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Návrhy na usnesení pro 4. zasedání ZmP dne 30.01.2023 

1 

Převody a prodeje nemovitostí 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemku označeném jako 

p.p.č. 757/7 o výměře 5 m2 v k.ú. Staré Čívice ve prospěch  XXXXXXXXXXXXX. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k 

pozemku označeném jako p.p.č. 757/7 o výměře 5 m2 v k.ú. Staré Čívice ve 

prospěch  XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX žádá o převod pozemku označeného jako p.p.č. 757/7 o výměře 5 m2 v k.ú. 

Staré Čívice formou vydržení. 

Zdůvodnění žadatele: 

Zasílám Vám odůvodnění k Žádosti ze dne 6.6.2022 o vydržení pozemku označeného jako 

p.p.č. 757/7 v k. ú. Staré Čívice. Tento pozemek je součásti st.p. č. 159 a p.p.č. 627/39 v k.ú. 

Staré Čívice, kde stojí nemovitost č.p.140, kterou nabyli mí rodiče již v r. 1972 od rodičů mé 

matky, kteří tuto nemovitost s pozemkem nabyli v r. 1931. V r. 1987 jsem se po smrti mé 

matky stala z 1/4 spolumajitelkou této nemovitosti i pozemku. V r. 2004 mi otec daroval své 

3/4 z pozůstalosti po manželce, které vlastnil. O této doby užívám tuto nemovitost i s 

pozemkem se svou rodinou. Velikost pozemku i jeho oplocení je od 80. let 20. století po 

postoupení rohové špičky pozemku p.p.č. 627/12 ve prospěch ČEZ z důvodu stavby 

trafostanice stále ve stejném zaměření. V té době došlo i ze strany MNV ve Starých Čívicích k 



výstavbě veřejného chodníku. Jelikož před tímto pozemkem byl obecní příkop, byla 

podezdívka plotu níže, než by byl následně vystavěný chodník. Proto po dohodě předsedy 

MNV a majitele pozemku došlo k dohodě, že obec z důvodu potřebných zemních úpravných 

terénních prací zvýší podezdívku plotu na potřebnou výšku, Zaměření a výstavba podezdívky 

byla provedena dle požadavku MNV. Původní podezdívka byla v šíři cca 10 cm, z důvodu 

udržení navážky k zavezení příkopu zřejmě došlo obcí k zesílení podezdívky, ale sloupky pro 

plot zůstaly na stejném místě.  

Po celá tato léta jsme nebyli (můj otec ani já) upozorněni na nesrovnalosti ve výměře 

užívaného pozemku. 

Až 1.4. 2019 jsem obdržela Výzvu č.j. MmP 34615/20219. Po této výzvě jsem se osobně 

dostavila na Odbor majetku a investic, kde jsem předložila dokumenty o vlastnictví 

nemovitosti a pozemků, včetně výpisů z Katastru. Na základě mé návštěvy jsem byla 

2.6.2022 telefonicky kontaktována XXXXXXXXXXXXX, která mě upozornila, že chybí v mnou 

doložených dokladech žádost na formuláři MmP. Dne 6.6.2022 jsem tuto žádost sepsala a k 

ní připojuji toto odůvodnění. 

Žádám Vás proto o rozhodnutí o vydržení pozemku na základě mé žádosti, jelikož v dobré 

víře užívám tento pozemek více jak 35 let. 

 

Pozn. OMI: na základě podnětu pracovníků ÚMO Pardubice VI (v rámci projektu chodník v ul. 

Kokešova) bylo zjištěno, že výše uvedený pozemek je připlocen k RD čp. 140 ul. Kokešova. Z 

tohoto důvodu byla žadatelka vyzvána k narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: přípojka kanalizace 

Popis pozemku: pozemek je připlocen k nemovitostem žadatele 

 

Zveřejněno dne 22. 6. 2022, č. 20/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

-  nemáme námitek, na uvedeném pozemku se nenachází žádná místní ani účelová 

komunikace ve vlastnictví města. Na požadované části pozemku se nenachází žádná 

komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 29.6.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 29. 6. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se předmětný pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem 

určení BP - Bydlení nízkopodlažní předměstské; využití pozemku jako zahrady je v souladu s 

ÚPD; 

Z hlediska koncepčního: v daném území je zřejmě stavebně stabilizován, není námitek k 



převodu; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a 

stavebního zákona; 1.7.2022 

 

OHA, koordinátor 

- majetkoprávní vypořádání není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu 

schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 27.6.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 11.7.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- na základě níže uvedeného právního rozboru souhlasíme s vydržením předmětné části 

pozemku, 11.8.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- převod pozemku formou vydržení nemá vliv na rozpočet, 20.7.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 08. 08. 2022 

 

právník OMI 

- Část pozemku označeného jako p.p.č. 757/7 k.ú. Staré Čívice o výměře cca 5m2 je 

připlocená k zahradě (o celkové výměře cca 2550m2) ve vlastnictví žadatelky, a to konkr. k 

pozemku p.p.č. 627/39 a st.p.č. 159. Předmětné pozemky nabyla žadatelka od svých 

právních předchůdců – rodičů, z části děděním a z části darováním.  Právní předchůdci 

žadatelky nabyli tyto pozemky na základě Kupní smlouvy ze dne 6.12.1972.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo zjištěno, ani jinak doloženo, že by v průběhu plynutí času 

došlo ke změnám hranice či k posunu oplocení, je při právním posouzení vycházeno z toho, 

že držba započala společně s nabytím pozemků na základě Kupní smlouvy, tj. za účinnosti 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jenom ObZ).  

 

Dle ObZ platí, že oprávněný držitel se stává vlastníkem nemovité věci, má-li ji v nepřetržité 

držbě po dobu deseti let. Do této doby se započítává i doba, po kterou měl věc v oprávněné 

držbě právní předchůdce. Vzhledem ke strohé úpravě vydržení v ObZ byl institut vydržení a 

jeho výklad ponechán tvořivosti soudů.  

 

Podmínkou vydržení je oprávněná držba a uplynutí vydržecí doby.  Oprávněná držba se 

zakládá na dobré víře držitele. Při hodnocení dobré víry se berou v potaz všechny okolnosti a 

vychází se z tzv. běžné (normální) míry opatrnosti - tj. zda při běžné míře opatrnosti s 



ohledem na okolnosti a povahu daného případu mohl být držitel v dobré víře, že mu 

věc/vlastnické právo k věci náleží.  Pro vydržení pozemku se nevyžaduje skutečný právní titul, 

stačí putativní právní titul - dle soudní praxe typicky situace, kdy někdo nabude řádně 

vlastnické právo k pozemku a společně s ním se uchopí držby části, nebo celého sousedního 

pozemku. Putativním titulem ve vztahu k vydrženému pozemku je kupní smlouva ke 

skutečně nabytému pozemku. Při posuzování dobré víry je jednou z posuzovaných okolností i 

poměr výměr skutečně koupeného pozemku a drženého pozemku (a to ve vztahu k celkově 

nabývané výměře, nikoliv pouze z výměry přiléhajícího pozemku). V konkrétním případě 

právní žadatelé, násl. žadatelka drží 5m2 pozemku společně s pozemky o celkové výměře 

2550m2, tj. držená část činí necelých 0,20% skutečně vlastněné výměry. S přihlédnutím k 

soudní praxi nelze dojít k jinému závěru, než že poměr drženého a skutečně vlastněného 

pozemku je volným okem nezjistitelný – jedná se o omyl, který je nutno považovat za omyl 

omluvitelný, zvláště pak za situace, kdy byl pozemek ve stejném rozsahu užíván právními 

předchůdci žadatelů. Judikatura Nejvyššího soudu toleruje podle okolností případu i 

překročení výměry ve výši až do 50% nabytého pozemku, v odůvodněných případech i více, a 

v několika případech bylo potvrzeno vydržení i při překročení výměry o 100%. Zákonem 

vyžadovaná vydržecí doba uplynula v roce 1982, při zohlednění doby držby jejich právního 

předchůdce by k uplynutí došlo pravděpodobně mnohem dříve.  

 

V dobrou víru držitelky, resp. jejich právních předchůdců svědčí i skutečnost, že na nesoulad 

ohledně umístěného oplocení nebyli upozorněni ani během výstavby nového veřejného 

chodníku, když umístění plotu nebylo upraveno, ale došlo pouze k zesílení podezdívky. Lze se 

proto domnívat, že ani obec, jako vlastník pozemku, neměla vědomí o držbě obecního 

pozemku. 

 

Nebyly doloženy, ani dohledány žádné skutečnosti, důkazy či jiné důvody, které by výše 

uvedené tvrzení žadatelky a z toho odvozovanou dobrou víru žadatelky prokazatelně 

vyloučili, kdy v případě sporu o vydržení nepostačuje pouze zpochybnění dobré víry, neboť v 

případě pochybností je presumována, ale je nutné ji prokazatelně vyvrátit.  

 

S ohledem na výše uvedené lze žádost doporučit ke schválení, neboť na základě doložených 

skutečností lze dojít k závěru, že držená část pozemku byla vydržena, a to k 6.12.1982. 

Listinou pro zápis vlastnického práva by byla dohoda o uznání vlastnického práva (příp. 

souhlasné prohlášení). 

 

Vedení soudního sporu nelze v daném případě považovat za hospodárné a v souladu s péčí 

řádného hospodáře, když město v současné chvíli nemá žádné důkazy, ani jiné skutečnosti, 

které by mohlo tvrdit a předložit ve svůj prospěch.  

 

Pro úplnost je nutno uvést, od 1.1.2019 umožňuje občanský zákoník č. 89/2012 Sb., také 

vydržení mimořádné, a to v případech, kdy držba trvá mimořádně dlouhou dobu, tj. dle 



zákona v případě nemovitostí 20 let.  V případě mimořádného vydržení držitel nemusí 

prokazovat důvod, na základě kterého se ujal držby, postačí, že prokáže držbu nemovitosti 

po dobu 20 let, a že mu nebude prokázán nepoctivý úmysl. 5.8.2022 

 

ORS 

-nemá námitek, 30.06.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 29. 8. 2022, č.  R2022-851 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí záměr převodu pozemku označeného jako p. p. č. 

757/7 o výměře 5 m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, se 

sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, formou vydržení, do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX (3 pro) 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 10, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemku označeném jako 

p.p.č. 757/8 o výměře 5 m2 v k.ú. Staré Čívice ve prospěch manželů XXXXXXXXXXXXX. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k 

pozemku označeném jako p.p.č. 757/8 o výměře 5 m2 v k.ú. Staré Čívice ve prospěch 

manželů XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

Manželé XXXXXXXXXXXXXžádají o převod pozemku označeného jako p.p.č. 757/8 o výměře 5 

m2 v k.ú. Staré Čívice formou vydržení. 

Zdůvodnění žadatele: tento pozemek obývaly (byl zaplocen) rodiče i prarodiče od 1. pol. 20. 

století.  

 



Pozn. OMI: na základě podnětu pracovníků ÚMO Pardubice VI (v rámci projektu chodník v ul. 

Kokešova) bylo zjištěno, že výše uvedený pozemek je připlocen k RD čp. 141 ul. Kokešova.  

 

Liniové stavby dle technické mapy: přípojka kanalizace 

Popis pozemku: pozemek je připlocen k nemovitostem žadatele  

 

Zveřejněno dne 15. 6. 2022, č. 19/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- nemáme námitek, na uvedeném pozemku se nenachází žádná místní ani účelová 

komunikace ve vlastnictví města. Na požadované části pozemku se nenachází žádná 

komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 17.6.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 20. 6. 2022 

 

OHA 

- dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem 

využití  BP - bydlení nízkopodlažní předměstské; využití pozemku jako zahrady je v souladu s 

platnou ÚPD; 

Z hlediska koncepčního: pozemek je zřejmě zaplocený již delší dobu a v území je 

stabilizovaná situace; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle 

stavebního zákona a správního řádu; 17.6.2022 

 

OHA, koordinátor 

- majetkoprávní vypořádání není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu 

schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 20.6.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 23.6.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- v případě oprávněnosti žádosti o vydržení (viz právní rozbor) souhlasíme s převodem 

pozemku do vlastnictví žadatele, 11.7.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- převod pozemku formou vydržení nemá vliv na rozpočet, 20.7.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 



- neeviduji investiční akci, 11. 07. 2022 

 

právník OMI 

- Pozemek označený jako p.p.č. 757/8 k.ú. Staré Čívice je připlocený k zahradě ve vlastnictví 

žadatelů, konkr. k pozemku označenému jako p.p.č. 627/40 a st.p.č. 160 k.ú. Staré Čívice. 

Žadatelé nabyli vlastnické právo k těmto pozemkům na základě Kupní smlouvy ze dne 

30.9.1982, a to od matky žadatelky. Celková výměra všech nabývaných pozemků činila cca 

2100m2. Celková výměra připlocené části pozemku činí cca 5m2.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo zjištěno, ani jinak doloženo, že by v průběhu plynutí času 

došlo ke změnám hranice či k posunu oplocení, je při právním posouzení vycházeno z toho, 

že držba započala nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy, tj. za účinnosti zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jenom ObZ).  

 

Dle ObZ platí, že oprávněný držitel se stává vlastníkem nemovité věci, má-li ji v nepřetržité 

držbě po dobu deseti let. Do této doby se započítává i doba, po kterou měl věc v oprávněné 

držbě právní předchůdce. Vzhledem ke strohé úpravě vydržení v ObZ byl institut vydržení a 

jeho výklad ponechán tvořivosti soudů.  

 

Podmínkou vydržení je oprávněná držba a uplynutí vydržecí doby.  Oprávněná držba se 

zakládá na dobré víře držitele, v případě pochybností se presumuje. Při hodnocení dobré víry 

se berou v potaz všechny okolnosti a vychází se z tzv. běžné (normální) míry opatrnosti - tj. 

zda při běžné míře opatrnosti s ohledem na okolnosti a povahu daného případu mohl být 

držitel v dobré víře, že mu věc/vlastnické právo k věci náleží.  Pro vydržení pozemku se 

nevyžaduje skutečný právní titul, stačí putativní právní titul - dle soudní praxe typicky 

situace, kdy někdo nabude řádně vlastnické právo k pozemku a společně s ním se uchopí 

držby části, nebo celého sousedního pozemku. Putativním titulem ve vztahu k vydrženému 

pozemku je kupní smlouva ke skutečně nabytému pozemku. Při posuzování dobré víry je 

jednou z posuzovaných okolností i poměr výměr skutečně koupeného pozemku a drženého 

pozemku (a to ve vztahu k celkově nabývané výměře, nikoliv pouze z výměry přiléhajícího 

pozemku). V konkrétním případě se žadatele uchopili držby 5m2 pozemku společně s 

pozemky o celkové výměře 2100m2, tj. držená část činí necelých 0,25% skutečně vlastněné 

výměry. S přihlédnutím k soudní praxi nelze dojít k jinému závěru, než že poměr drženého a 

skutečně vlastněného pozemku je volným okem nezjistitelný – jedná se o omyl, který je 

nutno považovat za omyl omluvitelný, zvláště pak za situace, kdy byl pozemek ve stejném 

rozsahu užíván právními předchůdci žadatelů. Judikatura Nejvyššího soudu toleruje podle 

okolností případu i překročení výměry ve výši až do 50% nabytého pozemku, v 

odůvodněných případech i více, a v několika případech bylo potvrzeno vydržení i při 

překročení výměry o 100%. Zákonem vyžadovaná vydržecí doba uplynula v roce 1992, při 

zohlednění doby držby jejich právního předchůdce by k uplynutí došlo pravděpodobně 

mnohem dříve.  



