9. příslušného školního roku.  

 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 

sdělí obci Ráby město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol zřizovaných 

městem Pardubice. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Ráby hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, se 

splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 

IV. 
Doba trvání smluvního vtahu 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 

2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

 

3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 

rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 

4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 

 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 

výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 

31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se následujícího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu příslušného 

školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 

31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat na procesy týkající se přespříštího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 

školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 

dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ………………………. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Ráby ze dne …………………..… usnesením č. 

……………………. 
 

 

 

V Pardubicích dne:                                                                                              V Rábech dne: 

 

 

    _________________________           _____________________ 

             Ing. Martin Charvát Josef Soukup 

primátor statutárního města Pardubic starosta obce Ráby 

 



Příloha č. 7 

 
DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 

uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 
 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100 
(dále jen „město Pardubice“) 

 
a 
 
 
2. obec Srch 

sídlo: Pardubická 100, Srch, 533 52 
IČ: 00274283 
zastoupená: Ing. Lukášem Panchártkem, starostou obce 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1207951369/0800 

(dále jen „obec Srch“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 

účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

2. Vzhledem k tomu, že kapacita základní školy zřízené obcí Srch není pro výše uvedený účel 

dostačující, dohodly se smluvní strany na tom, že za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné 

školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území 

obce Srch vytvoří v souladu s ust. § 178 odst. 2 školského zákona společný školský obvod.  

 



 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 

Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 

„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 

2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 

břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 

Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 

Závodu míru a celým územím obce Srch. 

 

3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 

školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 

závazné vyhlášky města Pardubice a obce Srch, v níž bude společný školský obvod stanoven. 

Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Srch, v níž 

každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 

obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Srch je povinna hradit městu Pardubice jakožto zřizovateli 

Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. v případě 

cizince s místem pobytu na území obce Srch, které bude plnit povinnou školní docházku na 

kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 

2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 

výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 

prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 

Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 

základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Srch, plní povinnou školní docházku. 

 



3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   

 

4. Obec Srch uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu dětí 

s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Srch zapsaných 

k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných městem Pardubice vždy 

k 30. 9. příslušného školního roku.  

 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 

sdělí obci Srch město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol zřizovaných 

městem Pardubice. 

 

Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Srch hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, se splatností 

nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 

IV. 
Doba trvání smluvního vtahu 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 

2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

 

3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 

rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 

4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 

 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 

výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 

31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se následujícího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu příslušného 

školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 

31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat na procesy týkající se přespříštího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 

školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 

dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ………….. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Srch ze dne ……………………… usnesením č. 

……………………. 
 

 

 

V Pardubicích dne: V Srchu dne: 

 

 

    _________________________           _____________________ 

             Ing. Martin Charvát Ing. Lukáš Panchártek 

primátor statutárního města Pardubic starosta obce Srch 

 



Příloha č. 8 

DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „město Pardubice“) 

 

a 

 

 

2. obec Srnojedy 
sídlo: Ke Hřišti 8, 530 02  Srnojedy 

IČ: 00191159 

zastoupená: Pavlem Králíčkem, starostou obce 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1205498329/0800 

(dále jen „obec Srnojedy“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 

účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

2. Vzhledem k tomu, že obec Srnojedy základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany na tom, že 

za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, 

resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Srnojedy, vytvoří v souladu s ust. § 178 odst. 

2 školského zákona společný školský obvod.  

  



II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 

Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 

„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 

2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 

břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 

Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 

Závodu míru a celým územím obce Srnojedy. 

 

3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 

školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 

závazné vyhlášky města Pardubice a obce Srnojedy, v níž bude společný školský obvod stanoven. 

Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Srnojedy, 

v níž každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 

obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Srnojedy je povinna hradit městu Pardubice jakožto zřizovateli 

Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. v případě 

cizince s místem pobytu na území obce Srnojedy, které bude plnit povinnou školní docházku na 

kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 

2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 

výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 

prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 

Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 

základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Srnojedy, plní povinnou školní docházku. 

 

3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   



 

4. Obec Srnojedy uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu dětí 

s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Srnojedy 

zapsaných k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných městem 

Pardubice vždy k 30. 9. příslušného školního roku.  

 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 

sdělí obci Srnojedy město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol zřizovaných 

městem Pardubice. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Srnojedy hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, se 

splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 

IV. 
Doba trvání smluvního vtahu 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 

2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

 

3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 

rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 

4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 

 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 

výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 

31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se následujícího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu příslušného 

školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 

31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat na procesy týkající se přespříštího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 

školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 

dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ………………………. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Srnojedy ze dne …………………..… usnesením č. 

……………………. 
 

 

 

V Pardubicích dne: V Srnojedech dne: 

 

 

    _________________________           _____________________ 

             Ing. Martin Charvát Pavel Králíček 

primátor statutárního města Pardubic starosta obce Srnojedy 

 



Příloha č. 9 

DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „město Pardubice“) 

 

a 

 

 

2. obec Staré Jesenčany 
sídlo: Staré Jesenčany 57, 530 02  Pardubice 

IČ: 00274313 

zastoupená: Jiřím Koutským, starostou obce 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1205476349/0800 

(dále jen „obec Staré Jesenčany“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 

účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

2. Vzhledem k tomu, že obec Staré Jesenčany základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany na 

tom, že za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého 

pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Staré Jesenčany, vytvoří v souladu 

s ust. § 178 odst. 2 školského zákona společný školský obvod.  

  



II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 

Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 

„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 

2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 

břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 

Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 

Závodu míru a celým územím obce Staré Jesenčany. 

 

3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 

školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 

závazné vyhlášky města Pardubice a obce Staré Jesenčany, v níž bude společný školský obvod 

stanoven. Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně 

závazných vyhlášek.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Staré 

Jesenčany, v níž každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného 

školského obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně 

závazných vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Staré Jesenčany je povinna hradit městu Pardubice jakožto 

zřizovateli Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Staré Jesenčany, které bude plnit povinnou školní 

docházku na kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 

2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 

výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 

prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 

Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 

základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Staré Jesenčany, plní povinnou školní docházku. 

 

3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   



 

4. Obec Staré Jesenčany uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu 

dětí s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Staré 

Jesenčany zapsaných k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných 

městem Pardubice vždy k 30. 9. příslušného školního roku.  

 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 

sdělí obci Staré Jesenčany město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol 

zřizovaných městem Pardubice. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Staré Jesenčany hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, 

se splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 

IV. 
Doba trvání smluvního vtahu 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 

2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

 

3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 

rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 

4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 

 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 

výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 

31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se následujícího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu příslušného 

školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 

31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat na procesy týkající se přespříštího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 

školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 

dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ………………………. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Staré Jesenčany ze dne …………………..… usnesením č. 

……………………. 
 

 

 

V Pardubicích dne: Ve Starých Jesenčanech dne: 

 

 

    _________________________           _____________________ 

             Ing. Martin Charvát Jiří Koutský 

primátor statutárního města Pardubic starosta obce Staré Jesenčany 

 



Příloha č. 10 

DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „město Pardubice“) 

 

a 

 

 

2. obec Starý Mateřov 
sídlo: Starý Mateřov 38, 530 02  Pardubice 

IČ: 00274330 

zastoupená: Petrem Sehnoutkem, starostou obce 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-675710297/0100 

(dále jen „obec Starý Mateřov“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 

účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

2. Vzhledem k tomu, že obec Starý Mateřov základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany na 

tom, že za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého 

pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Starý Mateřov, vytvoří v souladu 

s ust. § 178 odst. 2 školského zákona společný školský obvod.  

  



II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 

Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 

„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 

2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 

břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 

Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 

Závodu míru a celým územím obce Starý Mateřov. 

 

3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 

školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 

závazné vyhlášky města Pardubice a obce Starý Mateřov, v níž bude společný školský obvod 

stanoven. Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně 

závazných vyhlášek.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Starý 

Mateřov, v níž každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného 

školského obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně 

závazných vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Starý Mateřov je povinna hradit městu Pardubice jakožto 

zřizovateli Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Starý Mateřov, které bude plnit povinnou školní 

docházku na kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 

2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 

výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 

prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 

Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 

základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Starý Mateřov, plní povinnou školní docházku. 

 

3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   



 

4. Obec Starý Mateřov uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu 

dětí s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Starý 

Mateřov zapsaných k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných 

městem Pardubice vždy k 30. 9. příslušného školního roku.  

 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 

sdělí obci Starý Mateřov město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol 

zřizovaných městem Pardubice. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Starý Mateřov hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, 

se splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 

IV. 
Doba trvání smluvního vtahu 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 

2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

 

3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 

rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 

4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 

 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 

výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 

31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se následujícího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu příslušného 

školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 

31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat na procesy týkající se přespříštího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 

školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 

dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ………………………. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Starý Mateřov ze dne …………………..… usnesením č. 

……………………. 
 