 

Nebyly doloženy, ani dohledány žádné skutečnosti, důkazy či jiné důvody, které by mohly 

vyloučit oprávněnost dobré držby žadatelů (dle soudní praxe nepostačuje pouze její 

zpochybnění). V daném případě nebyla ani zohledněna doba držby jejich právního 

předchůdce, a přesto, s ohledem 

S ohledem na vše výše lze dojít k závěru, že došlo k vydržení vlastnického práva. 

 

Pro úplnost je nutno uvést, že občanský zákoník č. 89/2012 Sb., zavedl vedle řádného 

vydržení také vydržení mimořádné, který poskytuje ochranu faktickým stavům - tedy stavům, 

kde tvrzení či domnělé vlastnictví trvá značně dlouhou dobu, v případě nemovitostí 

minimálně 20let. Držitel nemusí prokazovat důvod, na základě kterého se ujal držby, postačí, 

že prokáže držbu nemovitosti po dobu 20 let (nejdříve je možné mimoř. vydržet k 1.1.2019) a 

že mu nebude prokázán nepoctivý úmysl. Pokud by město neuneslo důkazní břemeno - tj. 

neprokáže nepoctivý úmysl držitele, vydá soud rozhodnutí o vydržení vlastnického práva.  

 

S ohledem na péči řádného hospodáře považuji vedení soudního sporu za nehospodárné a 

doporučuji žádost schválit. Listinou pro zápis vlastnického práva by byla dohoda o uznání 

vlastnického práva (příp. souhlasné prohlášení). 5.8.2022 

 

ORS 

-nemá námitek, 20.06.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 29. 8. 2022, č. R2022-850 

Rada MO Pardubice VI bere na vědomí záměr převodu pozemku označeného jako p. p. č. 

757/8 o výměře 5 m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, se 

sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, formou vydržení, do vlastnictví 

pana XXXXXXXXXXXXX.  (3 pro) 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 10, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 12 m2, p.p.č. 605/6 o 

výměře cca 11 m2, p.p.č. 628/1 o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 

navrženou žadatelem ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do 



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

výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Geometrický plán bude žadatelem 

objednán u společnosti GEORAM s.r.o., IČO: 28824032. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou 

dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na 

předmětných pozemcích. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 

12 m2, p.p.č. 605/6 o výměře cca 11 m2, p.p.č. 628/1 o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Rosice 

nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, žádá o snížení výše kupní ceny u částí pozemků označených jako p.p.č. 

605/5 o výměře cca 12 m2, p.p.č. 605/6 o výměře cca 11 m2, p.p.č. 628/1 o výměře cca 3 

m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem ze 2.300,- Kč/m2 na 500,- Kč/m2.  

Zdůvodnění žadatele: U srovnávaného pozemku se jedná o nákup nemovitosti ke zřízení 

přístupu k nově budovanému domu – významné zhodnocení parcely, ke které cesta povede, 

což je ekonomicky i podnikatelsky rentabilní záměr, jinak by parcela bez přístupové cesty 

byla neprodejnou pro stavbu rodinného domu. Oproti tomu jsou oceněné parcely již 

zaplocené. Nemají komerční význam, stavba i bez těchto pozemků je přístupná a na těchto 

parcelách nelze uskutečnit samostatnou stavbu bez souhlasu vlastníků sousedních parcel. 

Na porovnávané parcele není dle veřejně přístupného Nahlížení do katastru nemovitostí 

evidováno žádné omezení vlastnického práva ani věcné břemeno. Oceňovaná parcela p. č.: 

605/5 a 628/1 v k.ú. Rosice nad Labem (741205) mají věcná břemena. Tímto zpochybňuji 

závěry znaleckého posudku. 

Vyčíslenou částku považuji za absurdní a neakceptovatelnou.   

V dobré víře jsem nemovitost koupil ještě před rokem 1989 včetně oplocení. Jako rodák vím, 

že plot v těchto hranicích historicky existoval minimálně od 50. let 20. stol. Při plánování 

rekonstrukce jsem zjistil nedopatření ohledně výměr parcely. Nabízela se možnost využití 

institutu Vydržení dle Zákona č. 89/2012 Sb.  Zřejmě jsem se mýlil, když jsem považoval 

přímé jednání s Městem za nejčistší a nejjednodušší způsob k narovnání majetkových vztahů. 

Na toto pochybení ve Vámi spravovaném majetku jsem Vás upozornil až já. Chápu, že město 

se musí chovat jako řádný hospodář (což bez mého upozornění nekonalo 33 let!), zároveň 

očekávám vstřícnost k přenecháním pozemků, které jsou městu bez užitku, za rozumnou 

cenu. 

Jako starobní důchodce si nemohu dovolit zaplatit, za de facto bezcenné pozemky, sumu 



téměř 60.000,-. 

Dobrý den, dle zveřejněného Zápisu ze 125. řádné schůze Rady města Pardubic, která se 

konala dne 18.07.2022, byl usnesením č. R/8384/2022 schválen návrh prodeje části pozemků 

označených jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 12 m2, p.p.č. 605/6 o výměře cca 11 m2, p.p.č. 

628/1 o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem. Tedy pozemků, o které jsem žádal. 

Vzhledem k podání námitek z mé strany, netuším, proč vůbec bylo Radou hlasováno o 

prodeji za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který jsem zpochybnil. Ze zápisu také není 

jasné, zda vůbec Rada reflektovala mé výtky, zda jim byly předány.  

 

Znalecký posudek č. 37/799/22 ze dne 4. 7. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé vyhotovený 

znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen městem. Cena pozemku byla 

stanovena na 2.300,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce žádosti. 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- na základě uváděných skutečností souhlasíme v tomto případě se snížením kupní ceny na 

požadovanou částku, 31.8.2022 

 

právník OMI 

- Z povinnosti zachovávat péči řádného hospodáře vyplývá, že v případě prodeje nemovitosti 

za cenu nižší, než je cena obvyklá, musí být tato odchylka náležitě zdůvodněna. Tato 

povinnost v sobě zahrnuje dva aspekty - odchylka musí být jednak odůvodnitelná, tj musí být 

založena na legitimních, objektivních důvodech, a současně tyto důvody musejí být 

prokazatelným způsobem zaznamenány - dle závěrů soudní praxe by takové odůvodnění 

mělo být zaznamenáno v zápise z jednání ZmP, nebo doloženo jiným adekvátním způsobem. 

 

V daném případě lze při snížení kupní ceny zohlednit zejména skutečnost, že oplocení je v 

tomto místě umístěno historicky, což uvádí sám žadatel a lze to soudit i z přiložené 

fotodokumentace. Z fotografií je zřejmé, že část oplocení je původní (historické), zčásti je 

oplocení nově opravené, avšak patrně na původní podezdívce. Těsně za oplocením 

(pravděpodobně na skutečné hranici pozemku) se nachází vzrostlý strom. Linie oplocení je v 

celé řadě rodinných domů stejná.  

Komunikace, která se nachází před rodinným domem je podle fotografií relativně nová, lze 

se domnívat, že v posledních letech probíhala oprava/obnova chodníku, přičemž hranice 

pozemku nebyla rozporována, patrně si ani sám vlastník pozemku (město) nebylo vědomo 

posunuté hranice pozemku. Z výše uvedených důvodů lze doporučit jednat se žadatelem o 

snížení kupní ceny a předejít případnému soudnímu sporu, zejména bude-li žadatel namítat 

vydržení.  

30.8.2022  

 

Předpokládaný příjem 59.800,- Kč, tj. 2.300,- Kč/m2. 



Předpokládaný příjem 13.000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 10, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/25 o výměře cca 108 m2 v k.ú. Studánka 

z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví družstva Bytové družstvo JANZA, 

IČO 25955390, se sídlem Pardubice - část obce Studánka, Jana Zajíce čp. 985, PSČ 53012, za 

kupní cenu dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na 

pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění ve výši 

500,- 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 smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností Vodafone Czech Republic, a.s., IČO 25788001, a po uzavření dohody o změně 

rozsahu věcného břemene se společností EOP Distribuce, a.s., IČO 28800621, na 

předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících ze smlouvy a dohody do katastru 

nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/25 o výměře 

cca 108 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

družstva Bytové družstvo JANZA, IČO 25955390. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

Bytové družstvo JANZA, IČO 25955390, se sídlem Pardubice - část obce Studánka, Jana Zajíce 

čp. 985, PSČ 53012, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/25 o výměře 

cca 108 m2 v k.ú. Studánka.  

Zdůvodnění žadatele: Žádáme o úplatný převod části pozemku č. 409/25 v k.ú. Studánka. 

Požadovaná výměra pozemku je 54,7 x 2 = 108 m2, což je pás šíře 2,0 m podél JV průčelí 



domu. O odkup pozemku je žádáno z důvodu připravovaného záměru na přístavbu a 

rozšíření stávajících lodžií bytového domu Jana Zajíce 984-986 Pardubice. 

 

Pozn. OMI: kupní cena dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních 

zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném 

znění v tomto případě činí 500,- Kč/m2 - účel rekonstrukce stávajících bytových a rodinných 

domů. 

 

Dle výpisu z KN je pozemek p.p.č. 409/25 v k.ú. Studánka v celém rozsahu dotčen věcným 

břemenem pro spol. EOP Distribuce, a.s., IČO 28800621. 

Vyjádření spol. spol. EOP Distribuce, a.s., IČO 28800621, ze dne 24. 10. 2022: 

Na plánované části pozemku, která má být předmětem prodeje se nachází naše síť. Proto 

necháme vyhotovit geometrický plán a VB bychom na pozemku p.p.č. 409/25 k.ú. Studánka 

zúžili.  

 

Liniové stavby dle technické mapy: kanalizace, sděl. vedení, horkovod-VB 

Popis pozemku: zeleň podél bytového domu, přístupové chodníčky do domu 

 

Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ze dne 24. 8. 2022 

Zájmové území p.č. 409/25 není dotčeno kanalizací ani vodovodem v našem majetku. Pouze 

se zde nachází kanalizační přípojky v majetku BD.  

 

Vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, ze dne 2. 8. 2022: 

Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Náměstí Junkových 2, IČO: 25788001, 

DIČ: CZ25788001, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 obdržela dne 27.7.2022 žádost o vyjádření k prodeji 

části pozemku č. 409/25 v k.ú. Studánka, obec Pardubice. Společnost Vodafone Czech 

Republic, a.s. sděluje následující vyjádření:  

Na dotčené části pozemku parc. č. 409/25 v k.ú. Studánka, obec Pardubice se nachází 

veřejná síť elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. S ohledem 

na tuto skutečnost společnost Vodafone Czech Republic, a.s. požaduje před uzavřením kupní 

smlouvy na část pozemku parc. č. 409/25 v k.ú. Studánka uzavřít úplatnou smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle zákona o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů.  

Podmínky pro práce v ochranném pásmu SEK jsou zahrnuty do vydaného stanoviska č.j. 

21582/Ru ze dne 2.8. 2022 (viz příloha - uložena ve složce žádosti). 

 

Zveřejněno dne 27. 7. 2022, č. 22/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- nemáme námitek, na uvedené části pozemku se nenachází žádná místní ani účelová 



komunikace ve vlastnictví města. Na požadované části pozemku se nenachází žádná 

komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 3.8.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 9. 8. 2022 

 

OHA 

dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem 

využití  BS - bydlení vícepodlažní sídlištní; využití pozemku pro přístavbu lodžií je v souladu s 

platnou ÚPD; 

Z hlediska koncepčního: rozšíření pozemku, tak aby konstrukce stavby byla nad pozemkem 

majitele stavby je vhodné, pozemek je nyní chodníčkem okolo domu a zelení, doporučujeme 

oddělovaný pozemek vytyčit tak aby nebyly stromy na prodávaném pozemku, není námitek k 

prodeji; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního 

zákona a správního řádu; 27.7. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- prodej části pozemku parc. č. 409/25 v k.ú. Studánka není investičním záměrem či 

celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 8.8.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 4.8.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s požadovaným prodejem části pozemku ve smyslu žádosti, 27.7.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku 

navýšena o přísl. sazbu daně, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 10.8.2022 

 

právník OMI 

- s ohledem na vyjádření ostatních odborů bez námitek, před prodejem pozemku doporučuji 

zřídit VB dle vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s. 

24.8.2022 

 



ORS 

-nemá námitek, 10.08.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice III ze dne 19. 9. 2022, č. R/637/2022 (rozprava: 0; hlasování: pro 5, 

proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí s prodejem 

části pozemků parc. č. 409/25 o výměře cca 108 m2 v katastrálním území Studánka ve 

vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví Bytového družstva JANZA, IČO 

25955390, se sídlem Pardubice – část obce Studánka, Jana Zajíce čp. 985, PSČ 530 12 z 

důvodu připravovaného záměru na přístavbu a rozšíření stávajících lodžií bytového domu 

Jana Zajíce 984-986 Pardubice. Jedná se o pás šíře 2,00 m v délce 54,70 m podél JV průčelí 

domu. 

 

Předpokládaný příjem 54.000,- Kč. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 10, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 005 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/1911/2017' bod II., III., IV. a V. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 2/16 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Pardubičky 

z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví družstva Stavební bytové družstvo 

Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3684-

40/2017 ze dne 2.8.2017 ve výši 1.100,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat 

do režimu podléhajícímu DPH,   a po doložení geometrického plánu, kterým bude 

upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou 

dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na 

předmětném pozemku. 

Kupní smlouva bude uzavřena: 

- po vybudování přeložky veřejného osvětlení, která bude společností Služby města 



Pardubic a.s. před výstavbou odsouhlasena a převzata do majetku, a po vydání souhlasu 

respektive kolaudačního souhlasu na stavbu parkovacích míst. 

- po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu chodníku. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení  části pozemku označeného jako p.p.č. 37/3 o výměře cca 30 m2  v k.ú. 

Pardubičky z vlastnictví družstva Stavební bytové družstvo Kyjevská, Pardubice, IČO 

09439692, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za 

cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3684-40/2017 ze dne 

2.8.2017 ve výši 1.100,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, s tím, že výměra pozemku bude přesně stanovena geometrickým 

plánem. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání souhlasu respektive kolaudačního 

souhlasu na stavbu chodníku. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 2/16 o výměře cca 

29 m2 v k. ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví družstva 

Stavební bytové družstvo Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení  části pozemku označeného jako p.p.č. 37/3 o výměře 

cca 30 m2  v k.ú. Pardubičky z vlastnictví družstva Stavební bytové družstvo Kyjevská, 

Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 



Důvodová zpráva 

Stavební bytové družstvo Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, žádá o změnu vypůjčitele, prodávajícího, kupujícího a 

darujícího ze spol. ELMAD spol. s r.o., IČO 157 71 318, se sídlem Sladkovského 433, Zelené 

Předměstí, Pardubice na Stavební bytové družstvo Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, z 

důvodu změny stavebníka a vlastníka pozemku p.p.č. 37/1 (nyní p.p.č. 37/3) k.ú. Pardubičky: 

 

1.výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2/16 o výměře 45 m2 v k.ú. Pardubičky, za 

účelem vybudování parkovacích míst na části pozemku o výměře cca 29 m² a vybudování 

chodníku na části pozemku o výměře cca 16 m² v rámci stavby projektu „Přístavba a 

nástavba bytového domu čp. 438 a 439 Pardubičky, Kyjevská ul., Pardubice“    

 

2.bezúplatný převod vybudovaného chodníku na části p.p.č. 2/16 o výměře 16 m2 v k.ú. 

Pardubičky, 

do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, po vydání souhlasu, respektive 

kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu chodníku 

 

3.prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 2/16 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Pardubičky 

za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3684-40/2017 ze dne 

2.8.2017 ve výši 1.100,- Kč/m2 (dle usnesení č. Z/1911/2017, bod II)          

        

4.odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 37/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. 

Pardubičky za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3684-

40/2017 ze dne 2.8.2017 ve výši 1.100,- Kč/m2 (dle usnesení č. Z/1911/2017, bod III) 

 

5.bezúplatný převod vybudovaného chodníku na části pozemku označeného jako p.p.č. 37/3 

o výměře cca 30 m2 v k.ú. Pardubičky, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 

00274046, po vydání souhlasu, respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na 

stavbu chodníku 

Příloha žádosti: Změna stavby před dokončením čj. SU 118594/2021/Reb (změna stavebníka) 

– uloženo je ve složce žádosti. 

 

Znalecký posudek č. 3684-40/2017 ze dne 2. 8. 2017 o ceně v čase a místě obvyklé 

vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu znalců objednán a uhrazen spol. ELMAD spol. s 

r.o., IČO 157 71 318. Cena pozemků p.p.č. 2/16 a 37/1 k.ú. Pardubičky byla stanovena na 

1.100,- Kč/m2.  

Znalecký posudek je uložen ve složce žádosti. 

 

Pozn. OMI: v současné době je se spol. ELMAD spol. s r.o., IČO 157 71 318, se sídlem 

Sladkovského 433, Zelené Předměstí, Pardubice uzavřena smlouva o výpůjčce na část 

pozemku označeného jako p.p.č. 2/16 o výměře 45 m2 v k.ú. Pardubičky, za účelem 



vybudování parkovacích míst na části pozemku o výměře cca 29 m² a vybudování chodníku 

na části pozemku o výměře cca 16 m² v rámci stavby projektu „Přístavba a nástavba 

bytového domu čp. 438 a 439 Pardubičky, Kyjevská ul., Pardubice“ na dobu určitou, a to do 

dne uzavření smlouvy o převodu vybudované stavby z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví 

půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření této smlouvy, tj. do 27. 10. 2022. 

 

Dne 21. 9. 2017 ZmP přijalo usnesení č. Z/1911/2017                 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 2/16 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Pardubičky 

společnosti ELMAD spol. s r.o., IČO 157 71 318, se sídlem Sladkovského 433, Zelené 

Předměstí, Pardubice za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 

3684-40/2017 ze dne 2.8.2017 ve výši 1.100,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude 

spadat do režimu podléhajícímu DPH,   a po doložení geometrického plánu, kterým bude 

upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Kupní smlouva bude uzavřena 

po vybudování přeložky veřejného osvětlení, která bude společností Služby města Pardubic 

a.s. před výstavbou odsouhlasena a převzata do majetku, a po vydání souhlasu respektive 

kolaudačního souhlasu na stavbu parkovacích míst.  

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení  části pozemku označeného jako p.p.č. 37/1 o výměře cca 30 m2  v k.ú. 

Pardubičky z vlastnictví společnosti ELMAD spol. s r.o., IČO 157 71 318, se sídlem 

Sladkovského 433, Zelené Předměstí, Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, 

IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3684-40/2017 ze dne 2.8.2017 ve výši 1.100,- 

Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, s tím, že 

výměra pozemku bude přesně stanovena geometrickým plánem. Kupní smlouva bude 

uzavřena po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu na stavbu chodníku. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod vybudovaného chodníku na části pozemku označeného jako p.p.č. 37/1 o 

výměře cca 30 m2 v k.ú. Pardubičky z vlastnictví společnosti ELMAD spol. s r.o., IČO 157 71 

318, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, Pardubice do vlastnictví statutárního 

města Pardubice, IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice po vydání 

souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu chodníku. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvy na část pozemku označeného jako p. p. č. 2/16 o výměře cca 29 m2, část 

pozemku označeného jako p.p.č. 37/1 o výměře cca 30 m2 vše v k.ú. Pardubičky a na 

vybudovaný chodník na části pozemku označeného jako p.p.č. 37/1 o výměře cca 30 m2 v 

k.ú. Pardubičky se společností ELMAD spol. s r.o., IČO 157 71 318. 



Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2018 

 

Pozn. OMI: usnesení Z/1911/2017 bod IV. se ruší z důvodu, že převod komunikace - chodníku 

je v kompetenci Rady města Pardubic. 

 

Pozemek p.p.č. 2/16 k.ú. Pardubičky je dotčen smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene (065-0459-2017) uzavřenou se spol. EDERA Group a.s., IČO 27461254,  a 

smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (084-0470-2017) uzavřenou se 

spol. GasNet, s.r.o., IČO 27295567.  

 

Liniové stavby dle technické mapy: plyn, sděl. vedení, VO, vodovod a kanalizace, opt. kabely 

Popis pozemku: p.p.č. 37/3 – neudržovaný pozemek, 2/16 – přilehlá zeleň ke komunikace – 

parkují zde auta 

 

Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 1. 7. 2022: 

Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem 

váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku 

je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo 

telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto 

pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by 

znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku zpevněných ploch 

nad trasou tel. sítí je nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy.  

Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k prodeji 

části pozemku. 

 

Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 25. 8. 2022: 

V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu 

veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.8.2022.   

SmP a.s. souhlasí s předloženou žádostí o změnu vypůjčitele, prodávajícího, kupujícího a 

darujícího ze spol. ELMAD spol. s r.o., IČO 157 71 318, se sídlem Sladkovského 433, Zelené 

Předměstí, Pardubice na Stavební bytové družstvo Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, z 

důvodu změny stavebníka a vlastníka pozemku p.p.č. 37/1 (nyní p.p.č. 37/3) k.ú. Pardubičky 

pokud budou dodrženy podmínky našeho vyjádření 18149/IO, které jsou i přílohou tohoto 

vyjádření. 

Podmínky z vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., čj. 18149/IO jsou obsaženy ve 

stavebním povolení č.j. MmP 2997/2019 ze dne 18.1.2019. Vyjádření a stavební povolení 

jsou uloženy ve složce žádosti.  

 

Zveřejněno dne 30. 6. 2022, č. 21/2022 



Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- nemáme námitek, na uvedených pozemcích se nenachází žádná místní ani účelová 

komunikace ve vlastnictví města. Na požadovaných částech pozemků se nenachází žádná 

komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ale nachází se zde 

VO, proto nutné přihlédnout k připomínkám Služeb města Pardubic. a.s. 18.7.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 7. 2022 

 

OHA 

- se změnou vypůjčitele, prodávajícího, kupujícího a darujícího z důvodu změny stavebníka a 

vlastníka pozemku p.p.č. 37/1 (nyní p.p.č. 37/3) k.ú. Pardubičky není námitek, záměr 

výpůjčky, prodeje, daru byl již schválen; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 18.7. 2022  

 

OHA, koordinátor 

- změna vypůjčitele, prodávajícího, kupujícího a darujícího není investičním záměrem či 

celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 11.7.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 19.7.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- bod 1.- 2. - souhlasíme, 

bod 3. prosíme o aktualizaci znaleckého posudku z roku 2017 a zároveň doporučujeme 

realizovat prodej až po vydání kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu 

parkovacích míst, 

bod 4. - 5. - standardní postup dle platných Zásad je bezúplatný převod pozemku pod 

komunikací a úplatný převod za 1.000,- Kč vybudované komunikace do vlastnictví města, 

11.7.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- změna vypůjčitele, prodávajícího, kupujícího a darujícího na Stavební bytové družstvo 

Kyjevská, Pardubice, nemá vliv na rozpočet, 20.7.2022   

- směnu pozemků nedoporučuji, pro účely daní se směna považuje za samostatné plnění 

prodeje a koupě. V případě, že pozemek města bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 

bude z ceny pozemku, dle znaleckého posudku odvedena přísl. sazba daně finančnímu 



úřadu, avšak žadatelem u směnné smlouvy není uhrazena kupní cena směňovaných 

pozemků, tj. že není uhrazena ani sazba 21% DPH, ale město ji musí odvést finančnímu 

úřadu, 7.11.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 12. 08. 2022 

 

právník OMI 

- bod 1) a bod 2) výpůjčka: změna smluvní strany je možná prostř. postoupení smlouvy 

(dohoda o změně smluvní strany), proti změně nejsou námitky. Standardně je technická 

infrastruktura odkupována, bezúplatný převod lze samozřejmě doporučit jako vhodnější 

řešení.  

 

- bod 3) a bod 4) a bod 5) prodej a převod TI - nedoporučuji navržený postup.  

Standardně dle Zásad pro nakládání s pozemky je v případě převodů pozemků s 

vybudovanou infrastrukturou převáděna infrastruktura za cenu určenou příslušným 

budoucím správcem vybudované TI (zpravidla 1.000,-Kč) a pozemek je převáděn bezúplatně.  

 

V navrhovaném případě má být pozemek převeden úplatně a technická infrastruktura 

bezúplatně. Cena pozemků byla určena ZP ještě v roce 2017 (1.100,-Kč/m2), proto bude v 

případě prodeje nezbytné aktualizovat ZP - s ohledem na jiné ZP vyhotovené městem pro 

pozemky v lokalitě k.ú. Pardubičky je zjevné, že nově stanovená cena bude vyšší (např. p.p.č. 

217/14 v roce 2020 ve výši 1.650,-Kč). Pro město je tento postup oproti standardnímu 

postupu nevýhodný. 

 

Jako vhodnější variantu lze doporučit směnu a bezúplatný převod vybudované TI. Výměra 

pozemků je téměř totožná 29m2, 30m2 a nadto nedojde k navýšení nákladů o cenu za 

vyhotovení nového znaleckého posudku.   

24.8.2022 

 

ORS 

-nemá připomínek a námitek, 25.07.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 5. 9. 2022, č. 651/59 -IX/2022 (5 pro) 

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Stavebního bytového družstva 

Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, jenž žádá o změnu vypůjčitele, prodávajícího, kupujícího a darujícího ze spol. 

ELMAD spol. s r.o., IČO 157 71 318, se sídlem Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 

Pardubice na Stavební bytové družstvo Kyjevská, Pardubice, IČO 09439692, z důvodu změny 

stavebníka a vlastníka pozemku p.p.č. 37/1 (nyní p.p.č. 37/3) k.ú. Pardubičky: 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2/16 o výměře 45 m2 v k.ú. Pardubičky, za 



účelem vybudování parkovacích míst na části pozemku o výměře cca 29 m² a vybudování 

chodníku na části pozemku o výměře cca 16 m² v rámci stavby projektu „Přístavba a 

nástavba bytového domu čp. 438 a 439 Pardubičky, Kyjevská ul., Pardubice“,    

bezúplatný převod vybudovaného chodníku na části p.p.č. 2/16 o výměře 16 m2 v k.ú. 

Pardubičky, do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČO 00274046, po vydání souhlasu, 

respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na stavbu chodníku, 

prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 2/16 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Pardubičky za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3684-40/2017 ze dne 

2.8.2017 ve výši 1.100,- Kč/m2 (dle usnesení č. Z/1911/2017, bod II),    

odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 37/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Pardubičky 

za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3684-40/2017 ze dne 

2.8.2017 ve výši 1.100,- Kč/m2 (dle usnesení č. Z/1911/2017, bod III), 

5. bezúplatný převod vybudovaného chodníku na části pozemku označeného jako p.p.č. 37/3 

o výměře cca 30 m2 v k.ú. Pardubičky, do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČO 

00274046, po vydání souhlasu, respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na 

stavbu chodníku. 

 

Předpokládaný příjem 31.900,- Kč. 

Předpokládaný výdej  33.000,- Kč. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, 

proti 0, zdržel se 0) 

 

 

Návrh usnesení č. 006 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 333/8 o výměře 904 m2, p.p.č. 333/11 o 

výměře 394 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 

znaleckým posudkem č. 1282/20/22 ze dne 15. 8. 2022 ve výši 800,-Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 333/8 o výměře 904 

m2, p.p.č. 333/11 o výměře 394 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice. 



Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, nabízí k odkoupení pozemky označené jako p.p.č. 333/8 o výměře 904 m2, 

p.p.č. 333/11 o výměře 394 m2, vše v k.ú. Drozdice, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice za cenu dle znaleckého posudku. 

Zdůvodnění žadatele: pozemky pod komunikací mezi obcí Nemošice a Drozdice, která je v 

majetku města. 

 

Znalecký posudek č. 1282/20/22 ze dne 15. 8. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé 

vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen městem. Cena 

pozemků byla stanovena na 800,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce žádosti. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: nejsou 

Popis pozemku: silnice 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- doporučujeme. Na uvedených pozemcích se v pasportu komunikací nachází místní 

komunikace II. třídy ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 17.6.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 20. 6. 2022 

 

OHA 

- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětné pozemky nachází v 

plochách s rozdílným způsobem využití D - systém silniční dopravy a ZI - zeleň izolační a 

pozemek 333/11 ještě v ploše PZ- plochy zemědělsky využívané půdy, dále jsou oba pozemky 

v trase veřejně prospěšné stavby - cyklostezky; využití pro cestu/komunikace/cyklostezku je 

zde přípustné dle ÚPm PCE; 

z hlediska koncepčního: pozemky je vhodné získat do majetku města, neboť se jedná o 

pozemek vedený v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace a na daných pozemcích je 

dle Úp navrhováno vedení veřejně prospěšné stavby - cyklostezky; toto vyjádření 

nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 

17.6. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací není investičním záměrem či 



celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 20.6.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného 

stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,123.6.2022 (toto vyjádření není 

rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s odkupem nabízených pozemků pod komunikacemi, 10.6.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- odkoupení pozemků je kryto rozpočtem přes položku "Majetkoprávní vypořádání 

pozemků", dle zásad, 20.7.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 23.06.2022 

 

právník OMI 

- bez námitek, 22.7.2022 

 

ORS 

- nemá námitek, 20.06.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 5. 9. 2022,  č. 653/59 -IX/2022 (5 pro)  

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí paní XXXXXXXXXXXXX která nabízí k 

odkoupení pozemky označené jako p.p.č. 333/8 o výměře 904 m2, p.p.č. 333/11 o výměře 

394 m2, vše v k.ú. Drozdice, do vlastnictví statutárního města Pardubice za cenu dle 

znaleckého posudku (bude doložen dodatečně). 