 

 

V Pardubicích dne:                                                                                              Ve Starém Mateřově dne: 

 

 

    _________________________           _____________________ 

             Ing. Martin Charvát Petr Sehnoutek 

primátor statutárního města Pardubic starosta obce Starý Mateřov 

 



Příloha č. 11 

DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 

a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 

Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „město Pardubice“) 

 

a 

 

 

2. obec Stéblová 
sídlo: Stéblová 12, 533 45  Opatovice nad Labem 
IČ: 00580619 
zastoupená: Ing. Vladimírem Exnerem, starostou obce 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 1697743/0300 
(dále jen „obec Stéblová“)  

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 
účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 
v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 
2. Vzhledem k tomu, že obec Stéblová základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany na tom, že 

za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, 
resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Stéblová, vytvoří v souladu s ust. § 178 odst. 
2 školského zákona společný školský obvod.  

  



II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 
Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 
„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 
2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 
břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 
Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 
Závodu míru a celým územím obce Stéblová. 

 
3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 
vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 
školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 
závazné vyhlášky města Pardubice a obce Stéblová, v níž bude společný školský obvod stanoven. 
Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 
vyhlášek.  

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a obce Stéblová, 
v níž každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 
obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 
vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Stéblová je povinna hradit městu Pardubice jakožto zřizovateli 

Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. v případě 
cizince s místem pobytu na území obce Stéblová, které bude plnit povinnou školní docházku na 
kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 
2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 
výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 
prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 
Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 
základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 
v případě cizince s místem pobytu na území obce Stéblová, plní povinnou školní docházku. 

 
3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   



 
4. Obec Stéblová uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu dětí 

s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Stéblová 
zapsaných k povinné školní docházce v 1. - 9. ročníku v základních školách zřizovaných městem 
Pardubice vždy k 30. 9. příslušného školního roku.  
 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 
sdělí obci Stéblová město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol zřizovaných 
městem Pardubice. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Stéblová hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, se 
splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 
IV. 

Doba trvání smluvního vtahu 
 
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 
2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 
správního řádu.  

 
3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 
rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 
4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 
 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 
výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 
31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 
povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se následujícího 
školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu příslušného 
školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 
31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 
povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat na procesy týkající se přespříštího 
školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 
školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

  



V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 
dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ………………………. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Stéblová ze dne …………………..… usnesením č. 
……………………. 

 
 
 
V Pardubicích dne:                                                                                              Ve Stéblové dne: 
 
 
    _________________________           _____________________ 
             Ing. Martin Charvát Ing. Vladimír Exner 
primátor statutárního města Pardubic starosta obce Stéblová 
 



Příloha č. 12 

DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřená v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 
a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 
Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100 
(dále jen „město Pardubice“) 

 
a 
 
 
2. obec Staré Hradiště 

sídlo: Ohrazenická 155, 533 52 Staré Hradiště 

IČ: 00274305 

zastoupená: Ing. Miroslavem Čepčářem 

bankovní spojení: ČS, a. s. 

číslo účtu: 1205497369/0800 

(dále jen „obec Staré Hradiště“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  
jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 

Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 178 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu. Za tímto 

účelem je obec povinna buď zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

2. Vzhledem k tomu, že obec Staré Hradiště základní školu nezřídila, dohodly se smluvní strany  

na tom, že za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého 

pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Staré Hradiště vytvoří v souladu s 

ust. § 178 odst. 2  školského zákona společný školský obvod.  

 

 



 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené 

Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice (dále jen 

„Základní škola Pardubice, Štefánikova 448“).  

 

2. Společný školský obvod Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, je tvořen částí území 

statutárního města Pardubice ohraničenou levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, levým 

břehem Chrudimky, středem města, který je vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká 

Třebová souběžně s ulicemi Kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídlištěm nábřeží 

Závodu míru a celým územím obce Staré Hradiště. 

 

3. Dojde-li dle školského zákona k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy zřizované některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Smluvní strany proto berou na vědomí, že vymezení 

školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto článku dohody je podmíněno vydáním obecně 

závazné vyhlášky města Pardubice a obce Staré Hradiště, v níž bude společný školský obvod 

stanoven. Společný školský obvod vznikne dnem nabytím účinnosti obou přijatých obecně 

závazných vyhlášek.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vymezení školského obvodu dle předchozích odstavců tohoto 

článku dohody je podmíněno vydáním obecně závazné vyhlášky města Pardubice a Staré Hradiště, 

v níž každá z obou smluvních stran vymezí vždy příslušnou část stanoveného společného školského 

obvodu. Společný školský obvod vznikne nabytím účinnosti obou přijatých obecně závazných 

vyhlášek.  

 
III. 

Finanční vyrovnání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že obec Staré Hradiště  je povinna hradit městu Pardubice jakožto 

zřizovateli Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na každé dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Staré Hradiště, které bude plnit povinnou školní 

docházku na kterékoliv základní škole zřizované městem Pardubice finanční příspěvek. 

 

2. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka 

a souvisejících s provozem Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. Neinvestiční výdaje zahrnují 

výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, mzdové 

prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 

Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 

základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu, resp. 

v případě cizince s místem pobytu na území obce Staré Hradiště, plní povinnou školní docházku. 

 



3. V souladu s předchozím odstavcem je na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek 

stanoven částkou 2.475,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátpětkorunčeských)/žák/školní rok.   

 

4. Obec Staré Hradiště  uhradí městu Pardubice finanční příspěvek v celkové výši odpovídající počtu 

dětí s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem pobytu na území obce Staré 

Hradiště zapsaných k povinné školní docházce v 1.-9. ročníku v základních školách zřizovaných 

městem Pardubice vždy k 30. 9. příslušného školního roku.  

 

5. Informaci o přesném počtu dotčených dětí a v souvislosti s tím rovněž údaj o celkové výši úhrady 

sdělí obci Staré Hradiště město Pardubice na základě podkladů obdržených ze základních škol 

zřizovaných městem Pardubice. 

 

Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozích odstavců tohoto článku dohody 

bude obec Staré Hradiště hradit na účet města Pardubice č. 326561/0100  za příslušný školní rok, 

se splatností nejpozději do 31. 1. příslušného školního roku. 

 

IV. 
Doba trvání smluvního vtahu 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.  
 

2. Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou 

na základě návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

 

3. Tato dohoda může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení 

dohody z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 písm. b) – e) správního řádu (změna poměrů, 

rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu a nové skutečnosti).  

 

4. Každá smluvní strana může dohodu rovněž vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu: 

 

- v případě výpovědi podané nejpozději 31. 12. příslušného školního roku začíná běžet 

výpovědní doba dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne dnem 

31. 3. příslušného školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat již na procesy týkající se následujícího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu příslušného 

školního roku, pro období následujícího školního roku);  

- v případě výpovědi podané po 31. 12. příslušného školního roku plyne výpovědní doba až do 

31. 3. následujícího školního roku; dohoda o vytvoření společného školského obvodu a 

povinnost hradit finanční příspěvek se nebude vztahovat  na procesy týkající se přespříštího 

školního roku (tj. včetně zápisu k povinné školní docházce, konaného v průběhu následujícího 

školní roku, pro období přespříštího školního roku). 

 
 
 



V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 4. 2018, 

ne však dříve než dojde k  jejímu uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této dohody ji odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této 

dohody město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Dohoda bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

7. Dohoda byla schválena zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 24. 1. 2018 

usnesením č. ……………………………. 
 

8. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce Staré Hradiště ze dne …………………… usnesením č. 

…………..…… 
 

 

V Pardubicích dne:                                                                 Ve Starém Hradišti dne: 

 

 

    _________________________           _____________________ 

             Ing. Martin Charvát Ing. Miroslav Čepčář   

primátor statutárního města Pardubic starosta obce Staré Hradiště 

 



 
Příloha návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/          /18 

 
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: 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.,  
 sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice, 

IČ: 60112476,  
 číslo bankovního účtu: 110850671/0300, 
 zastoupená: Dušanem Salfickým, předsedou představenstva, Mgr. Ondřejem Šebkem, členem 

představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2018 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 14. 12. 2017 usnesením 
č. Z/2245/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 
(Směrnice č. 7/2017 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro období od 1. 

1. – 30. 6. 2018 ve výši 6 540 000,00 Kč (slovy: šestmilionůpětsetčtyřicettisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „Podpora mládežnického hokeje“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30. 06. 2018. 
 

 
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 20.12.2017 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 98/2018, 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 skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 7. 2018 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 pořádané akce,  
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. 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 30. 06. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 30. 06. 2018.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 06. 2018. 
 