 

Předpokládaný výdej 1 038.400,- Kč. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 3837/7 o výměře 437 m2, p.p.č. 

3884/18 o výměře 1.545 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky, s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 3837/7 o výměře 

437 m2, p.p.č. 3884/18 o výměře 1.545 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví České 

republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, IČO 69797111,do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, územní pracoviště Hradec Králové, nabízí 

bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 3837/7 o výměře 437 m2, p.p.č. 3884/18 

o výměře 1.545 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2. 

Zdůvodnění žadatele: Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (dále jen „Úřad“) je příslušný hospodařit ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb., 

s pozemky označenými jako pozemkové parcely parcelní číslo 3837/7 a č. 3884/18 v obci a 

katastrálním území Pardubice.  

Vzhledem k tomu, že se výše uvedené pozemky nachází dle územního plánu ve funkční ploše 

ZI – zeleň izolační, dovolujeme si Vás požádat o sdělení, zda má město zájem o 

majetkoprávní vypořádání, v souvislosti s připravovaným záměrem majetkoprávního 

vypořádání. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: p.p.č. 3837/7 – kanalizace, p.p.č. 3884/18 – VO, 

kanalizace, sděl. vedení  

Popis pozemku: p.p.č. 3837/7- zeleň, vzrostlé stromy a dřeviny, p.p.č. 3884/18 – zeleň, 

vzrostlé stromy a dřeviny 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

 

OD 

- nemáme námitek. Na pozemku p.č. 3837/7 a p.p.č. 3884/18 v k.ú. Pardubice se v pasportu 



komunikací nenachází žádná místní ani účelová komunikace. Na předmětných pozemcích se 

nenachází žádná komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Na 

pozemku p.č. 3884/18 v k.ú. Pardubice se nachází sloupy VO. 8.7.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP souhlasíme jen s bezúplatným převodem., neboť pozemky generují zvýšené 

finanční nároky na údržbu zeleně. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 29. 6. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPmPce se pozemky nachází v ploše s rozdílným způsobem využití - ZI - 

zeleň izolační a pozemek 3837/7 je ještě v území nadregionálního biokoridoru NRBK K72/7 

Městské Labe, Pardubice - stav, využití musí být s v souladu s ÚPmPce; 

Z hlediska koncepčního: oba pozemky by bylo vhodné nechat převést do majetku města, jsou 

součástí veřejného prostranství - zelení podél frekventovaných komunikací; tento názor 

nenahrazuje souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona, 7.7. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či celoměstským záměrem 

ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 

1.7.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 11.7.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- v případě bezúplatného převodu souhlasíme s převodem na město, 30.6.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- bezúplatný převod pozemků nemá vliv na rozpočet a v případě, že se bude jednat o 

odkoupení pozemků, není toto odkoupení kryto rozpočtem, 20.7.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 12. 08. 2022 

 

právník OMI 

- s ohledem na vyjádření ostatních odborů lze doporučit pouze bezúplatný převod. 23.8.2022 

 

ORS 

- souhlasí s bezúplatným převodem, 30.06.2022 



 

Usnesení RMO Pardubice I ze dne 22. 8. 2022:  č. 819   79/08/22     (pro 4, proti 0, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I souhlasí s bezúplatným převodem pozemku 

označeného jako p. p. č. 3884/18 o výměře 1.545 m2 (MO Pardubice I) v k. ú. Pardubice, ve 

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

zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 128 00 Praha 2 do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 

Usnesení RMO Pardubice II ze dne 7. 9. 2022, č. 598 

Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových na převod pozemku označeného jako p.p.č. 3837/7 o výměře 437 m2 v 

k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky do vlastnictví města, a to pokud možno formou 

bezúplatného převodu. 

Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 008 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 646/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Trnová z 

vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – 

Polabiny, Fáblovka 568, PSČ 53352, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 594-35-22 ze dne 29. 7. 

2022 ve výši 1.035,-Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 646/1 o výměře 35 

m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem 

Pardubice – Polabiny, Fáblovka 568, PSČ 53352, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 



Důvodová zpráva 

Společnost Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka 

568, PSČ 53352, nabízí k odkoupení pozemek označený jako p.p.č. 646/1 o výměře 35 m2 v 

k.ú. Trnová, za cenu dle znaleckého posudku. 

 

Znalecký posudek č. 594-35-22 ze dne 29. 7. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé vyhotovený 

znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen městem. Cena pozemků byla 

stanovena na 1.035,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce žádosti. 

 

Pozn. OMI: z důvodu připravované rekonstrukce zastávek MHD v ul Poděbradská byla 

společnost vyzvána k převodu pozemku dotčeného inv. akcí do majetku města.  

 

Popis pozemku: komunikace- zastávka MHD, přilehlá zeleň 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- nemáme námitek, na tomto pozemku se nachází záliv zastávky MHD, který je ve špatném 

stavebně technickém stavu. OD zadalo vypracování PD MHD Poděbradská. 3.8.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 9. 8. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se pozemek nachází na rozhraní ploch s rozdílným způsobem 

určení D - dopravní systémy a ZI - zeleň izolační, využití pro úpravu zastávky je přípustné; 

Z hlediska koncepčního: převedení do majetku města je vhodné; tento názor nenahrazuje 

vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 4.8.2022 

 

OHA, koordinátor 

- odkup pozemku parc. č. 646/1 v k.ú. Trnová není investičním záměrem či celoměstským 

záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s 

investory, 10.8.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 4.8.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s odkupem pozemku, s vlastníkem již odsouhlasena cena, žádost podána ze 

strany města z důvodu plánované rekonstrukce komunikace Poděbradská, 10.8.2022 



 

OMI, odděl. ekonomické 

- odkoupení pozemku je kryto rozpočtem přes položku "Majetkoprávní vypořádání 

pozemků", dle zásad, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- eviduji investiční akci plánovanou odborem dopravy na rekonstrukci zastávky MHD, 17. 08. 

2022 

 

právník OMI 

- bez námitek, 30.8.2022 

 

ORS 

-nemá námitek, 10.08.2022 

 

Usnesení RMO Pardubic VII ze dne 31. 8. 2022, č.: 599/50-8/2022, bod 2: 

RMO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 

následovně: 

Společnost Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka 

568, PSČ 53352, nabízí k odkoupení pozemek označený jako p.p.č. 646/1 o výměře 35 m2 v 

k.ú. Trnová, za cenu dle znaleckého posudku. 

RMO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.  

- pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

Předpokládaný výdej 36.225,- Kč. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 009 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 49/27 o výměře 145 m2 a části pozemku 

označeného jako p.p.č. 49/15 o výměře cca 165 m2, vše v k.ú. Trnová, z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 



obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 594-35-22 ze dne 29. 7. 2022 ve výši 1.035,- 

Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 49/27 o výměře 145 

m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 49/15 o výměře cca 165 m2, vše v k.ú. Trnová, 

z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, nabízejí k odkoupení pozemek označený jako p.p.č. 49/27 o výměře 145 

m2 a část pozemku označeného jako p.p.č. 49/15 o výměře cca 165 m2, vše v k.ú. Trnová, za 

cenu dle znaleckého posudku. 

 

Znalecký posudek č. 594-35-22 ze dne 29. 7. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé vyhotovený 

znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen městem. Cena pozemků byla 

stanovena na 1.035,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce žádosti. 

 

Pozn. OMI: z důvodu připravované rekonstrukce zastávek MHD v ul Poděbradská byli 

XXXXXXXXXXXXX vyzvání k převodu pozemků dotčených inv. akcí do majetku města.  

 

Popis pozemku: komunikace, přilehlá zeleň 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- nemáme námitek, na tomto pozemku se nachází záliv zastávky MHD, který je ve špatném 

stavebně technickém stavu. OD zadalo vypracování PD MHD Poděbradská. 3.8.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 9. 8. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se pozemek nachází na rozhraní ploch s rozdílným způsobem 

určení D - systém silniční dopravy, ZI - zeleň izolační a ZVu - zeleň městská všeobecná, využití 

pro úpravu zastávky je přípustné; 

Z hlediska koncepčního: převedení do majetku města je vhodné; tento názor nenahrazuje 

vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 4.8.2022 



 

OHA, koordinátor 

- odkup pozemku parc. č. 49/27 v k.ú. Trnová a části pozemku parc. č. 49/15 v k.ú. Trnová 

není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad 

statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 10.8.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 4.8.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s odkupem pozemků, resp. jeho části, s vlastníkem již odsouhlasena cena a byla 

vymezena část pozemku k prodeji, žádost podána ze strany města z důvodu plánované 

rekonstrukce komunikace Poděbradská, 10.8.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- odkoupení pozemku je kryto rozpočtem přes položku "Majetkoprávní vypořádání 

pozemků", dle zásad, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- eviduji investiční akci plánovanou odborem dopravy na rekonstrukci zastávky MHD, 17. 08. 

2022 

 

právník OMI 

- bez námitek, na části pozemku se nachází komunikace ve vlastnictví města. 30.8.2022 

 

ORS 

-nemá námitek, 10.08.2022 

 

Usnesení RMO Pardubic VII ze dne 31. 8. 2022, č.: 599/50-8/2022, bod 3: 

RMO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 

následovně: 

XXXXXXXXXXXXX, nabízejí k odkoupení pozemek označený jako p.p.č. 49/27 o výměře 145 

m2 a část pozemku označeného jako p.p.č. 49/15 o výměře cca 165 m2, vše v k.ú. Trnová, za 

cenu dle znaleckého posudku. 

RMO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.  

- pro: 4 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

Předpokládaný výdej 320.850,- Kč. 



 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 010 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3707/8 o výměře 1.705 m2 a p.p.č. 3707/10 o 

výměře 185 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví 

statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem č. 593-34-22 ze dne 28. 7. 2022 ve výši 1.380,-Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3707/8 o výměře 

1.705 m2 a p.p.č. 3707/10 o výměře 185 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, nabízejí k odkoupení pozemky označené jako p.p.č. 3707/8 o výměře 1.705 

m2 a p.p.č. 3707/10 o výměře 185 m2, vše v k.ú. Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku. 

Zdůvodnění žadatele: Pozemky pod komunikací ve vlastnictví města. Plánovaná investiční 

akce města „PD - Rekonstrukce zastávek MHD – kpt. Bartoše“. 

 

Znalecký posudek č. 593-34-22 ze dne 28. 7. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé vyhotovený 

znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen městem. Cena pozemků byla 

stanovena na 1.380,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce žádosti. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: VO, sděl. vedení, elektro 

Popis pozemku: komunikace, záliv MHD, přilehlá zeleň  

 

Vyjádření odborů a obvodu: 

 

OD 



- nemáme námitek, jedná se o investiční akci města. 1.9.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 8. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPmPce se pozemky nachází v ploše s rozdílným způsobem využití - D - 

systém silniční dopravy, MP- městský parter, ZI - zeleň izolační a pozemek, využití je v 

souladu s ÚPmPce; 

Z hlediska koncepčního: oba pozemky by bylo vhodné získat do majetku města, jsou součástí 

dopravní infrastruktury, veřejného prostranství a zelení podél frekventované komunikace; 

tento názor nenahrazuje souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona, 

2.9. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- odkoupení pozemků parc. č. 3707/8 a 3707/10 v k.ú. Pardubice není investičním záměrem 

či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 24.8.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 8.9.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s odkupem ve smyslu žádosti, 24.8.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- odkoupení pozemků je kryto rozpočtem přes položku "Majetkoprávní vypořádání 

pozemků", dle zásad, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- eviduji plánovanou investiční akci OD rekonstrukce zastávek MHD, 06. 09. 2022 

 

právník OMI 

- doporučuji, 13.10.2022 

 

ORS 

-nemá námitek, 25.08.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice II ze dne 7. 9. 2022č. 600 



Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou XXXXXXXXXXXXX k odkoupení 

pozemků označených jako p.p.č. 3707/8 o výměře 1.705 m2 a p.p.č. 3707/10 o výměře 185 

m2, vše v k.ú. Pardubice, do vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku (pozemky pod 

ulicí Kpt. Bartoše). 

Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

Předpokládaný výdej 2 608.200,- Kč. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 011 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 4817 o výměře 679 m2 v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako p.p.č. 4817 o výměře 

679 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

Statuární město Pardubice zast. OMI, žádá o bezúplatný převod pozemku označeného jako 

p.p.č. 4817 o výměře 679 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice. 



Zdůvodnění žadatele: na základě jednání zástupců města, společnosti SKP - CENTRUM, o.p.s. 

a ÚZSVM požádalo město o bezúplatný převod výše uvedeného pozemku. Pozemek by po 

nabytí byl nabídnut do správy (výpůjčky) Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi, který ze 

svých zdrojů na pozemku vybuduje pro své potřeby víceúčelovou zahradu pro potřeby svých 

klientů. 

Dopis společnosti SKP - CENTRUM, o.p.s. ze dne 23. 8. 2022:  

Využití pozemku č. 4817 o výměře 679 m2 v k.ú. Pardubice: 

Společnost SKP-CENTRUM, o.p.s. je provozovatelem Městského azylového domu pro ženy a 

matky s dětmi, který se nachází v objektu čp. 803, v ul. Na Spravedlnosti, na pozemku st.p.č. 

1459 k.ú. Pardubice - protilehlém pozemku k pozemku p.p.č. 4817 k.ú. Pardubice.  

S ohledem na charakter pozemku p.p.č. 4817 a na jeho současné využití, a dále vzhledem k 

jeho pro azylový dům velmi příznivé poloze, jsme uvažovali o případné možnosti využít tyto 

prostory k vybudování víceúčelové zahrady pro klienty sociálních služeb, které jsou v objektu 

čp. 803 poskytovány. 

V návaznosti na proběhlá jednání se zástupci ÚZSVM a MmP tedy předkládáme návrh 

případného využití pozemku p.p.č. 4817, který je dále rozpracován v Koncepční studii 

víceúčelové zahrady: 

-zelená zóna pro azylový dům pro ženy a matky s dětmi (dále jen AD) 

-možnost pěstitelských činností pro uživatelky služby AD (bylinky, záhonky s květinami, 

kompostér) - smysluplné trávení volného času, klidová terapie 

-prostor pro soukromí samostatných žen, které nechtějí být obklopeny dětmi (hrající si děti 

ve vnitrobloku AD) 

-odhlučnění malého vnitrobloku a zmírnění konfliktů se sousedy 

-využití prostoru pro návštěvy US (možnost společných aktivit rodin ve venkovním prostředí) 

výukové prostředí pro Dětské centrum, tabule, pískoviště, bosý chodník 

-prostor pro setkávání uživatelek AD a pracovnic AD v neformálním prostředí 

-začlenění recyklace do přírody, např. využití použitých pneu jako herních prvků do prostoru 

-vytvoření vhodného kontejnerového stání s možností umístění i kontejnerů na tříděný 

odpad, které v oblasti chybí 

-celková úprava nyní nevyužitého pozemku, zachování co možná nejvíce zdravé stávající 

zeleně (stromy, keře, trávník) 

Koncepční studie víceúčelové zahrady pro městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi je 

uložena v PDF ve složce žádosti. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: elektro, sděl. vedení 

Popis pozemku: vzrostlé stromy a náletové dřeviny 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- na uvedeném pozemku se nenahází v pasportu komunikací žádná místní ani účelová ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice a ani se zde nenachází žádná pozemní komunikace 



ve smyslu zákona 13/1997. Sb., zákona o pozemních komunikacích. 16.9.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 14. 9. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPmPce se pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem využití SMa 

- Smíšené území městské specifické v rozvojové ploše X/166 - P, v území, ve kterým je 

rozhodování o změnách podmíněno územní studií - Na Spravedlnosti, využití na zahradu je v 

souladu s ÚPm Pce; 

Z hlediska koncepčního: doporučujeme získat tento pozemek; tento názor nenahrazuje 

souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona, 8.9. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- bezúplatný převod pozemku parc. č. 4817 v k.ú. Pardubice není investičním záměrem či 

celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 5.9.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 8.9.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme ve smyslu žádosti, prvopočátkem uvedené žádosti byla stížnost ÚZSVM, že na 

předmětném pozemku jsou bezesmluvně umístěny kontejnery TKO, pozemek je v současné 

době zanedbaný, nepoužívaný a nabízí se možnost jeho revitalizace, zkulturnění a užívání 

smysluplným způsobem, 9.9.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- bezúplatný převod pozemku na město nemá vliv na rozpočet, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 05. 10. 2022 

 

právník OMI 

- bez námitek, 13.10.2022 

 

ORS 

- nemá námitek, 21.09.2022 

 



Usnesení RMO Pardubice V ze dne 13. 10. 2022, č. 321/2022 R, bod 2: 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s bezúplatným převodem pozemku 

označeného jako p.p.č. 4817 o výměře 679 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice, žadatel: statuární město Pardubice 

zast. OMI, za podmínky, že se městský obvod nebude finančně ani jiným způsobem podílet 

na vybudování víceúčelové zahrady, odůvodnění: na základě jednání zástupců města, 

společnosti SKP - CENTRUM, o.p.s. a ÚZSVM požádalo město o bezúplatný převod výše 

uvedeného pozemku. Pozemek by po nabytí byl nabídnut do správy (výpůjčky) Azylovému 

domu pro ženy a matky s dětmi, který ze svých zdrojů na pozemku vybuduje pro své potřeby 

víceúčelovou zahradu pro potřeby svých klientů. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 012 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 38/71 o výměře 150 m2 v k.ú. Nové 

Jesenčany z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

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

3, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako p.p.č. 38/71 o výměře 

150 m2 v k.ú. Nové Jesenčany z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 



Důvodová zpráva 

1.statutární město Pardubice, zast. Městským obvodem Pardubice V, žádá o nájem části 

pozemku označeného jako p.p.č. 38/71 o výměře 105 m2 v k.ú. Nové Jesenčany, ve 

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

úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, za účelem 

realizace investiční akce MO Pardubice V „Stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek“ od 

1. 9. 2022 na dobu neurčitou. 

Roční nájemné od data účinnosti smlouvy do nabytí právní moci stavebního povolení se 

stanovuje dohodou ve výši 1.050,- Kč, tj. 10,- Kč/m2/rok, kdy poměrná část za období od 

data účinnosti smlouvy, tj. od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 včetně činí 86,- Kč a bude uhrazena 

do 15 dnů po podpisu smlouvy. Roční nájemné po nabytí právní moci stavebního povolení, 

na základě, kterého bude moci nájemce realizovat výše uvedenou stavbu, od data zahájení 

stavby se stanovuje dohodou ve výši 1.575,- Kč.  

Příloha: návrh nájemní smlouvy je uložen ve složce žádosti. 

Pozn. OMI. Vzhledem k tomu, že nebylo možné uzavřít nájemní smlouvu od 1.9.2022. bylo se 

žadatelem dohodnuta náhrada za bezdůvodné obohacení ve stejné výši jako nájemné. 

2..12.2022 

 

2.statutární město Pardubice, OMI MmP, žádá o bezúplatný převod pozemku označeného 

jako p.p.č. 38/71 o výměře 150 m2 v k.ú. Nové Jesenčany ve vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se 

sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 

 

Liniové stavby dle technické mapy:  

Popis pozemku: cesta - investiční akce již byla zahájena 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

nájem- nemáme námitek, jedná se o investiční akci městského obvodu. 3.8.2022, na části 

pozemku p.č. 38/71 v k.ú. Nové Jesenčany se v pasportu komunikací nachází místní 

komunikace IV. třídy s číslem úseku 377537761, která je v majetku Statutárního města 

Pardubice.8.8.2022 

převod- nemáme námitek. 20.10.2022 

 

OŽP 

nájem- - z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 9. 8. 2022 

převod-  z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 18. 10. 2022 

 



OHA 

nájem- - z hlediska platného ÚPm Pce se předmětný pozemek nachází v ploše s rozdílným 

způsobem určení PR- plochy individuální rekreace a v rozvojové ploše pro BP - bydlení 

nízkopodlažní předměstské, využití pro úpravu komunikace j přípustné; 

Z hlediska koncepčního: úprava komunikace je přípustná, ale doporučujeme tento pozemek 

od státu získat do vlastnictví, pokud na něm bude umístěna komunikace; tento názor 

nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 

4.8.2022 

převod- viz výše, bylo by více než vhodné tento pozemek získat do vlastnictví města; 

24.10.2021 

 

OHA, koordinátor 

- nájem - nájem části pozemku parc. č.  38/71 v k.ú. Nové Jesenčany není investičním 

záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města 

Pardubice pro spolupráci s investory, 18.10.2022 

převod - převod vlastnických práv k pozemku parc. č.  38/71 v k.ú. Nové Jesenčany není 

investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního 

města Pardubice pro spolupráci s investory, 18.10.2022 

 

SÚ 

nájem- - z hlediska stavebního zákona není námitek, 4.8.2022 (toto vyjádření není 

rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

převod- není námitek 31.10.2022 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

nájem- souhlasíme s uzavřením nájemní smlouvy a zároveň také s podáním žádosti o 

bezúplatný převod celého pozemku od státu na město, žádáme odbor dopravy o potvrzení, 

že na předmětném pozemku se nachází komunikace ve vlastnictví města, což bude přílohou 

žádosti města. Na základě výše uvedeného žádáme rozšířit žádost i o projednání 

bezúplatného převodu pozemku do vlastnictví města. 10.8.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

nájem-platba za nájem pozemku je kryta rozpočtem přes položku "Platby za pronájem 

pozemků a budov vč. věcného břemene", 

převod-bezúplatný převod pozemku na město nemá vliv na rozpočet, 9.11.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

nájem - neeviduji investiční akci, 17. 08. 2022 

převod- neeviduji investiční akci, 18.10.2022 

 

právník OMI 



nájem-  proti nájmu nejsou námitky, po dokončení stavby doporučuji převod pozemku do 

vlastnictví města.  

12.10.2022 

 

ORS 

nájem- -nemá námitek, 10.08.2022 

převod- nemá námitek, 31.10.2022 

 

nájem- Usnesení RMO Pardubice V ze dne 1. 9. 2022, č. 313/2022 R, bod 6: 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s nájmem části pozemku označeného jako p. 

p. č. 38/71 o výměře 105 m2, k. ú. Nové Jesenčany, ve vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, 

Husinecká 1024/11a, Praha, žadateli: Statutární město Pardubice, zast. Městským obvodem 

Pardubice V, za účelem realizace investiční akce „Stavební úpravy komunikace ul. Do 

Zahrádek“ od 1. 9. 2022 na dobu neurčitou, 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0  

 

- převod- 

Usnesení RMO Pardubice V ze dne 2. 11. 2022, č. 1/2022 R, bod 4: 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

a) s nájmem části pozemku označeného jako p. p. č. 38/71 o výměře 105 m2, k. ú. Nové 

Jesenčany, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha, za účelem realizace 

investiční akce MO Pardubice V „Stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek“ od 1. 9. 2022 

na dobu neurčitou a  

b) s bezúplatným převodem pozemku označeného jako p. p. č. 38/71 o výměře 150 m2, k. ú. 

Nové Jesenčany ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3, do vlastnictví žadatele: 

statutárního města Pardubice po dokončení investiční akce MO Pardubice V „Stavební 

úpravy komunikace ul. Do Zahrádek“. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 013 

 



I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/3165/2022'. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

budoucí odkoupení a následné odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o 

výměře 1.312 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 

365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 

navrženou žadatelkou ve výši 1.500,- Kč/m2 a to po vydání souhlasu či kolaudačního 

souhlasu stavebního úřadu na vybudovanou stavbu „Propojení lávek Svítkov - Rosice“ 

(investiční akce Úřadu městského obvodu Pardubice VI) a po geometrickém zaměření 

předmětných částí pozemků.  

Budoucí kupní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky ode dne oboustranného 

podpisu smlouvy a bude v ní zakotven souhlas vlastníka pozemků XXXXXXXXXXXXX pro 

územní a stavební řízení investiční akce pro územní a stavební řízení investiční akce 

„Propojení lávek Svítkov - Rosice“. Kupní cena bude hrazena z finančních prostředků z 

Městského obvodu Pardubice VI. 

Kupní smlouva bude uzavřena po: 

- převedení finančních prostředků z Městského obvodu Pardubice VI, 

- vydání kolaudačního souhlasu respektive souhlasu na výše uvedenou stavbu „Propojení 

lávek Svítkov - Rosice“, 

- vyhotovení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí 

pozemků. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít budoucí kupní smlouvu a následně kupní smlouvu na odkoupení pozemku 

označeného jako p.p.č. 719/1 o výměře 1.312 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 

348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 

84 m2, vše v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI žádá, aby byl znovu projednán 

budoucí odkup a následný odkup části pozemků v k. ú. Svítkov pro plánovanou stavbu MO 



Pardubice VI "Propojení lávek Svítkov - Rosice". Jedná se o části pozemků, které jsou ve 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. Vlastník pozemků požaduje cenu ve výši 1.500,- Kč/m2. Odkup 

pozemků bude hrazen z prostředků MO Pardubice VI, který bude investorem stavby 

"Propojení lávek Svítkov - Rosice". 

Zdůvodnění: 

Předmětem stavební akce Městského obvodu Pardubice VI "Propojení lávek Svítkov - Rosice" 

je vybudování komunikace s živičným povrchem. Tato komunikace spojí lávku vedle mostu 

přes řeku Labe, na které vede stezka pro chodce a cyklisty, s budoucí lávkou přes slepé 

rameno Labe, kterou plánuje realizovat MO Pardubice VII. V současnosti se na většině trasy 

budoucí stavby nachází nezpevněná komunikace s nekvalitním nerovným povrchem, je zčásti 

na pozemcích jiných vlastníků. Užití této stávající komunikace, která je polní cestou by tak 

pro provoz nemotorové dopravy nebylo vhodné a lze předpokládat, že pokud by nedošlo k 

realizaci akce "Propojení lávek Svítkov - Rosice", tak by budoucí „rosickou“ lávku využívalo 

jen málo cyklistů nebo pěších. Hlavním cílem realizace stavební akce je tedy umožnit 

bezpečný provoz v úseku mezi mostem přes Labe a ulicí Generála Svobody v Rosicích nad 

Labem, protože nyní není smíšený provoz motorové a nemotorové dopravy na úzké a přitom 

frekventované místní komunikaci kolem zahrádek bezpečný. Tuto komunikaci ale není 

možné nijak rozšířit nebo zlepšit její průjezdnost, protože je situována mezi slepým ramenem 

na jedné straně a zahrádkami na soukromých pozemcích na druhé straně.  

 

XXXXXXXXXXXXXžádala o budoucí  odkoupení a následné odkoupení pozemku označeného 

jako p.p.č. 719/1 o výměře 1.312 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře 

cca 75 m2, p.p.č. 365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. 

Svítkov za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2.  

 

Zastupitelstvo dne 22. 9. 2022 nepřijalo návrh na usnesení o odkoupení za kupní cenu 

navrženou žadatelkou ve výši 1.500,-Kč/m2 a přijalo usnesení č. Z/3165/2022 o  odkoupení 

za kupní cenu dle znaleckého posudku: 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

budoucí odkoupení a následného odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o 

výměře 1.312 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 

365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXXdo vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase 

a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1351/8/2022 ze dne 27.7.2022 ve výši 

287,- Kč/m2 u pozemků označených jako p.p.č. 719/1,  p.p.č. 365/2, p.p.č. 719/3, vše v k.ú. 

Svítkov a ve výši 63,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 348/1  v k.ú. Svítkov, a to po 

vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na vybudovanou stavbu 

„Propojení lávek Svítkov - Rosice“ (investiční akce Úřadu městského obvodu Pardubice VI) a 

po geometrickém zaměření předmětných částí pozemků.  

Budoucí kupní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky ode dne oboustranného 



podpisu smlouvy a bude v ní zakotven souhlas vlastníka pozemků XXXXXXXXXXXXX pro 

územní a stavební řízení investiční akce „Propojení lávek Svítkov - Rosice“. 

Kupní smlouva bude uzavřena po: 

- po vydání kolaudačního souhlasu respektive souhlasu na výše uvedenou stavbu „Propojení 

lávek Svítkov - Rosice“, 

- vyhotovení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí 

pozemků. 

 

právník OMI: 

Dle vyjádření MO Pardubice VI vyplývá, že stávající komunikaci nelze rozšířit, ani zlepšit její 

průjezdnost, a v daném případě je výkup pozemků pravděpodobně jediným možným 

řešením.  

Z povinnosti péče řádného hospodáře vyplývá, že případné majetkové dispozice je nutno 

hodnotit z hlediska účelnosti, hospodárnosti a také z hlediska zájmů a úkolů obce, které 

vyplývají z její zákonem stanovené působnosti. Obec nesmí při nakládání s majetkem volit 

takové postupy, které jsou v porovnání s jinými možnými způsoby dosažení téhož cíle 

ekonomicky zjevně nevýhodné.  