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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   



 

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) 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 podmínek 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 



 

smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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: 
 
 
 
       ……………………………………………………………………….. 
         Dušan Salfický 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Ondřej Šebek       
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/          /2018 ze dne 24. 1. 2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
ROZPOČET  

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 
 

Název akce (projektu) 
Podpora mládežnického hokeje 1-
6/2018 

 
Náklady na projekt 
 
 

 

Celkem v Kč */ 
 

Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

Pronájem sportovišť 5 000 000,00 2 000 000,00 
Pronájem kabin a prostor 1 116 350,00 540 000,00 
Energie, vodné a teplo 1 200 000,00 520 000,00 
Služby hokejová utkání 450 000,00 120 000,00 
Strava a ubytování 1 810 000,00 800 000,00 
Trenéři 3 892 500,00 1 700 000,00 
Mzdy asistenti, kustodi, broušení bruslí, zdravot. 1 133 700,00 300 000,00 
Hokejová výstroj a výzbroj 1 174 600,00 250 000,00 
Rozhodčí 723 600,00 200 000,00 
Doprava 1 050 000,00 0,00 
Ostatní materiál 273 000,00 0,00 
Ostatní služby - (úklid, školení, funkční vyšetření) 690 000,00 70 000,00 
Náklady na provoz vozů, pronájem 322 000,00 0,00 
Ostatní provozní náklady - startovné, registrace 380 000,00 40 000,00 
      
Celkové náklady projekt 19 215 750,00 6 540 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč  

Dotace město 15 100 000,00  

Dotace kraj 1 800 000,00  

Příspěvky od rodičů 1 750 000,00  

Vlastní zdroje společnosti 565 750,00  

     

     

Celkové příjmy z projektu 19 215 750,00   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  19 215 750,00  

Výdaje 19 215 750,00  

+ (zisk) 
0,00 

 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
Vypracoval:  Dušan Salfický, Mgr. Ondřej Šebek   
Dne: 20. 12. 2017   
*/ Rozpočtované náklady na kalendářní rok   
 



Příloha návrhu usnesení č. 2  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 
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: 

Basketbalový klub Pardubice z. s.,  
 sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, 
 IČ 67441629,  
 číslo bankovního účtu: 1036028886/5500, 
 zastoupený: Ing. Tomášem Netolickým, předsedou výboru 
 (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 2017 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením č. 4509/2016 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a 
užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
 
 
 



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro rok 

2018 ve výši 2 850 000,- Kč (slovy: dvamilionyosmsetpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s.“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 

 
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 4. 12. 2017 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 76991/2017, 
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 skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 1. 2019 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 pořádané akce,  
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. 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. 2018. 
 
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. 2018.  

 
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. 2018. 
 
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 a 
d) 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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace jeho členy či osobami, které jsou členy 

statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či člen 

statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) 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 podmínek 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 



 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro případ, že bude smlouva 
uzavřena po 30. 6. 2017, nabývá smlouva účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, 
přičemž smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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 Tomáš Netolický 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/ /2017 ze dne 24. 1. 2018. 
Mgr. Kazimír Svoboda, 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
Pronájem městské haly na Dukle 1 042 000,00 744 000,00
Energie městské haly na Dukle 1 115 000,00 850 000,00
Pronájem tělocvičen ZŠ a SG 200 000,00 90 000,00
Údržba a opravy městské haly na Dukle 175 000,00 50 000,00
Výkonnostní sport (zápasy, turnaje, ubytování a 
stravování hráčů, rozhodčí, ceny…)

1 380 000,00 795 000,00

Golden Talents 650 000,00 650 000,00
MČR, Evropské soutěže a turnaje 400 000,00 0,00
Sportovní vybavení 150 000,00 120 000,00
Mzda manažera a správce haly, účetní 459 420,00 120 000,00
Soustředění a kempy 92 000,00 81 000,00
Odměny trenérům 1 526 000,00 0,00

Celkové náklady projekt 7 189 420,00 3 500 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Dotace MMP 3 500 000,00
Dotace ČBF 1 700 000,00
Dotace MŠMT 300 000,00
Dotace Pk 250 000,00
Dotace MO V 60 000,00
Příspěvky 450 000,00
Pronájmy 730 000,00
Celkové příjmy z projektu 6 990 000,00

Příjmy 6 990 000,00
Výdaje 7 189 420,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Tomá! Urban

Dne: 4.12.2017

Basketbalový klub Pardubice z.s.
ROZPOČET

-199 420,00

Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji



Příloha návrhu usnesení č. 3  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 
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: 

Fotbalový klub Pardubice a. s.,  
 sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, 
 IČ 27583473,  
 číslo bankovního účtu: 43-1501110237/0100, 
 zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 
a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory sportu pro rok 2017 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením č. 4509/2016 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a 
užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro rok 

2018 ve výši 1 200 000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „provozní 
náklady A mužstva“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 
4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz zejm. 

čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry 
veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu 
s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou 
právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise /EU/ č. 
1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele 
a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu 
de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze či změně právní formy a 
v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce vystavuje případnému 
odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 

 
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. 12. 2017 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 78454/2017, 
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 skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 1. 2019 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 pořádané akce,  
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. 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. 2018. 
 
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. 2018.  

 
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. 2018. 
 



 

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 a 

d) 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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace jeho členy či osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či člen 
statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) 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 podmínek 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro případ, že bude smlouva 
uzavřena po 30. 6. 2017, nabývá smlouva účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, 
přičemž smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 



 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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 Vladimír Pitter 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/ /2017 ze dne 24. 1. 2018. 
Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
ROZPOČET 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Materiální vybavení 400 000,00 300 000,00
Údržba a úprava fotbalového hřiště 450 000,00 200 000,00
Doprava 400 000,00 150 000,00
Odměny trenérům 500 000,00 250 000,00
Ostatní služby 16 250 000,00 300 000,00

Celkové náklady projekt 18 000 000,00 1 200 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Dotace z města Pardubic 1 200 000,00
Vlastní zdroje 16 800 000,00

Celkové příjmy z projektu 18 000 000,00

Příjmy 18 000 000,00
Výdaje 18 000 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Ing. Petra Micková
Dne: 5.12.2017

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00

Fotbalový klub Pardubice a.s.

Provozní náklady mužstva "A"



Příloha návrhu usnesení č. 4  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 
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: 

Fotbalový klub Pardubice a. s.,  
 sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, 
 IČ 27583473,  
 číslo bankovního účtu: 43-1501110237/0100, 
 zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 
a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory sportu pro rok 2017 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením č. 4509/2016 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a 
užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
 
 
 



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro rok 

2018 ve výši 1 200 000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „sportovní 
činnost mládežnických družstev“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 

 
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. 12. 2017 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 78452/2017, 
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 skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 1. 2019 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 pořádané akce,  
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. 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. 2018. 
 
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. 2018.  

 
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. 2018. 
 
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 a 
d) 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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace jeho členy či osobami, které jsou členy 

statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či člen 

statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) 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 podmínek 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 



 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro případ, že bude smlouva 
uzavřena po 30. 6. 2017, nabývá smlouva účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, 
přičemž smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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 Vladimír Pitter 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/ /2017 ze dne 24. 1. 2018. 
Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
ROZPOČET 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Materiální vybavení 450 000,00 140 000,00
Údržba a úprava fotbalového hřiště 200 000,00 100 000,00
Doprava 290 000,00 130 000,00
Soustředění 60 000,00 50 000,00
Provoz sportovního zařízení 300 000,00 200 000,00
Úhrada nájemného 120 000,00 100 000,00
Úhrada energie, teplo, voda 300 000,00 200 000,00
Ostatní služby 8 280 000,00 280 000,00

Celkové náklady projekt 10 000 000,00 1 200 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Dotace z města Pardubic 1 200 000,00
Vlastní zdroje 8 800 000,00

Celkové příjmy z projektu 10 000 000,00

Příjmy 10 000 000,00
Výdaje 10 000 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Ing. Petra Micková
Dne: 5.12.2017

Fotbalový klub Pardubice a.s.

Sportovní činnost mládežnických družstev

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00



Příloha návrhu usnesení č. 5  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 

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: 
FK JUNIOR Pardubice z. s.,  

 sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 

 IČ 27041549,  

 číslo bankovního účtu: 107-5353710297/0100, 

 zastoupený: Vladimírem Pitterem, členem výboru spolku 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 

a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory sportu pro rok 2017 

schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením č. 4509/2016 (dále jen 

„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 

Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 

jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 

(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 

seznámil. 

 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 

určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a 

užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  

 

 

 

 



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro rok 

2018 ve výši 3 800 000,- Kč (slovy: třimilionyosmsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „sportovní 

činnost mládežnických družstev“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 

 

 

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. 12. 2017 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 78453/2017, 

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 skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 1. 2019 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 pořádané akce,  

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. 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. 2018. 
 

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. 2018.  

 

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. 2018. 
 

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 a 

d) 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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace jeho členy či osobami, které jsou členy 

statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či člen 

statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 

příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 

d) 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 podmínek 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 

smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 

smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 



 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro případ, že bude smlouva 

uzavřena po 30. 6. 2017, nabývá smlouva účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, 

přičemž smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 

městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 

uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 

být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

stran. 