 

Tam, kde obec volí takovou majetkovou dispozici, která pro ni je méně ekonomicky výhodná, 

musí hodnotit legitimní důvod pro takový výběr, jinak řečeno - při rozhodování o žádosti je 

nutno zhodnotit, zda mimoekonomická výhoda není ve zcela zjevném nepoměru k 

vynaloženým prostředkům.  

1.12.2022 

 

Původní žádost s vyjádřeními : 

 

XXXXXXXXXXXXX, nabízí odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o výměře 1.312 

m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 365/2 o výměře 

cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov, za kupní cenu 1.500,- 

Kč/m2 a žádá o uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Zdůvodnění žadatele: odkoupení pozemků v rámci investiční akce ÚMO Pardubice VI 

„Propojení lávek Svítkov - Rosice“. Uzavření budoucí kupní smlouvy a po kolaudaci stavby 

kupní smlouvy. Platnost budoucí kupní smlouvy na dva roky od data podpisu smlouvy. 

Budoucí kupní smlouva bude použita jako souhlas vlastníka pro územní a stavební řízení.   

 

Na základě projednání žádosti v Komisi pro pozemky a reklamu ze dne 28. 6. 2022 byl 

objednán a uhrazen městem znalecký posudek č. 1351/8/2022 ze dne 27. 7. 2022 o ceně v 

čase a místě obvyklé vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu. Cena částí pozemků 

p.p.č. 719/1, 265/2, 719/1 k.ú. Svítkov byla stanovena na 287,- Kč/m2, částí p.p.č. 348/1 k.ú. 

Svítkov byla stanovena na 63,- Kč/m2.  

 



Liniové stavby dle technické mapy: nejsou 

Popis pozemku: cesta, přilehlá zeleň, stromy, keře, náletové dřeviny 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- doporučujeme, záměr MO Pardubice VI k provedení akce "Propojení lávek Svítkov - Rosice". 

13.5.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 17. 5. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se požadované části pozemků nachází v plochách s rozdílným 

způsobem určení KZ - zeleň krajinná; využití musí být v souladu s ÚPm Pce; 

Z hlediska koncepčního: nemáme námitek k odkupu částí pozemků potřebných pro 

cyklostezku; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu 

a stavebního zákona; 23.5.2022 

 

OHA, koordinátor 

- není námitek, odkup pozemků pro investiční akci městského obvodu není investičním 

záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města 

Pardubice pro spolupráci s investory, 12.5.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného 

stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,20.5.2022 (toto vyjádření není 

rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s odkupem pozemků ve smyslu žádosti, prosím jasné stanovisko ÚMO VI, jestli 

požadovaná dvouletá platnost budoucí kupní smlouvy je pro realizaci stavby dostatečná, 

19,5,2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- odkoupení pozemků není kryto rozpočtem, jedná se o investiční akci obvodu, 17.6.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 03.06.2022 

 

právník OMI 



- Doporučuji prodej za cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou na základě znaleckého 

posudku.  

 

V rámci vyvlastňovacích řízeních, ve kterých město vystupuje jako vyvlastnitel byla cena 

obvyklá za obdobní pozemky - k.ú. Pardubice, mimo zastavitelné území, funkční plocha 

krajinná zeleň určena na základě znaleckého posudku ve výši cca 470,-Kč/m2.   

 

Z povinnosti zachovávat péči řádného hospodáře vyplývá, že nákup pozemků za cenu vyšší 

než je cena obvyklá musí být (zvláště s přihlédnutím k probíhajícím vyvlastňovacím řízením) 

náležitě odůvodněn, zejména v případě, kdy by taková cena byla několikanásobně vyšší, než 

je cena v čase a místě obvyklá. Dle závěrů soudní praxe by takové odůvodnění mělo být 

zaznamenáno v zápise z jednání ZmP, nebo doloženo jiným adekvátním způsobem.  

20.6.2022 

 

ORS 

-nemá připomínek a námitek, 19.05.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice V ze dne 30. 5. 2022, č. R2022-802: 

Rada MO Pardubice VI souhlasí s odkoupením pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o 

výměře 1.312 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 

365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov, od 

XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 1.500,- Kč/m2 a s uzavřením budoucí kupní 

smlouvy.                                                                                                                                               (5 

pro) 

 

Předpokládaný výdej 3 070.950,- Kč.  

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 10, 

proti 0, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 014 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře cca 204 m2 v k.ú. 

Nemošice  z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za 

kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 

vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 



geometrického plánu na oddělení části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na 

zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární 

město Pardubice.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou 

dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na 

předmětném pozemku. 

Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_ 1669/MO4) uzavřené se 

XXXXXXXXXXXXX. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře cca 

204 m2 v k.ú. Nemošice  z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej nebo nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o 

výměře cca 204 m2 v k.ú. Nemošice. 

Zdůvodnění žadatele: užívání pozemku jako zahrádka a umístění buňky (kontejneru). 

 

Pozn. OMI: v současné době je požadovaná část pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o 

výměře 204 m2 v k.ú. Nemošice dotčena nájemní smlouvou (NS_ 1669/MO4) uzavřenou se 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem užívání jako 

zahrada se zahradní chatkou, výše nájmu 7.140,- Kč/rok.  

Vyjádření nájemce ze dne 6. 10. 2022:  

Dobrý den, nadále pozemek užíváme a pokračujeme s nájmem. Děkuji moc, XXXXXXXXXXXXX 

 

Liniové stavby dle technické mapy: plyn-VB, elektro-VB, sděl. vedení 

Popis pozemku: oplocený pozemek zahrádka, stromy, keře, dřevěná chatka, na pozemku je 

umístěn obytný karavan -viz foto, umístění obytného karavanu je v rozporu s účelem užívání 

pozemku v nájemní smlouvě.    

 

Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 21.9.2022: 

Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem 

váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku 

je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo 

telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto 



pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by 

znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. Za předpokladu respektování výše 

uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k prodeji části pozemku.  

 

Zveřejněno dne 21. 9. 2022, č. 28/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

na uvedené části pozemku se v pasportu komunikací nenachází žádná místní ani účelová 

komunikace v majetku města. Nenachází se zde pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 

13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích.   

prodej - nemáme námitek. 30.9.2022 

nájem - nemáme námitek. 30.9.2022 

 

OŽP 

prodej -  z hlediska ŽP nemáme námitek, ale prodej nedoporučujeme. Toto vyjádření 

nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 23. 9. 2022 

nájem - z hlediska ŽP nemáme námitek, ale doporučujeme ponechat pronájem současnému 

nájemci. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v 

oblasti ŽP. 23. 9. 2022 

 

OHA 

z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se požadovaná část pozemku nachází 

v ploše s rozdílným způsobem využití BP - Bydlení nízkopodlažní předměstské; využití 

pozemku jako zahrady bez rekreační stavby je přípustné na dobu dočasnou; 

prodej - neprodávat, pozemek je v lokalitě křižovatky 2 komunikací a v blízkosti trafostanice 

a pro využití pro bytovou zástavbu, kde je pro tuto funkci vyčleněn i sousední pozemek, a 

proto je nezbytné zachovat prostupnost území pro budoucí využití pro bydlení, není zřejmé 

proč by žadatel, který má nedaleko velký pozemek potřeboval další malou zahrádku a chtěl 

zde umisťovat kontejner, zřejmě si je vědom hodnoty pozemku určené pro bytovou výstavbu 

respektive přístupu na další pozemek, rozhodně nedoporučujeme prodej 

nájem - proti nájmu (zřejmě dle stávajícího oplocení) tak aby nezasahoval do přilehlých 

komunikací není námitek, ale pokud zde již je nájemní smlouva je vhodné řešit i se stávajícím 

nájemcem; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního 

zákona a správního řádu; 3.10. 2022 

 

OHA, koordinátor 

prodej - prodej části pozemku parc. č. 882/41 v k.ú. Pardubice za účelem realizace 

uvedeného záměru není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu 

schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 4.10.2022 

nájem - nájem části pozemku parc. č. 565/1 v k.ú. Nemošice není investičním záměrem či 

celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 



spolupráci s investory, 4.10.2022 

 

SÚ 

prodej - nedoporučuji vzhledem k limitům územního plánu 

nájem - řešit se stávajícím nájemcem 12.10.2022 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

prodej - nemáme námitek proti prodeji předmětného pozemku, dle našeho názoru pro 

město nepotřebný, 

nájem - nesouhlasíme, k pozemku již uzavřena nájemní smlouva, 22.9.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

prodej - v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena 

pozemku navýšena o přísl. sazbu daně, 

nájem - v případě, že nájem pozemku bude spadat do režimu DPH, bude platba za nájem 

pozemku navýšena o přísl. sazbu daně, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

prodej - neeviduji investiční akci, 18.10.2022 

nájem - neeviduji investiční akci, 18.10.2022 

 

právník OMI 

prodej - s ohledem na vyjádření ostatních odborů nedoporučuji,  

nájem - pozemek již je pronajat, je-li nájemní smlouva plněna řádně, není z právního hlediska 

dán důvod pro vypovězení stávající smlouvy.  

13.10.2022 

 

ORS 

prodej - nedoporučuje prodej, 05.10.2022 

nájem - nemá námitek, 05.10.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 31. 10. 2022, č. 7/1 -X/2022 (0 pro, 5 proti) 

Rada souhlasí s žádostí XXXXXXXXXXXXX, který žádá o prodej nebo nájem části pozemku 

označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře cca 204 m2 v k.ú. Nemošice. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 9, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 015 



 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 628/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Opočínek z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu na 

oddělení části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 

posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou 

dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na 

předmětném pozemku. 

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

společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 628/1 o výměře cca 

32 m2 v k.ú. Opočínek z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXXžádá o prodej nebo nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 628/1 o 

výměře cca 32 m2 v k.ú. Opočínek. 

Zdůvodnění žadatele: vjezd ze silnice na svůj pozemek včetně parkování osobního auta.  

 

Pozn. OMI: pozemek je dotčen smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

(018-0099-2018) uzavřenou se spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: plyn, sděl. vedení, vodovod 

Popis pozemku: vstup a vjezd na pozemek žadatelky – štěrk + travnatý povrch 

 

Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 5. 10. 2022: 

Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem 



váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku 

je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo 

telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto 

pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by 

znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku sjezdu a zpevněných 

ploch nad trasou tel. sítí je nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy.  

Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k prodeji 

části pozemku. 

 

Vyjádření spol. GasNet, s.r.o., IČO 27295567, ze dne 7. 10. 2022: 

Předmětná část pozemku je dotčena stavbou STL plynárenského zařízení, která byla 

realizována v r. 1999 přímo st. městem Pardubice a následně odkoupena právním 

předchůdcem společnosti GasNet, s.r.o., navrhujeme v tomto případě zřízení VB. 

 

Zveřejněno dne 5. 10. 2022, č. 29/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

 

OD 

-prodej - nemáme námitek, doporučujeme prodej, sjezd není součástí pozemní komunikace. 

Na uvedené části pozemku neevidujeme v pasportu komunikací žádnou místní ani účelovou 

komunikaci. Na uvedené části pozemku neexistuje ani žádná pozemní komunikace dle 

zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. 4.10.2022 

-nájem - nemáme námitek, doporučujeme prodej. 4.10.2022 

 

OŽP 

-prodej -  z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas 

nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 14. 10. 2022 

-nájem - z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 14. 10. 2022 

 

OHA 

z hlediska platného ÚPm Pce se předmětná část pozemku nachází v ploše s rozdílným 

způsobem určení BP - bydlení nízkopodlažní předměstské, dle Úp je zde vymezena veřejně 

prospěšná stavba - Labská stezka; využití musí být v souladu s regulativy dané plochy dle ÚP; 

Z hlediska koncepčního:  

- nedoporučujeme, jedná se o veřejné prostranství, jehož hranice je jasně definována 

pozemky při RD a je tento prostor stabilizovaný, tento pozemek je též zatížen vedením 

velkého množství tras technické infrastruktury (sdělovací vedení, vodovod, plyn) a též 

budoucím vedením Labské cyklostezky  

- nedoporučujeme, pronajímat pozemky v této lokalitě jednotlivcům pro parkování, je to 

nekoncepční a majitelé nemovitostí by měly pro parkování využít vlastních pozemků; 



tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního 

zákona; 10.10.2022 

 

OHA, koordinátor 

-prodej: prodej části pozemku parc.č. 628/1 v k.ú. Opočínek není investičním záměrem či 

celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 4.10.2022 

-nájem: nájem části pozemku parc.č. 628/1 v k.ú. Opočínek z důvodu zřízení vjezdu není 

investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního 

města Pardubice pro spolupráci s investory, 4.10.2022 

 

SÚ 

-prodej - dle stavebního zákona má stavebník zajistit parkování na svém pozemku, proto 

nesouhlas.  18.10.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

-nájem - dtto 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

-prodej - nedoporučujeme prodej ani nájem pozemku za požadovaným účelem, potřeba 

vybudování vjezdu lze "ošetřit" např. výpůjčkou a následným jeho předáním OD, parkování 

mohou jistě řešit na svém pozemku, 5.10.2022 

-nájem 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku 

navýšena o přísl. sazbu daně 

-nájem pozemku za účelem parkování vozidla spadá do režimu DPH, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

-prodej neeviduji investiční akci, 02.11.2022 

-nájem neeviduji investiční akci, 02.11.2022 

 

právník OMI 

Žadatel požaduje prodej/nájem pozemku za účelem zajištění přístupu ke své nemovitosti, 

včetně (avšak nikoliv výlučně pro) parkování osobního auta. Prodej veřejného prostranství za 

účelem parkování není žádoucí, v daném případě je nutno neopomíjet, a naopak je důležité 

zdůraznit, že v současné době není nemovitost žadatele vůbec připojena k veřejné 

komunikaci, tedy fakticky i v případě, že by žadatel chtěl/měl parkovat na své nemovitosti, 

nemá k ní zajištěn přístup a musí svým vozidlem přes veřejnou zeleň přejíždět. Pro úplnost 

uvádím, že dle § 1029 může vlastník nemovitosti, na které nelze řádně hospodařit či ji řádně 

užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, žádat soud, aby mu za náhradu 

povolil nezbytnou cestu přes sousední pozemek. 



 

S ohledem na vyjádření OD (sjezd není součástí pozemní komunikace) se výpůjčka pozemku 

za účelem vybudování sjezdu a jeho následné převedení do majetku města nejeví jako 

vhodné řešení.  