 

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 

 

9. 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 Vladimír Pitter 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/ /2017 ze dne 24. 1. 2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 

 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
ROZPOČET 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Úhrada nájemného neb.prostoru areálu 

Ohrazenice čp. 215 a 212 a hřiště Dolíček pro 

družstva mládež

700 000,00 650 000,00

Úhrada energií sportovního areálu Ohrazenice a 

Dolíček pro družstva mládeže
750 000,00 600 000,00

Odměny trenérům 1 900 000,00 600 000,00
pronájem hal 200 000,00 150 000,00
Úhrada mzdy správcům areálu Ohrazenice 650 000,00 400 000,00
Úhrada mzdy správce areálu na Dolíčku 300 000,00 200 000,00
Materiál a údržba hřiště 500 000,00 200 000,00
Doprava 950 000,00 500 000,00
Rozhodčí 200 000,00 150 000,00
Ostatní služby 4 350 000,00 350 000,00

Celkové náklady projekt 10 500 000,00 3 800 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Dotace z města Paardubic 3 800 000,00

Vlastní zdroje 6 700 000,00

Celkové příjmy z projektu 10 500 000,00

Příjmy 10 500 000,00
Výdaje 10 500 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Ing. Petra Micková

Dne: 5.12.2017

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00

FK JUNIOR Pardubice, z.s.

Sportovní činnost mládežnických družstev



Příloha návrhu usnesení č. 6  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 
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: 

BK Pardubice a. s.,  
 sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČ 27654796,  
 číslo bankovního účtu: 214904478/0300, 
 zastoupený: Pavlem Starou, předsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 
a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory sportu pro rok 2017 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením č. 4509/2016 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 
 
 



 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a 
užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro rok 

2018 ve výši 800 000,- Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „provozní náklady A 
týmu“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 
4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz zejm. 

čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry 
veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu 
s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou 
právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise /EU/ č. 
1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele 
a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu 
de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze či změně právní formy a 
v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce vystavuje případnému 
odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30. 6. 2018. 
 
 

 
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 7. 12. 2017 a 
zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 77683/2017, 

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 skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 7. 2018 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 pořádané akce,  
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. 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 30. 6. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  



 

 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
30. 6. 2018.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 6. 2018. 
 
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 a 

d) 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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace jeho členy či osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či člen 
statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) 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 podmínek 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro případ, že bude smlouva 
uzavřena po 30. 6. 2017, nabývá smlouva účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, 
přičemž smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 



 

městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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 Pavel Stara 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/ /2017 ze dne 24. 1. 2018. 
Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
ROZPOČET 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Odměny 4 700 000,00
Náklady spojené s ubytováním hráčů 1 000 000,00 560 000,00
Marketingové a propagační služby 500 000,00 32 000,00
Účetní a daňové služby 240 000,00 102 000,00
Dopravní služby - bus, pronájem, … 700 000,00
Sportovní potřeby - dresy, boty, vybavení 170 000,00 10 000,00
úklidové služby 80 000,00 54 000,00
organizační zajištění zápasů 250 000,00 30 000,00
Pronájmy hal 300 000,00
Lékařské služby 20 000,00 12 000,00
Pojištění 100 000,00
Ostatní 2 240 000,00

Celkové náklady projekt 10 300 000,00 800 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Reklamní smlouvy 7 950 000,00
Dotace 1 600 000,00
Vstupné 250 000,00
Prodej práv ALK 300 000,00
Prodej hráčů 200 000,00

Celkové příjmy z projektu 10 300 000,00

Příjmy 10 300 000,00
Výdaje 10 300 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval:  Martin Marek
Dne: 6.12. 2017

BK Pardubice, a.s.

Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00



Příloha návrhu usnesení č. 8  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 
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: 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje,  
 sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČ 05092302,  
 číslo bankovního účtu: 9402114001/5500, 
zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, Mgr. Jindřichem Novotným, místopředsedou 
správní rady 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 
a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory sportu pro rok 2017 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením č. 4509/2016 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a 
užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
 
 



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro rok 

2018 ve výši 1 400 000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistatisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 

 
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 6. 12. 2017 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 77657/2017, 
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 skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 1. 2019 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 pořádané akce,  
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. 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. 2018. 
 
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. 2018.  

 
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. 2018. 
 
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 a 

d) 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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace jeho členy či osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či člen 
statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) 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 podmínek 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  



 

 
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro případ, že bude smlouva 

uzavřena po 30. 6. 2017, nabývá smlouva účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, 
přičemž smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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: 
 
 
 
 
       ………………………………………………………………………. 
         Vladimír Pitter 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Jindřich Novotný 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/ /2017 ze dne 24. 1. 2018. 
Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 

 
 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
ROZPOČET 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Materiální vybavení 1 750 000,00
Provozní náklady 425 000,00 50 000,00
Ostatní nespecifikované náklady 250 000,00
Vybavení fyzio, pomůcky atd. 200 000,00
Mzdové náklady 2 604 000,00
Stravování 1 821 000,00 1 350 000,00
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

Příjmy 8 940 000,00
Výdaje 8 940 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Mgr. Daniel Palaščák
Dne: 1. 12. 2017

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje

Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00



 
Příloha návrhu usnesení č. 9  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/          /18 

 
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: 

Z.s. TAP,  
 sídlo: Na Pankráci 479/13, Nusle, 140 00 Praha, 

IČ: 26517213,  
 číslo bankovního účtu: 51-1252720287/0100, 
 zastoupen: Šimonem Ornestem, předsedou výboru spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2017 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením č. 4505/2016 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2018 ve 

výši 100 000,00 Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských) na realizaci projektu „The Tap Tap – Nefňuka 
v Pardubicích“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30. 04. 2018. 
 

 
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 4.12.2017 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 80850/2017, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a 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 skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  30. 04. 2018 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 pořádané akce, 

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. 03. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 30. 04. 2018.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 04. 2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. 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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) 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 podmínek 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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 Šimon Ornest       
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/          /2018 ze dne 24. 1. 2018. 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
 
 

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě usnesení 
č. xxxx Z/2018 ze dne 24.01.2018 
  

 
vydává dodatek č. 5 ke zřizovací listině  

 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344 
 

vydané dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1-4 
 
 

v tomto znění: 
 

 
 

Čl. I 
 

1. Čl. II. Základní údaje o organizaci - se mění tak, že nově zní: 
  
Název organizace:  Základní škola a mateřská škola Pardubice, 

                                              A. Krause 2344 

Zřízená ke dni:   1. 1. 1996 na dobu neurčitou 

Sídlo:    A. Krause 2344, 530 02 Pardubice 

Identifikační číslo (IČ):   60159138 

Právní forma:    příspěvková organizace 

 

2. Čl. III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti – se mění tak, že nově zní: 

Příspěvková organizace (dále jen „organizace“) byla zřízena za účelem poskytování předškolního, 



[Sem zadejte text.] 
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základního vzdělávání a školských služeb a vykonává činnost:   základní školy 
           základní školy speciální   
    mateřské školy  
    školní jídelny 
           školní družiny 
 

Činnost základní školy, základní školy speciální a mateřské školy je vymezena v zákoně č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
(dále jen „školský zákon“). Škola je zřízena jako škola podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti a žáky 
s mentálním postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení a souběžným 
postižením více vadami nebo autismem. 

Školní jídelna slouží ke stravování žáků základní školy, základní školy speciální a mateřské školy, zajišťuje 
závodní stravování zaměstnanců organizace a může zajišťovat stravování dětí, žáků a zaměstnanců jiných 
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy a základní školy speciální. 

Vedle hlavního účelu a předmětu činnosti může organizace vykonávat doplňkovou činnost, která je blíže 
specifikována v čl. VII. 

 
3. Čl. IX.  Závěrečná ustanovení se mění tak, že nově zní: 

 

1. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Účinná je  
od 1. 9. 2018. 

2. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní rada města 
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

3. Údaje o organizaci se zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky v souladu s ustanovením § 27 
odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a 
organizace se zapisuje do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 27 odst. 10 zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Organizace se touto zřizovací listinou zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změny a v 
platnosti. Tento dodatek č. 5 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města 
Pardubic. Účinný je od 1. 9. 2018. 

 
2. Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Pardubice,  A. Krause 2344  vydané dne 23.9.2014 ve znění dodatků č. 1 - 4.  
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V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  



          Příloha č. 1 usnesení č. 1 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/            /18 
 

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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod sp. zn. O 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 14.12.2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 
07/2017 – 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 Smlouvou o spolupráci schválenou dne 
26.01.2017 pod č. Z/1514/2017 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 dotaci na období roku 2018 z rozpočtu města 

Pardubic v celkové výši 1 026 000 Kč (slovy: jeden milion dvacet šest tisíc korun českých) na komplex 
sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi čp. 
809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby (projekty): azylový 
dům, noclehárna a krizová pomoc, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o spolupráci ze dne 
30.1.2017. Částky na jednotlivé sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, které jsou nedílnou 
částí této smlouvy. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 20.04.2018, a to bankovním 
převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018.  
 

 
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 Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 29.12.2017 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 1137/2018,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  15.01.2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení 
o účelovém použití prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly financovány 
ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  



 

 
 
 
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, 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 se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2018. 
 
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 31.12.2018. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2018. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 
 
 



 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 



 

 
4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

 
Příloha: č. 1- č. 3 – rozpočty uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/                  /2018 ze dne 24.01.2018  

Daniela Víznerová, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

 

Příloha č. 1

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální oblast - registrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 3 000 000,00 168 000,00

1.1 Materiálové náklady celkem 751 000,00 60 000,00

potraviny, kancelářské potřeby, PHM, ost.mat.náklady 445 000,00 60 000,00

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně:
306 000,00 0,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 2 249 000,00 108 000,00

     1.2.1 energie 520 000,00 20 000,00

     1.2.2 opravy a udržování 112 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 25 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 1 592 000,00 88 000,00

                právní a ekonomické služby 540 000,00 30 000,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba) 478 000,00 0,00

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně: 22 000,00 0,00

                ostaní služby: telefony, poštovné, internet, 
vzdělávání, jiné ost.sl., bankovní poplatky 552 000,00 58 000,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 3 923 353,00 513 000,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 6 923 353,00 681 000,00

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDNM - drobný nehmotný majetek

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

1.1. - 31.12.2018
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2018

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2018



 

 

Příloha č. 2
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální oblast - registrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 219 794,00 35 864,00

1.1 Materiálové náklady celkem 47 294,00 2 864,00

potraviny, kancelářské potřeby, PHM, ost.mat.náklady 47 294,00 2 864,00

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně:
0,00 0,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 172 500,00 33 000,00

     1.2.1 energie 49 000,00 6 100,00

     1.2.2 opravy a udržování 1 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 500,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 122 000,00 26 900,00

                právní a ekonomické služby 85 000,00 20 000,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba) 28 684,00 0,00

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00

                ostaní služby: telefony, poštovné, internet, 
vzdělávání, jiné ost.sl., bankovní poplatky

8 316,00 6 900,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00

                pojištění, odpisy 0,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 613 206,00 205 136,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 833 000,00 241 000,00

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDNM - drobný nehmotný majetek

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro ženy

1.1. - 31.12.2018
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2018

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2018



 

 

Příloha č. 3

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální oblast - registrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 176 662,00 34 968,00

1.1 Materiálové náklady celkem 56 162,00 4 968,00

potraviny, kancelářské potřeby, PHM, ost.mat.náklady 52 162,00 4 968,00

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně:
4 000,00 0,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 120 500,00 30 000,00

     1.2.1 energie 30 000,00 12 000,00

     1.2.2 opravy a udržování 1 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 500,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 87 000,00 16 000,00

                právní a ekonomické služby 56 000,00 12 600,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba) 7 460,00 0,00

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně: 1 000,00 0,00

                ostaní služby: telefony, poštovné, internet, 
vzdělávání, jiné ost.sl., bankovní poplatky 22 540,00 3 400,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 2 000,00 2 000,00

                pojištění, odpisy 2 000,00 2 000,00

2. Osobní náklady celkem 461 338,00 69 032,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 638 000,00 104 000,00

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDNM - drobný nehmotný majetek

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Krizová pomoc

1.1. - 31.12.2018
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2018

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2018



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/            /18 
 

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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod sp. zn. O 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 14.12.2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 
07/2017 – 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 Smlouvou o spolupráci schválenou dne 
26.01.2017 pod č. Z/1515/2017 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 na období roku 2018 z rozpočtu města                           

v celkové výši 1 300 000 Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých) na komplex sociálních služeb 
poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích. Jedná 
se o registrované sociální služby (projekty): azylový dům a noclehárna pro muže, jež jsou podrobně 
specifikovány ve Smlouvě o spolupráci. Částky na jednotlivé sociální služby jsou konkretizovány 
v rozpočtech, které jsou nedílnou částí této smlouvy. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 20.04.2018, a to bankovním 
převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018.  
 

 
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 Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 29.12.2017 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 1137/2018,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  15.01.2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení 
o účelovém použití prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly financovány 
ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 



 

 
 
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, 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 se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2018. 
 
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 31.12.2018. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2018. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 
 
 



 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 



 

 
4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

 
Příloha: č. 1-2 – rozpočty uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/                  /2018 ze dne 24.01.2018  

Marcela Ožďanová, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

Příloha č. 1 

  

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální oblast - registrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 1 059 000,00 185 000,00

1.1 Materiálové náklady celkem 135 600,00 30 000,00

potraviny, kancelářské potřeby, PHM, ost.mat.náklady 106 600,00 30 000,00

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně:
29 000,00 0,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 923 400,00 155 000,00

     1.2.1 energie 246 000,00 55 000,00

     1.2.2 opravy a udržování 18 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 6 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 653 400,00 100 000,00

                právní a ekonomické služby 243 000,00 50 000,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

141 627,00 0,00

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně: 22 000,00 0,00

                ostaní služby: telefony, poštovné, internet, 
vzdělávání, jiné ost.sl., bankovní poplatky

246 773,00 50 000,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 2 615 668,00 688 000,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 3 674 668,00 873 000,00

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDNM - drobný nehmotný majetek

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Azylový dům pro muže

1.1. - 31.12.2018
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2018

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2018



 

 

Příloha č. 2

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální oblast - registrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 374 688,00 112 530,00

1.1 Materiálové náklady celkem 86 688,00 27 530,00

potraviny, kancelářské potřeby, PHM, ost.mat.náklady 76 688,00 24 530,00

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně:
10 000,00 3 000,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 288 000,00 85 000,00

     1.2.1 energie 119 000,00 35 700,00

     1.2.2 opravy a udržování 2 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 0,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 166 000,00 49 300,00

                právní a ekonomické služby 108 000,00 32 400,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba) 26 769,00 0,00

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00

                ostaní služby: telefony, poštovné, internet, 
vzdělávání, jiné ost.sl., bankovní poplatky

31 231,00 16 900,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 1 000,00 0,00

                pojištění, odpisy 1 000,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 1 181 312,00 314 470,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 1 556 000,00 427 000,00

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDNM - drobný nehmotný majetek

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nocláhárna pro muže

1.1. - 31.12.2018
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2018

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2018



 
 
Příloha č. 1 usnesení č. 1 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/               /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Dostihový spolek a.s., 
 sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 48155110, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka B, oddíl 918, 
 bankovní spojení: 1732107/0300, 
 zastoupená: Martinem Korbou, místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 
č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 450 000,- Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíckorunčeských), a 
to ve výši 150 000,- Kč (slovy: stopadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „20. ročník 
mezinárodní výstavy Koně v akci“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 150 000,- Kč (slovy: 
stopadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „21. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci“ 
(dále jen „projekt 2019“) a ve výši 150 000,- Kč (slovy: stopadesáttisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „22. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 150 000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 150 000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 30. 6. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 150 000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 30. 6. 2020, a to za podmínky, 
že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 



 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a v případě projektu 2020 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

5. 12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 3739/2018,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 



 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 
poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 
nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 
materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 
nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 



 

vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 
4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a k realizaci projektu 2020 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. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 
12. 2020 pro projekt 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. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 12. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 
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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 
či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 



 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – 20. ročník mezinárodní výstavy Koně v 
akci 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Martin Korba 
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu místopředseda představenstva 
 Magistrátu města Pardubic Dostihového spolku a.s. 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1  

 

 
  
 

Název akce (projektu)
Rozpočet projektu na období od-do

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč
Schválená dotace na 

projekt 2018

1 2 3
spotřeba materiálu 50 000,00

tiskoviny 40 000,00

trofeje a ceny do soutěží 45 000,00

grafické práce 40 000,00

rozhodčí 20 000,00

reklama 250 000,00

ubytování 20 000,00

veterinární služba 12 000,00 10 000,00
podkovářská služba 3 000,00

elektrikářská služba 30 000,00

zdravotní služba 20 000,00 10 000,00
pronájem boxů 60 000,00

občerstvení 50 000,00

seno, sláma, piliny 30 000,00

ostraha 30 000,00 10 000,00
pomocný personál 90 000,00

výhry 30 000,00

ozvučení 80 000,00

vystoupení a pronájem koní 600 000,00 120 000,00
Celkové náklady na akci/projekt 1 500 000,00 150 000,00

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč
prodej vstupenek 220 000,00

prodej programů 20 000,00

pronájem plochy a nebytových prostor 400 000,00

prodej reklamy 550 000,00

parkovné 70 000,00

registrační poplatky vystavovatelů 100 000,00

dotace 150 000,00

Celkové příjmy z akce/projektu 1 510 000,00

Příjmy 1 510 000,00
Výdaje 1 500 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji

10 000,00

20.ročník mezinárodní výstava Koně v akci

Dostihový spolek a.s.

25 - 26.8.2018
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3.