 

prodej - doporučuji,  

-nájem - nedoporučuji, 

10.11.2022  

 

ORS 

-prodej nedoporučuje prodej veř.prostranství, doporučuje parkovat na vlastním pozemku, 

24.10.2022 

-nájem nedoporučuje nájem veř.prostranství, doporučuje parkovat na vlastním pozemku, 

24.10.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 20. 10. 2022, č. R2022-882 

Rada MO Pardubice VI: 

a)           nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 628/1 o výměře 

cca 32 m2 v k.ú. Opočínek, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské 

nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví paní XXXXXXXXXXXXX za účelem 

vjezdu ze silnice na vlastní pozemek včetně parkování osobního auta, 

b)           nesouhlasí s nájmem pozemku označeného jako p.p.č. 628/1 o výměře cca 32 m2 v 

k.ú. Opočínek, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 

02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví paní XXXXXXXXXXXXX, za účelem vjezdu ze silnice 

na vlastní pozemek včetně parkování osobního auta. 

(5 pro) 

 

Předpokládaný příjem za nájem – 1.120,- Kč/rok. 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 9, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 016 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 134/47 o výměře 201 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 



znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelka uhradí náklady na 

zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární 

město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 134/47 o výměře 201 m2 

v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 134/47 o výměře 201 m2 v 

k.ú. Pardubice. 

Zdůvodnění žadatele: Jsem vlastníkem domu Smilova č.p. 404 (parcelní číslo 891) a účelem 

mé žádosti je rozšíření mé zahrady patřící k mému domu o pozemek uvedený v této žádosti. 

Pozemek budu užívat výhradně v rámci bydlení v mém domě. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: nejsou 

Popis pozemku: zahrada za bytovým domem čp. 388 v ul. Sladkovského v majetku města - 

pozemek je přístupný pouze přes uvedený dům 

 

Zveřejněno dne 8. 8. 2022, č. 23/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- nemáme námitek, na uvedeném pozemku se nenachází žádná místní ani účelová 

komunikace ve vlastnictví města. Na požadovaném pozemku se nenachází žádná 

komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 3.8.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 9. 8. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se pozemek nachází v plochách s rozdílným způsobem určení 

SM- smíšené území městské, využití musí být v souladu s regulativy dané plochy; 

Z hlediska koncepčního: pozemek se nachází za domem č.p. 388 na st. p. č. 896, který je ve 

vlastnictví města a tedy by měl být možný přístup i z tohoto pozemku, pokud město vlastní 

sousední nemovitost nedoporučujeme prodávat, případně i vzhledem k tvaru pozemku by 



možná měli o část zájem i jiní vlastníci sousedních pozemků a cena by tedy mohla být vyšší; 

tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního 

zákona; 4.8.2022 

 

OHA, koordinátor 

- prodej pozemku parc. č. 134/47 v k.ú. Pardubice není investičním záměrem či 

celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 10.8.2022 

 

SÚ 

-  z hlediska stavebního zákona není námitek, 16.8.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení správy bytových domů a nebyt. prostor 

- Shodně s vyjádřením z roku 2019, prodej pozemků nedoporučujeme. Doporučujeme 

ponechat stávající stav - zahradu k bytovému domu. Dne 1.8.2022      

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- respektujeme názor OSBDNP a doporučujeme neprodávat samostatně pozemek k 

městskému bytovému domu. 10.8.2022  

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku 

navýšena o přísl. sazbu daně, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 17. 08. 2022 

 

právník OMI 

- s ohledem na vyjádření OMI, OSBDNP nedoporučuji prodej části pozemku, který slouží jako 

zahrada k bytovému domu města.   

30.8.2022 

 

ORS 

- doporučuje ponechat stávající stav jako zahradu k bytovému domu města, 10.08.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice I ze dne 5. 9. 2022,  

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO              (pro 0, proti 3, zdrž. 0) 

Rada městského obvodu Pardubice I souhlasí s prodejem pozemku označeného jako p. p. č. 

134/47 o výměře 201 m2 v k. ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX  

Zdůvodnění: RmO doporučuje ponechat stávající stav. 



 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 10, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 017 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 958/1 o výměře 1.370 m2 v k.ú. Svítkov z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování 

znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 958/1 o výměře 1.370 

m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 958/1 o výměře 1.370 m2 v 

k.ú. Svítkov. 

Zdůvodnění žadatele: účel – výstavba rodinného domu + zahrada. 

Vážení, na základě studia územního plánu zjišťuji, že shora uvedený pozemek je určen k 

výstavbě RD. Bez zjevné snahy kontaktovat realitního makléře, jsem se rozhodl oslovit přímo 

vás jako vlastníka předmětného pozemku, který mám zájem po jeho získání využít v souladu 

s jeho stavebním určením. 

Je mě známo, že získání pozemku od obce či města je regulováno zákonem a nemusí to být 

vždy rychlou cestou, ale i s tím jsem srozuměn. Vím také, že ceny stále stoupají, a tak je 

nejvyšší čas, abych se na vás s touto žádostí obrátil.  

Sdělte mně laskavě, zda je uvedený pozemek k prodeji a za jakou cenu. Jsem připraven 

obvyklou cenu respektovat. Pokud by se ukázalo více zájemců, což nikdy nelze vyloučit a 



pozemek dražen, tak se rád zúčastním.  

 

Liniové stavby dle technické mapy: nejsou 

Popis pozemku: zahrada (do října 2020 pozemek sloužil jako zahrada pro mateřskou školu ve 

Svítkově), staré ovocné stromy, pískoviště, dřevěný altán, studna 

 

Zveřejněno dne 8. 9. 2022, č. 26/2022 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OŠKS 

-OŠKS tento pozemek neplánuje využít pro potřeby pardubického školství, ale v případě 

prodeje prosíme o využití finančních prostředků z prodeje na rozvoj školské infrastruktury ve 

městě. 14.9.2022 

 

OD 

- nemáme námitek. Na uvedeném pozemku se v pasportu komunikací nenachází žádná 

místní ani účelová komunikace v majetku statutárního města Pardubice. Na požadovaných 

pozemcích se nenachází žádná komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích.5.9.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 14. 9. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem využití BP - 

Bydlení nízkopodlažní předměstské; využití musí být v souladu s ÚPm Pce; 

Z hlediska koncepčního: nedoporučujeme prodej přímému zájemci. Je to hodnotný pozemek, 

který je/byl využíván jako zahrada školky, doporučujeme ponechat jako rezervu pro případné 

směny pro situace, kdy město potřebuje určité pozemky a může protistraně nabídnout za 

potřebnější pozemky pro město. Případně ponechat ve vlastnictví, neboť hodnota 

nemovitosti - volného pozemku k zástavbě stále roste; tento názor nenahrazuje souhlas 

nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona, 21.9. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- prodej pozemku parc. č. 958/1 v k.ú. Svítkov (t.č. bez konkrétního záměru) není investičním 

záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města 

Pardubice pro spolupráci s investory, 5.9.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného 

stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta21.9.2022 (toto vyjádření není 



rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- z důvodu již několika zájemců o uvedený pozemek doporučujeme prodej předmětného 

pozemku formou veřejné dražby v případě, že již nebude potřebný pro MŠ Doubek, 9.9.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku 

navýšena o přísl. sazbu daně, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 05. 10. 2022 

 

právník OMI 

- nedoporučuji přímý prodej. V případě, že se bude jednat o pozemek pro činnost města 

nepotřebný lze doporučit prodej prostřednictvím veřejné dražby. 13.10.2022 

 

ORS 

- v případě zájmu města pozemek prodat, doporučuje tak formou dražby, 21.09.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 20. 10. 2022, č.  R2022-884 

Rada MO Pardubice VI nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 

958/1 o výměře 1370 m2 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví pana XXXXXXXXXXXXX po 

dobu fungování MŠ Doubek v současném rozsahu. 

(5 pro) 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 10, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 018 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1148 o výměře cca 500 m2, v k.ú. Svítkov z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 



kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí 

náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 

posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1148 o výměře cca 

500 m2, v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1148 o výměře cca 500 

m2, v k.ú. Svítkov. 

Zdůvodnění žadatele: zahrada u čp. 567 U Trojice 

 

Pozn. OMI: pozemek označený jako p.p.č. 1148 o výměře 850 m2 v k. ú. Svítkov statutární 

město Pardubice nabylo bezúplatně v roce 2004 z vlastnictví Pozemkového fondu České 

republiky (nyní Státní pozemkový úřad), 

- čl. IV. smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 10189904444 ze dne 15. 7. 2004: 

1) Pozemek se s ohledem na to, že je určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo 

stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně, převádí na nabyvatele bezúplatně. 

2) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, 

na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, pro kterou 

by nebyl pozemek nebo jeho část využit k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo 

stavbou pro bydlení nebo realizaci zeleně, je obec povinna zemědělský pozemek převést 

zpět na převádějícího za stejných podmínek, za jakých byl na nabyvatele převeden, a to ve 

lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce o změně závazné části 

územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. 

Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na převádějícího, protože bude ve vlastnictví 

třetí osoby, zavazuje se obec k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne převádějícímu náhradu za 

tento pozemek v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření 

smlouvy, na jejímž základě byl pozemek nabyvateli převeden, a to podle cenového předpisu 

platného k témuž dni. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: elektro-VB 

Popis pozemku: vzrostlé stromy a keře, náletové dřeviny, skládka písku 

 

Zveřejněno dne 29. 8. 2022, č. 25/2022 



Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- nemáme námitek, na předmětném pozemku se v pasportu komunikací nenachází žádná 

místní ani účelová komunikace v majetku města. Na požadovaných pozemcích se nenachází 

žádná komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 5.9.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 8. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPm Pce se pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem využití BP - 

Bydlení nízkopodlažní předměstské a v koridoru veřejně prospěšné stavby VI/WD/13/K - 

dopravní napojení přístavu, využití musí být v souladu s ÚPm Pce; 

Z hlediska koncepčního: nedoporučujeme prodej neboť pozemek je zatížen možným 

vedením VPS jak ve stávajícím, tak v novém ÚP, lze pronajmou se standartní výpovědní 

lhůtou; tento názor nenahrazuje souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního 

zákona, 8.9. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- prodej části pozemku parc. č. 1148 v k.ú. Svítkov, popř. nájem tohoto pozemku, není 

investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního 

města Pardubice pro spolupráci s investory, 26.8.2022 

 

SÚ 

- vzhledem k vedení VPS v územním plánu nedoporučujeme. 

   8.9.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- vzhledem k podmínkám SPÚ v darovací smlouvě nelze převést na žadatele, za účelem 

zrevitalizování zanedbaného pozemku bychom doporučili nájem, 24.8.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku 

navýšena o přísl. sazbu daně, 18.10.2022 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- neeviduji investiční akci, 08. 09. 2022 

 

právník OMI 

- s ohledem na vyjádření ostatních odborů nedoporučuji prodej, k prosté údržbě pozemku 



lze doporučit uzavření výpůjčky, k užívání pozemku jako zahrady - nájem,  

13.10.2022 

 

ORS 

- doporučuje nájem z důvodu podmínek převodu na město, 31.08.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice VI, ze dne 19.09.2022R2022-867: 

Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p. č. 1148 o 

výměře cca 500 m2 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví pana 

XXXXXXXXXXXXX          (4 pro) 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 10, zdržel se 0 

 

 

Návrh usnesení č. 019 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 

znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí 

náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 

posudku statutární město Pardubice.       

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře 

cca 55 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 



Důvodová zpráva 

Manželé XXXXXXXXXXXXX, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o 

výměře cca 55 m2 v k.ú. Pardubice. 

Zdůvodnění žadatele: Jedná se o část pozemku mezi příjezdovou cestou a zadní hranicí 

našeho pozemku umístěného v řadové zástavbě. Účelem žádosti je zarovnání zadní hranice 

našeho pozemku s rohy sousedních parcel a dále kultivace a následná údržba tohoto 

mezilehlého pozemku, který je jinak samostatně obtížně udržovatelný. 

 

Liniové stavby dle technické mapy: nejsou 

Popis pozemku: nezpevněný vjezd na pozemek žadatele, náletové dřeviny 

 

Zveřejněno dne 29. 8. 2022, č. 25/2022  

Vyjádření odborů a obvodu:  

OD 

- Nemáme námitek. Na uvedeném pozemku se v pasportu komunikací nenachází žádná 

místní ani účelová komunikace v majetku města. Na požadovaném pozemku se nenachází 

žádná komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 5.9.2022 

 

OŽP 

- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 8. 2022 

 

OHA 

- z hlediska platného ÚPmPce se pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem využití  ZVu 

- Zeleň městská všeobecná, dle nového územního plánu je však celý tento pozemek určen 

pro plochy bydlení; využití musí být v souladu s ÚPmPce; 

Z hlediska koncepčního: v této lokalitě dlouhodobě nedoporučujeme prodej pozemku v 

jediném místě, které pro využití celého pozemku je klíčové pro napojení na dopravní systém 

a zajištění obslužnosti pozemku 1295/10, neustálým odkrajováním se znehodnocuje budoucí 

možnost využití pozemku pro plochy bydlení; lze pronajmou se standardní výpovědní lhůtou; 

tento názor nenahrazuje souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona, 

8.9. 2022 

 

OHA, koordinátor 

- prodej části pozemku parc. č. 1295/1 v k.ú. Pardubice není investičním záměrem či 

celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro 

spolupráci s investory, 26.8.2022 

 

SÚ 

- z hlediska stavebního zákona není námitek, 8.9.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 



 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

- souhlasíme s prodejem požadované části pozemku, 24.8.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku 

navýšena o přísl. sazbu daně, 18.10.2022 

 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

- eviduji investiční záměr Revitalizace bytových domů Husova. č.p. 1116 – 1119, ve studii je 

uvažováno s vedením přístupové komunikace v této lokalitě, 08. 09. 2022 

 

právník OMI 

- s ohledem na již realizované prodeje u sousedních pozemků a schválený prodej 

XXXXXXXXXXXXX) lze za účelem sjednocení vlastnické hranice doporučit ke schválení.  

13.10.2022 

 

ORS 

-nemá námitek, 25.08.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice I ze dne 26. 9. 2022, č. 866        82/09/22           (pro 5, proti 0, zdrž. 

0) 

Rada MO Pardubice I souhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o 

výměře cca 55 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch XXXXXXXXXXXXX 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0, 

proti 8, zdržel se 1 

 

 

Návrh usnesení č. 020 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení podílu ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 

1684/22 o celkové výměře 5.351 m2, p.p.č. 1684/23 o celkové výměře 158 m2, p.p.č. 