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Příloha č. 2 usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/                 /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, 
 sídlo: Motoristů 300, Svítkov, 530 06 Pardubice, 
 IČ: 42939097, 

zapsaná u Městského soudu v Praze, vložka L, oddíl 50714, 
 bankovní spojení: 1201148399/0800, 
 zastoupená: Evženem Erbanem, předsedou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 
č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 1 200 000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstě 
tisíckorunčeských), a to ve výši 400 000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Zlatá přilba města Pardubic 2018“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 400 000,- Kč (slovy: 
čtyřistatisíckorunčeských) na realizaci projektu „Zlatá přilba města Pardubic 2019“ (dále jen 
„projekt 2019“) a ve výši 400 000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských) na realizaci projektu „Zlatá 
přilba města Pardubic 2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 400 000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 400 000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 30. 6. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 400 000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 30. 6. 2020, a to za podmínky, 
že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 



 

či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a v případě projektu 2020 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

5. 12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 78466/2017,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  



 

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 
poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 
nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 
materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 
nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 



 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 
vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 
4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a k realizaci projektu 2020 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. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 
12. 2020 pro projekt 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. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 12. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 
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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 
či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 



 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Zlatá přilba města Pardubic 2018 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Evžen Erban 
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu předseda 
 Magistrátu města Pardubic AMK Zlatá přilba Pardubice v AČR 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

AMK ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR 
 

Název akce (projektu) ZLATÁ PŘILBA MĚSTA PARDUBIC 
Rozpočet projektu na období od-do 01.09.2018  
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené 
ve sloupci č. 3. 

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč 
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Náhrady na cestovné - startovní jezdců 2 800 000,00   
poplatky mezinárodní / národní federaci 1 000 000,00   
Pronájem turniketů, ticketing, pořadatelská služba 700 000,00 400 000,00 
Hotely - ubytování 200 000,00   
Propagace - Reklama 400 000,00   
Věcné ceny 300 000,00   
Televizní přenos 300 000,00   
      
      
      
      
Celkové náklady na akci/projekt 5 700 000,00 400 000,00 

  

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč  

Vstupné 3 500 000,00  

Příspěvek od sponzorů / reklamní práva 2 000 000,00  

Dotace 600 000,00  

     

     

     

Celkové příjmy z akce/projektu 6 100 000,00   
Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 
Příjmy  6 100 000,00  

Výdaje 5 700 000,00  

+ (zisk) 
400 000,00 

 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
Vypracoval: Petr Moravec  
Dne: 04.12.2017  

 



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Příloha č. 3 usnesení č. 1  

 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/                /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a 
sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

AVE-KONTAKT, s.r.o., 
 sídlo: Štrossova 239, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 
 IČ: 60108665, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka C, oddíl 5451, 
 bankovní spojení: 19-2518810277/0100, 
 zastoupená: PaedDr. Janem Mazuchem, jednatelem 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 
117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro 

roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 2 100 000,- Kč (slovy: dvamilionyjednosto tisíckorunčeských), 
a to ve výši 700 000,- Kč (slovy: sedmsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Czech Open – 
mezinárodní festival šachu a her 2018“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 700 000,- Kč (slovy: 
sedmsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Czech Open – mezinárodní festival šachu a her 
2019“ (dále jen „projekt 2019“) a ve výši 700 000,- Kč (slovy: sedmsettisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „Czech Open – mezinárodní festival šachu a her 2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 700 000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 700 000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 30. 6. 2019, a to za podmínky, že 

ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 této 
smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 3 
této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 700 000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 30. 6. 2020, a to za podmínky, že 
ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 této 
smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 3 
této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz zejm. 
čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené 
míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která 
by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální 
částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením 
Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 



 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, v případě projektu 
2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a v případě projektu 2020 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 4. 

12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 76936/2017,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také „projekt“): 
 

a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 
i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 

k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), a 
to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města Pardubic 
(odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály poskytovatele (např. 
roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě nadstandardního požadavku 
příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních materiálů poskytovatele (tj. více než 
100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek nejpozději čtyři týdny před zahájením 
vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, který 
zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu sběr 
dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 
vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   



 

 

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 
4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory Pardubičtí 
tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a k realizaci projektu 2020 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. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 
12. 2020 pro projekt 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. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 12. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 
 
 
 



 

 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 
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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně 
informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 



 

 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Czech Open – mezinárodní festival šachu a 
her 2018 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová PaedDr. Jan Mazuch 
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu jednatel 
 Magistrátu města Pardubic AVE-KONTAKT, s.r.o. 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

 

AVE-KONTAKT, s.r.o. 
  

Název akce (projektu) Czech Open - mezinárodní festival šachu a her 
Rozpočet projektu na období od-do 12.7. - 29.7. 2018  
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve 
sloupci č. 3. 
Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč 

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice v Kč 
1 2 3 

Nájemné Tipsport arena 600 000,00 600 000,00 
Rozhodčí 100 000,00 50 000,00 
Titulovaní hráči - doprava, strava, start 100 000,00   
Finanční ceny vto daně z cen 650 000,00   
Věcné ceny 50 000,00 50 000,00 
Cestovní náklady 30 000,00   
Telefony, faxy 10 000,00   
odměny hostesek a brigádníků 180 000,00   
Propozice 50 000,00   
Obálky, poštovné a překlady 100 000,00   
Inzerce 50 000,00   
Tisk. materiály, tisk. středisko, bulletin 40 000,00   
Reklamní cedule 60 000,00   
Plakáty včetně výlepu 15 000,00   
Partiáře 25 000,00   
Zapůjčení šach. materiálu a stolů 80 000,00   
Občerstvení pro V.I.P. a pořadatele 40 000,00   
Doprovodné kulturní a sportovní akce pro účastníky 100 000,00   
Propagační předměty 100 000,00   
Diplomy a poháry 30 000,00   
Odměny organizačnímu výboru 80 000,00   
Internet 40 000,00   
Celoroční činnost sekretariátu 200 000,00   
Ubytování hráčů a pořadatelů 2 900 000,00   
Pronájem projekční a zvukové techniky 20 000,00   
Ostatní výdaje, rezerva 50 000,00   

Celkové náklady na akci/projekt 5 700 000,00 700 000,00 
  

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč  

Startovné 800 000,00   
Příspěvky sponzorů 800 000,00   
Pardubický Kraj 150 000,00   
Město Pardubice - z rozpočtu 700 000,00   
Příjmy z ubytování hráčů a doprovodu 3 200 000,00   
Drobný prodej 50 000,00   

Celkové příjmy z akce/projektu 5 700 000,00   
 
  
 



 

 

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 

Příjmy  5 700 000,00   
Výdaje 5 700 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: PaedDr. Jan Mazuch   
Dne: 04.12.2017   

 



 
 
Příloha č. 2  

 

Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Příloha č. 4 usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/               /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Dostihový spolek a.s., 
 sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 48155110, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka B, oddíl 918, 
 bankovní spojení: 1732107/0300, 
 zastoupená: Martinem Korbou, místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 
č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 600 000,- Kč (slovy: šestsettisíckorunčeských), a to ve 
výši 200 000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „Velká pardubická 
steeplechase 2018“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) 
na realizaci projektu „Velká pardubická steeplechase 2019“ (dále jen „projekt 2019“) a ve výši 200 
000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „Velká pardubická steeplechase 
2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 200 000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 200 000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 30. 6. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 200 000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 30. 6. 2020, a to za podmínky, 
že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 



 

či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a v případě projektu 2020 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

5. 12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 77994/2017,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  



 

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 
poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 
nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 
materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 
nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 



 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 
vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 
4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a k realizaci projektu 2020 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. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 
12. 2020 pro projekt 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. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 12. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 
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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 
či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 



 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Velká pardubická steeplechase 2018 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Martin Korba 
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu místopředseda představenstva 
 Magistrátu města Pardubic Dostihového spolku a.s. 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1  

Dostihový spolek a.s. 
 
Název akce (projektu) Velká pardubická steeplechase 
Rozpočet projektu na období od-do 14.10.2018  
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč Požadovaná dotace ze statutárního 
města Pardubice v Kč 

1 2 3 
spotřeba materiálu 200 000,00   
tiskoviny 160 000,00   
trofeje a ceny do soutěží 50 000,00 20 000,00 
grafické práce 70 000,00   
rozhodčí 20 000,00   
reklama 850 000,00   
ubytování 10 000,00   
veterinární služba 10 000,00 10 000,00 
podkovářská služba 1 000,00   
elektrikářská služba 50 000,00   
zdravotní služba 50 000,00 20 000,00 
pronájem WC a elektrocentrál 150 000,00 100 000,00 
nájem parkoviště 200 000,00   
ostatní služby 1 069 000,00   
občerstvení 550 000,00   
seno, sláma, piliny 10 000,00   
ostraha 300 000,00 30 000,00 
pomocný personál 100 000,00   
výhry 7 100 000,00   
ozvučení 50 000,00 20 000,00 

Celkové náklady na akci/projekt 11 000 000,00 200 000,00 
  

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč   

prodej vstupenek 4 500 000,00   
prodej programů 130 000,00   
pronájem plochy a nebytových prostor 5 500 000,00   
prodej reklamy 3 500 000,00   
parkovné 70 000,00   
startovné 2 100 000,00   
dotace 200 000,00   

Celkové příjmy z akce/projektu 16 000 000,00   
  

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 

Příjmy  16 000 000,00   
Výdaje 11 000 000,00   
+ (zisk) 

5 000 000,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   

Vypracoval: Kateřina Mandysová     
Dne: 4.12.2017     



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Příloha č. 5 usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/              /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

LTC Pardubice z.s., 
 sídlo: Labská 15, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 15051056, 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka L, oddíl 527, 
 bankovní spojení: 1201117349/0800, 
 zastoupená: Ing. Petrem Benešem, předsedou výboru a Ing. Petrem Koblížkem, členem výboru 
 (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 „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 
č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 750 000,- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských), 
a to ve výši 250 000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubická 
juniorka 2018“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 250 000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc 
korunčeských) na realizaci projektu „Pardubická juniorka 2019“ (dále jen „projekt 2019“) a ve výši 
250 000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubická juniorka 
2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 250 000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 250 000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 30. 6. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 250 000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 30. 6. 2020, a to za podmínky, 
že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a v případě projektu 2020 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

29. 11. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 75544/2017,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  



 

f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  



 

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 
poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 
nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 
materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 
nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 
vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 



 

4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a k realizaci projektu 2020 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. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 
12. 2020 pro projekt 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. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 12. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 
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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 
či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   



 

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 



 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Pardubická juniorka 2018 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
  ................................................................... 
  Ing. Petr Koblížek 
  člen výboru 
  LTC Pardubice z.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Beneš 
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu předseda výboru 
 Magistrátu města Pardubic LTC Pardubice z.s. 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

LTC Pardubice z.s. 
 

Název akce (projektu) Pardubická juniorka 2018 
Rozpočet projektu na období od-do 01.08.2018  
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené 
ve sloupci č. 3. 

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč 
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 

Materiálové náklady – ceny, režijní 350 000,- Kč 50 000,- Kč  

stravování hráčů, rerpe , společenský večer a vyhlášení 350 000,- Kč   

ubytování , cestovné 100 000,- Kč  

Propagace a prezentace turnaje 200 000,- Kč 50 000,- Kč  

Organizace finálových dní 200 000,- Kč 100 000,- Kč  

Ostatní dodavatelská režie 300 000,- Kč 50 000,- Kč  
    

      

      

      

      

Celkové náklady na akci/projekt 1 500 000,- Kč 250 000,- Kč 

  

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč  

Odhad reklamních partnerů 1 000 000,- Kč  

Předpl. Dotace 500 000,- Kč  

   

     

     

     

Celkové příjmy z akce/projektu 1 500 000,- Kč   
Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 

Příjmy  1 500 000,- Kč  

Výdaje 1 500 000,- Kč  

+ (zisk) 
0,00 

 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
 



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Příloha č. 6 usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/                /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Oldřich Bujnoch, 
datum narození: xxxxxxxx 

 adresa: xxxxxxxx 
 IČ: 10479724, 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, 
 bankovní spojení: 2413134399/0800, 
 (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 „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 
č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 750 000,- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských), 
a to ve výši 250 000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubický 
vinařský půlmaraton 2018“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 250 000,- Kč (slovy: 
dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubický vinařský půlmaraton 2019“ 
(dále jen „projekt 2019“) a ve výši 250 000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „Pardubický vinařský půlmaraton 2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 250 000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 250 000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 30. 6. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 250 000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 30. 6. 2020, a to za podmínky, 
že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 



 

či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a v případě projektu 2020 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

5. 12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 77993/2017,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  



 

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 
poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 
nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 
materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 
nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 



 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 
vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 
4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a k realizaci projektu 2020 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. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 
12. 2020 pro projekt 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. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 12. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 



 

 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 

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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 
či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 



 

Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Pardubický vinařský půlmaraton 2018 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Oldřich Bujnoch 
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
 Magistrátu města Pardubic  
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

Oldřich Bujnoch 
  

Název akce (projektu) Pardubický vinařský půlmaraton 
Rozpočet projektu na období od-do 14.04.2018 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené 
ve sloupci č. 3. 

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč 
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 

Náklady na závodníky 1 390 000,00   

Medaile 112 000,00 100 000,00 

Náklady na technické zajištění závodu 737 000,00   

Měření závodu 71 000,00 60 000,00 

Dopravní značení 138 000,00 60 000,00 

Reklama 112 000,00   

Katalog závodu 37 000,00 30 000,00 

Náklady na partnery závodu 203 000,00   

Organizace 770 000,00   

      

Celkové náklady na akci/projekt 3 570 000,00 250 000,00 

  

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč   

Dotace Statutární město Pardubice 250 000,00   

Ostatní dotace 319 000,00   

Příjmy od sponzorů 2 196 000,00   

Účastnické poplatky 805 000,00   

      

      

      

Celkové příjmy z akce/projektu 3 570 000,00   

  

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 

Příjmy  3 570 000,00   

Výdaje 3 570 000,00   

+ (zisk) 
0,00 

  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Radek Bujnoch     

Dne: 5.12.2017     
 



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Příloha č. 7 usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/               /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Sdružení aviatické pouti, 
 sídlo: VÚ 2553, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 64242943, 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka L, oddíl 8927, 
 bankovní spojení: 161509350/0300, 
 zastoupená: Jaroslavem Jandou, předsedou 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 „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 
č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 1 350 000,- Kč (slovy: jedenmiliontřista 
padesáttisíckorunčeských), a to ve výši 450 000,- Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíckorunčeských) na 
realizaci projektu „Aviatická pouť 2018“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 450 000,- Kč (slovy: 
čtyřistapadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Aviatická pouť 2019“ (dále jen „projekt 
2019“) a ve výši 450 000,- Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Aviatická pouť 2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 450 000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 450 000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 30. 6. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 450 000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 30. 6. 2020, a to za podmínky, 
že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 



 

či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a v případě projektu 2020 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

5. 12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 76988/2017,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše  nejpozději 
do  31. 12. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  



 

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 
poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 
nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 
materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 
nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 



 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 
vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 
4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 31. 12. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2019 a k realizaci projektu 2020 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. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 
12. 2020 pro projekt 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. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 31. 12. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 12. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 
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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 
či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 
Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 



 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Aviatická pouť 2018 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Jaroslav Janda 
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu předseda správní rady 
 Magistrátu města Pardubic Sdružení aviatické pouti 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

 
Sdružení aviatické pouti  

  
Název akce (projektu) Aviatická pouť 
Rozpočet projektu na období od-do od 1.1.2018 do 31.12.2018 
 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené 
ve sloupci č. 3. 
 

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč 
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 

Pronájem letounů 2 000 000,00 450 000,00 

Pronájem plochy letiště 430 000,00   

Letecké pohonné hmoty 850 000,00   

Pojištění 30 000,00   

Dohody o vyk. Práci 870 000,00   

Pozemní program - KVH, moderace 250 000,00   

Ostraha 160 000,00   

Ostatní 1 637 000,00   

Celkové náklady na akci/projekt 6 227 000,00 450 000,00 

  

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč   

Vstupenky 2 400 000,00   

Stánky 157 000,00   

Parkovné 220 000,00   

Partneři 2 300 000,00   

Dotace 450 000,00   

Celkové příjmy z akce/projektu 5 527 000,00   

  

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 

Příjmy  5 527 000,00   

Výdaje 6 227 000,00   

+ (zisk) 
-700 000,00 

  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   

  

Jaroslav Janda     

4. prosince 2017     
 



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Příloha č. 8 usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Barocco sempre giovane o.p.s., 
 sídlo: Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 28813201, 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl O, vložka 230, 
 bankovní spojení: 242344658/0300, 
 zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Josefem Krečmerem, ředitelem 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 
č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 1.650.000,- Kč (slovy: jedenmilionšestset 
padesáttisíckorunčeských), a to ve výši 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíckorunčeských) na 
realizaci projektu „Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro 2018“ (dále jen „projekt 2018“), 
ve výši 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Mezinárodní 
festival Pardubické hudební jaro 2019“ (dále jen „projekt 2019“) a ve výši 550.000,- Kč (slovy: 
pětsetpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Mezinárodní festival Pardubické hudební 
jaro 2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 550.000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 550.000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 31. 1. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 550.000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 31. 1. 2020, a to za podmínky, 
že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 



 

či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 31. 8. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 31. 8. 2019 a v případě projektu 2020 nejpozději do 31. 8. 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

1. 12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 77167/2017,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 8. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 8. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 8. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  



 

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 
poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 
nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 
materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 
nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 



 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 
vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 
4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 30. 6. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 30. 6. 2019 a k realizaci projektu 2020 nejpozději do 30. 6. 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. 8. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 31. 8. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 8. 
2020 pro projekt 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. 8. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 31. 8. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 8. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 

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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 
či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 



 

Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Mezinárodní festival Pardubické hudební 
jaro 2018 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Josef Krečmer  
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu ředitel  
 Magistrátu města Pardubic Barocco sempre giovane o.p.s.  
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

     

 



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Příloha č. 9 usnesení č. 1  

 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Mgr. Aleš Mokren,  
datum narození: xxxxxxxx 

 bydliště: xxxxxxxx   
 IČ: 69855471, 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
 bankovní spojení: 272203653/0300 

(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 „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 
č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

 

 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 1.050.000,- Kč (slovy: 
jedenmilionpadesáttisíckorunčeských), a to ve výši 350.000,- Kč (slovy: 
třistapadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové 
– Pernštýnská noc 2018“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 350.000,- Kč (slovy: 
třistapadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové 
– Pernštýnská noc 2019“ (dále jen „projekt 2019“) a ve výši 350.000,- Kč (slovy: 
třistapadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové 
– Pernštýnská noc 2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 350.000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 350.000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 31. 3. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 350.000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 31. 3. 2020, a to za podmínky, 
že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 



 

 

podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 31. 8. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 31. 8. 2019 a v případě projektu 2020 nejpozději do 31. 8. 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

5. 12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 77255/2017,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 8. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 8. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 8. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  



 

 

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 
poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 
nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 
materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 
nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 



 

 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 
vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 
4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 31. 7. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 31. 7. 2019 a k realizaci projektu 2020 nejpozději do 31. 7. 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. 8. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 31. 8. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 8. 
2020 pro projekt 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. 8. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 31. 8. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 31. 8. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 



 

 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 

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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 
či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 



 

 

Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Folklorní festival Pardubice – Hradec 
Králové - Pernštýnská noc 2018 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Aleš Mokren     
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
 Magistrátu města Pardubic     
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

 

     

 

Název akce (projektu)
Rozpočet projektu na období od-do

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3

pronájmy 16 000,00 16 000,00

propagace 15 000,00 10 000,00

honoráře - doprovodný historický program 59 000,00 59 000,00

ubytování souborů a programové rady 52 000,00 34 000,00

doprava souborů, příprava 78 000,00 68 000,00

technické služby 97 000,00 96 000,00

režijní náklady 128 000,00 67 000,00

Celkové náklady na akci/projekt 445 000,00 350 000,00

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč

Statutární město Pardubice 350 000,00

Pardubický kraj 20 000,00

NIPOS Artama 25 000,00

tržba stánkaři, reklama 40 000,00

Celkové příjmy z akce/projektu 435 000,00

Příjmy 435 000,00

Výdaje 445 000,00

+ (zisk)

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Mgr. Aleš Mokre

Dne: 4.12.2017

Mgr. Aleš Mokren

1. - 2. 6. 2018 (7. - 9. 6. 2019, 5. - 7. 6. 2020)
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3.

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji

-10 000,00

Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové - Pernštýnská noc



 
 
Příloha č. 2  

 

Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 
 
 
 
  



 
 
Příloha č. 10 usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

CINEMA TIME, s.r.o.,  

 sídlo: Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5,   

 IČ: 24832367, 

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178487, 

 bankovní spojení: 6128463001/5500, 

 zastoupené ve věcech smluvních: Tomášem Drechslerem, 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 „Pardubičtí 

tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 

usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 

č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 

webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 

podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 

dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 

smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 1.800.000,- Kč (slovy: 

jedenmilionosmsettisíckorunčeských), a to ve výši 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíckorunčeských) na 

realizaci projektu „Pardubické letní kino Pernštejn 2018“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 

600.000,- Kč (slovy: šestsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubické letní kino Pernštejn 
2019“ (dále jen „projekt 2019“) a ve výši 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíckorunčeských) na realizaci 

projektu „Pardubické letní kino Pernštejn 2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 

a) částku 600.000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 

b) částku 600.000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 30. 4. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 

této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 

termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 

3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 

nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 

povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 

projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 600.000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 30. 4. 2020, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 

této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 

termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 

3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 

nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 

povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 

projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 

zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 

k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 

povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 

minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 

maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 

Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 

 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 

poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 

informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 

podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 

či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 

vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 



 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 30. 11. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 30. 11. 2019 a v případě projektu 2020 nejpozději do 30. 11. 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

5. 12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 77245/2017,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  

f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 

uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 

zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  30. 11. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 

rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 

ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 

uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 

zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  30. 11. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 

rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 

ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 

uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 

zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  30. 11. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 

hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 

pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 

konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  

  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 

„projekt“): 

 

a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 

k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 

a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 

Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 

poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 

nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 

materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 

nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 

materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 

je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 

jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 

k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 

materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 

který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 

s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 

sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 

odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 

Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 

školství, kultury a sportu), 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 

formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 

obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 

adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 

vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 

jana.fiedlerova@mmp.cz),   



 

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 

návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 

budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 

projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 

umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 

která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 

budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 

 

3. 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. 

 

4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 

Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 30. 9. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 30. 9. 2019 a k realizaci projektu 2020 nejpozději do 30. 9. 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 30. 11. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 30. 11. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 30. 
11. 2020 pro projekt 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 30. 11. 2018 pro projekt 2018, 

nejpozději do 30. 11. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 30. 11. 2020 pro projekt 2020. 

 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 

poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 

7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 
 
 
 
 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 

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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 

statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 

či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 

orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 

porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 

činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 

bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 

do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně 

s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 



 

Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 

neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 

 

9. 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. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Pardubické letní kino Pernštejn 2018 

Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 

 

V Pardubicích dne: 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................... ................................................................... 

 Mgr. Ivana Liedermanová Tomáš Drechsler    

 vedoucí odboru školství, kultury a sportu jednatel   

 Magistrátu města Pardubic CINEMA TIME, s.r.o.    

 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

    

 

 



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 

 

1. Název příjemce dotace  

 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 

 

3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 

 

4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 

 

5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 

 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 

propagace vůči poskytovateli dotace. 

 
 

 

 

 

  



 
 
Příloha č. 11 usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/        /18 

 
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 ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Czech marketing, s.r.o., 

 sídlo: Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 25265652, 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11252, 
 bankovní spojení: 19-2472520257/0100, 
 zastoupené ve věcech smluvních: Gabrielou Čebišovou, jednatelkou 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 „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2018 - 2020 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 27. 11. 2017 
usnesením č. R/6830/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením 
č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

pro roky 2018, 2019 a 2020 ve výši celkem 390.000,- Kč (slovy: třistadevadesáttisíckorunčeských), 
a to ve výši 130.000,- Kč (slovy: jednostotřicettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubická 
vinařská noc 2018“ (dále jen „projekt 2018“), ve výši 130.000,- Kč (slovy: 
jednostotřicettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubická vinařská noc 2019“ (dále jen 
„projekt 2019“) a ve výši 130.000,- Kč (slovy: jednostotřicettisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Pardubická vinařská noc 2020“ (dále jen „projekt 2020“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 130.000,- Kč na realizaci projektu 2018 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 130.000,- Kč na realizaci projektu 2019 – nejpozději do 30. 5. 2019, a to za podmínky, 

že ve vztahu k projektu 2018 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2019 dle této smlouvy příjemci zaniká, 

c) částku 130.000,- Kč na realizaci projektu 2020 – nejpozději do 30. 5. 2020, a to za podmínky, 
že ve vztahu k projektu 2019 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami ve sjednaném 
termínu, a za podmínky, že ani po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 
3 této smlouvy ohledně dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné 
nedostatky (za nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).  V opačném případě nárok na poskytnutí dotace na 
projekt 2020 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 



 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2018 nejpozději do 30. 11. 2018, v případě 
projektu 2019 nejpozději do 30. 11. 2019 a v případě projektu 2020 nejpozději do 30. 11. 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 a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

4. 12. 2017 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 77199/2017,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2018, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2018, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2018 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2018 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  30. 11. 2018, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2019 nejpozději do 31. 12. 2018; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2019 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2019, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2019 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2019 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  30. 11. 2019, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2020 nejpozději do 31. 12. 2019; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2020 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  30. 11. 2020, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) 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 celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

o) 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 ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) 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,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) 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),  

s) v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2018, projektu 2019 a projektu 2020 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály 
poskytovatele (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě 
nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních 
materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek 
nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Mgr. Jana Fiedlerová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a v níže uvedeném termínu a 
formě doručit tyto údaje poskytovateli (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce 
obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou 
adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do dvou týdnů po skončení 
vlastní akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: 
jana.fiedlerova@mmp.cz),   



 

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. 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. 

 
4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2018 nejpozději do 30. 9. 2018, k realizaci 

projektu 2019 nejpozději do 30. 9. 2019 a k realizaci projektu 2020 nejpozději do 30. 9. 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 30. 11. 2018 pro projekt 2018, nejpozději do 30. 11. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 30. 
11. 2020 pro projekt 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 30. 11. 2018 pro projekt 2018, 
nejpozději do 30. 11. 2019 pro projekt 2019 a nejpozději do 30. 11. 2020 pro projekt 2020. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 
 
 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. 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 
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 na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 
statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán 
či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 
orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

4. 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 
porušení méně závažné podmínek 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 některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 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. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, 



 

Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 

9. 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. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2018 – Pardubická vinařská noc 2018 
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Gabriela Čebišová   
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu jednatelka   
 Magistrátu města Pardubic Czech marketing, s.r.o.   
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2018 ze dne 24. 1. 2018 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

     

 



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 
5. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
 

6. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 
propagace vůči poskytovateli dotace. 
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