1684/28 o celkové výměře 47 m2, p.p.č. 1684/29 o celkové výměře 111 m2, p.p.č. 1688/4 o 

celkové výměře 22 m2, p.p.č. 2632/9 o celkové výměře 77 m2, p.p.č. 2783/49 o celkové 

výměře 42 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 



statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 

znaleckým posudkem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení podílu ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 71/5 

o celkové výměře 47 m2, p.p.č. 343/2 o celkové výměře 819 m2, p.p.č. 354/1 o celkové 

výměře 7.991 m2, p.p.č. 354/7 o celkové výměře 1.259 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v 

čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení podílu ve výši id. 20/912 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 

541/17 o celkové výměře 17 m2 a p.p.č. 541/7 o výměře 1.043 m2, vše v k.ú. Rosice nad 

Labem z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení podílu ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků 

označených jako p.p.č. 1684/22 o celkové výměře 5.351 m2, p.p.č. 1684/23 o celkové 

výměře 158 m2, p.p.č. 1684/28 o celkové výměře 47 m2, p.p.č. 1684/29 o celkové výměře 

111 m2, p.p.č. 1688/4 o celkové výměře 22 m2, p.p.č. 2632/9 o celkové výměře 77 m2, 

p.p.č. 2783/49 o celkové výměře 42 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX 

do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení podílu ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků 

označených jako p.p.č. 71/5 o celkové výměře 47 m2, p.p.č. 343/2 o celkové výměře 819 

m2, p.p.č. 354/1 o celkové výměře 7.991 m2, p.p.č. 354/7 o celkové výměře 1.259 m2, vše 

v k.ú. Rosice nad Labem, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 



VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení podílu ve výši id. 20/912 vzhledem k celku pozemků 

označených jako p.p.č. 541/17 o celkové výměře 17 m2 a p.p.č. 541/7 o výměře 1.043 m2, 

vše v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního 

města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 1. 2024 

Důvodová zpráva 

XXXXXXXXXXXXX, nabízí k odkoupení níže uvedené podíly pozemků za cenu dle znaleckého 

posudku:  

1) spoluvlastnické podíly ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 

1684/22 o celkové výměře 5.351 m2, p.p.č. 1684/23 o celkové výměře 158 m2, p.p.č. 

1684/28 o celkové výměře 47 m2, p.p.č. 1684/29 o celkové výměře 111 m2, p.p.č. 1688/4 o 

celkové výměře 22 m2, p.p.č. 2632/9 o celkové výměře 77 m2, p.p.č. 2783/49 o celkové 

výměře 42 m2, vše v k.ú. Pardubice 

 

2) spoluvlastnické podíly ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako  

1. p.p.č. 71/5 o celkové výměře 47 m2, v k.ú. Rosice nad Labem 

2. p.p.č. 343/2 o celkové výměře 819 m2, p.p.č. 354/1 o celkové výměře 7.991 m2, p.p.č. 

354/7 o celkové výměře 1.259 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, 

 

3) spoluvlastnické podíly ve výši id. 20/912 vzhledem k celku pozemků označených  

3. p.p.č. 541/17 o celkové výměře 17 m2 a p.p.č. 541/7 o výměře 1.043 m2, vše v k.ú. Rosice 

nad Labem. 

 

Pozn. OMI: dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 99 je statutární město Pardubice 

vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši id. 12/228 vzhledem k celku pozemku 

označeného jako p.p.č. 541/17 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, dle výpisu z 

katastru nemovitostí LV č. 10190 je statutární město Pardubice vlastníkem spoluvlastnického 

podílu ve výši id. 12/228 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 541/7 o výměře 

1.043 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem.  

Znalecký posudek bude vyhotoven až v případě zájmu o odkoupení. 

 

Popis pozemků: 

k.ú. Pardubice - p.p.č. 1684/22, p.p.č. 1684/2, p.p.č. 1684/28, p.p.č. 1684/29, p.p.č. 



1688/4,p.p.č. 2632/, p.p.č. 2783/49 – vzrostlé stromy a keře, na části -  bikepark spolku Dirty 

Pardubice z.s., IČO 10981322  

k.ú. Rosice nad Labem - p.p.č. 71/5– komunikace, p.p.č. 343/2, p.p.č. 354/1, p.p.č. 354/7 - 

vzrostlé stromy a keře, p.p.č. 541/17, p.p.č. 541/7 - okraj pole 

 

Vyjádření odborů a obvodu:  

OŽP 

k.ú. Pardubice 

- z hlediska ŽP nemáme námitek, ale vzhledem k nabídce odkupu jen malé části ideálního 

podílu, tak odkup nedoporučujeme. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 8. 2022 

k.ú. R/L 

1. z hlediska ŽP nemáme námitek, ale vzhledem k nabídce odkupu jen malé části ideálního 

podílu, tak odkup nedoporučujeme. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 8. 2022 

2. z hlediska ŽP nemáme námitek, ale vzhledem k nabídce odkupu jen malé části ideálního 

podílu, tak odkup nedoporučujeme. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 8. 2022 

3. z hlediska ŽP nemáme námitek, ale vzhledem k nabídce odkupu jen malé části ideálního 

podílu, tak odkup nedoporučujeme. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo 

rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 8. 2022 

 

OD 

k.ú. Pardubice 

- Nemáme námitek. Na uvedených pozemcích není evidována v pasportu komunikací žádná 

místní ani účelová komunikace. Na požadovaných pozemcích se nenachází žádná 

komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 5.9.2022 

k.ú. R/L 

1. Nemáme námitek. Na uvedeném pozemku se v pasportu komunikací nachází místní 

komunikace III. třídy s číslem úseku 018401881. 5.9.2022 

2. Nemáme námitek. Na uvedeném pozemku není evidována v pasportu komunikací žádná 

místní ani účelová komunikace. Na požadovaném pozemku se nenachází žádná komunikace 

ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 5.9.2022 

3. Nemáme námitek. Na uvedeném pozemku není evidována v pasportu komunikací žádná 

místní ani účelová komunikace. Na požadovaném pozemku se nenachází žádná komunikace 

ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 5.9.2022 

 

OHA 

k.ú. Pardubice 

- z hlediska platného ÚPm Pce se pozemky nachází v ploše s rozdílným způsobem takto: 

1684/22, 1684/28, 1684/29  - KR - zeleň krajinná a 1684/22 - PL- plochy lesní, všechny pak v 



ploše nadregionálním biokoridoru NRBK k72/7 Městské Labe, Pardubice, v plochách ve 

kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie - ÚS Pravý břeh 

Labe, využití je v souladu s ÚPmPce; 

Z hlediska koncepčního: doporučujeme využití možnost odkupu podílu na pozemcích, kde je 

město spoluvlastníkem i vzhledem k faktu, že je to významné území pro rekreaci obyvatel 

města v přírodě  

k.ú. R/L 

z hlediska platného ÚPm Pce se pozemky nachází v ploše s rozdílným způsobem využití takto: 

1. 71/5 - DG - plochy garáží, využití je v souladu s ÚPmPce;2.  343/2 - PV - plochy vodní a D - 

plochy systému silniční dopravy 

354/1 - PL- plochy lesní a D - plochy systému silniční dopravy 

354/7 - KZ - zeleň krajinná, tento pozemek je v novém ÚP určen jako plocha rozvojová pro 

výrobu lehkou; využití musí být v souladu s ÚPmPce; 

Z hlediska koncepčního: bylo by vhodné získat spoluvlastnický podíl na těchto pozemcích, 

které sousedí s pozemky v majetku města v 1 a 2 vedle pozemku města, který je komunikací 

3. z hlediska platného ÚPm Pce se pozemky nachází v ploše s rozdílným způsobem využití 

takto: 

541/7 PL- plochy plnící funkci lesa, NS - specifické plochy pro bezpečnost (území užívané 

armádou) 

541/17 - VL - výroba lehká, využití musí být v souladu s ÚPmPce; 

Z hlediska koncepčního: doporučujeme koupit, jednalo by se o navýšení podílu města na 

vlastnictví pozemků, které jsou dle katastru nemovitostí ostatní komunikací; 

Výše uvedené nenahrazuje souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona, 

8.9. 2022 

 

OHA, koordinátor 

k.ú. Pardubice 

- majetkoprávní vypořádání není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu 

schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 26.8.2022 

k.ú. R/L 

1. majetkoprávní vypořádání není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu 

schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 26.8.2022 

2. majetkoprávní vypořádání není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu 

schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 26.8.2022 

3. majetkoprávní vypořádání není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu 

schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 26.8.2022 

 

SÚ 

k.ú. Pardubice z hlediska stavebního zákona není námitek, 8.9.2022 (toto vyjádření není 

rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

 



k.ú. R/L z hlediska stavebního zákona není námitek, 8.9.2022 (toto vyjádření není 

rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) 

 

1. z hlediska stavebního zákona není námitek, 8.9.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

2. z hlediska stavebního zákona není námitek, 8.9.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

3. z hlediska stavebního zákona není námitek, 8.9.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani 

opatřením stavebního úřadu) 

 

 

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 

k.ú. Pardubice 

- nedoporučujeme odkup, na základě sdělení OD pozemek pro město nepotřebný, nenachází 

se na něm komunikace ve vlastnictví města 

k.ú. R/L 

1. - doporučujeme odkup, na základě sdělení OD pozemek pro město potřebný, nachází se 

na něm komunikace ve vlastnictví města 

2. - nedoporučujeme odkup, na základě sdělení OD pozemek pro město nepotřebný, 

nenachází se na něm komunikace ve vlastnictví města 

3. - nedoporučujeme odkup, na základě sdělení OD pozemek pro město nepotřebný, 

nenachází se na něm komunikace ve vlastnictví města, 12.9.2022 

 

OMI, odděl. ekonomické 

1. - odkoupení pozemků je kryto rozpočtem města přes položku "Majetkoprávní vypořádání 

pozemků", dle zásad 

2. a 3. - odkoupení pozemků není kryto rozpočtem města, 18.10.2022 

 

 

OMI, odděl. investic a technické správy 

k.ú. Pardubice 

- s odkupem souhlasíme v případě, že bude přímo zahrnuto do pasportu zeleně, 23.09.2022 

k.ú. R/L 

1. neeviduji investiční akci, 08. 09. 2022 

2. neeviduji investiční akci, 08. 09. 2022 

3. neeviduji investiční akci, 08. 09. 2022 

 

právník OMI 

k.ú. Pardubice 



- město v současné době není spoluvlastníkem nabízených pozemků, z vyjádření ostatních 

odborů nevyplývá využitelnost pozemků pro město, nedoporučuji.  

k.ú. R/L 

1. na pozemku se nachází místní komunikace, okolní pozemky jsou ve vlastnictví města, lze 

doporučit. 

2., 3. na pozemku se nenachází komunikace, s ohledem na vyjádření ostatních odborů 

nedoporučuji   

13.10.2022 

 

ORS 

k.ú. Pardubice 

- nemá námitek, jedná se však o malý podíl celkové plochy, 31.08.2022 

k.ú. R/L 

1. nemá námitek, jedná se však o malý podíl celkové plochy, 31.08.2022 

2. nemá námitek, jedná se však o malý podíl celkové plochy, 31.08.2022 

3. nemá námitek, jedná se však o malý podíl celkové plochy, 31.08.2022 

 

Usnesení RMO Pardubice II ze dne 21. 9. 2022, č. 605 

Rada městského obvodu Pardubice II projednala nabídku XXXXXXXXXXXXX k odkoupení 

spoluvlastnických podílů ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 

1684/22 o celkové výměře 5.351 m2, p.p.č. 1684/23 o celkové výměře 158 m2, p.p.č. 

1684/28 o celkové výměře 47 m2, p.p.č. 1684/29 o celkové výměře 111 m2, p.p.č. 1688/4 o 

celkové výměře 22 m2, p.p.č. 2632/9 o celkové výměře 77 m2, p.p.č. 2783/49 o celkové 

výměře 42 m2, vše v k.ú. Pardubice za cenu dle znaleckého posudku. Rada doporučuje odkup 

části pozemku pro záměr stezky z Polabin k Labi, popř. i část pozemku pod Bike parkem. 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1   

 

Usnesení RMO Pardubic VII ze dne 5. 10. 2022, č. 614/51-9/2022, bod 1: 

RMO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla 

následovně: 

XXXXXXXXXXXXX, nabízí k odkoupení  

-spoluvlastnické podíly ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako p.p.č. 

1684/22  

o celkové výměře 5.351 m2, p.p.č. 1684/23 o celkové výměře 158 m2, p.p.č. 1684/28 o 

celkové výměře 47 m2, p.p.č. 1684/29 o celkové výměře 111 m2, p.p.č. 1688/4 o celkové 

výměře 22 m2, p.p.č. 2632/9 o celkové výměře 77 m2, p.p.č. 2783/49 o celkové výměře 42 

m2, vše v k.ú. Pardubice 

-spoluvlastnické podíly ve výši id. 10/24 vzhledem k celku pozemků označených jako  

1. p.p.č. 71/5 o celkové výměře 47 m2,  

2. p.p.č. 343/2 o celkové výměře 819 m2, p.p.č. 354/1 o celkové výměře 7.991 m2, p.p.č. 

354/7 o celkové výměře 1.259 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, 



-spoluvlastnické podíly ve výši id. 20/912 vzhledem k celku pozemků označených  

3. p.p.č. 541/17 o celkové výměře 17 m2 a p.p.č. 541/7 o výměře 1.043 m2, vše v k.ú. Rosice 

nad Labem,za cenu dle znaleckého posudku. 

RMO Pardubice VII u bodu 1 souhlasí, existující komunikace je ve správě MO, u bodu 2 a3 

nesouhlasí z důvodu nevyužitelnosti a nízkého vlastnického podílu.  

- pro: 5 

- proti: 0 

- zdrž: 0 

 

Komise pro pozemky a reklamu dne 21. 12. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, 

proti 9, zdržel se 0 

 

2 

Revokace - pozemky 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Mění 

stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/2970/2022', týkajícího se prodeje částí pozemků 

označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.338 m2, 

p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 m2, vše v k.ú. Pardubice do vlastnictví společnosti Centrum 

bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, z původního textu „ Centrum bydlení 

pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 

Praha 8“ a „ Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391“ na text „ AC 

IMMO s.r.o., IČO 14091283, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8“. Ostatní 

text usnesení zůstává beze změny. 

Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Pardubic přijalo dne 26.5.2022 níže uvedené usnesení: 

Přijaté usnesení č. Z/2970/2022               

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 22 m2, p.p.č. 4368/4 o 

výměře cca 1.338 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 m2, vše v k.ú. Pardubice (varianta 2) z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro 

seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, 



za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 3.500,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že 

pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků žadatelem. 

Kupní smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o zřízení služebnosti cesty a stezky na 

komunikaci na část pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 v k.ú. Pardubice ve prospěch 

statutárního města Pardubice jako vlastníka části pozemku označeného jako p.p.č.  4368/4 v 

k.ú. Pardubice, která není předmětem prodeje, a pro každého dalšího vlastníka této části 

pozemku. 

 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4368/1 o výměře cca 

22 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře cca 1.338 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře cca 12 m2, vše v k.ú. 

Pardubice (varianta 2) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 

Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 5. 2023 

 

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 20. 10. 2022 došlo k fúzi sloučením mimo jiných 

zanikajících společností  i  společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., 

IČO  06303391, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, s nástupnickou 

společností AC IMMO s.r.o., IČO 14091283, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 

8, a k přechodu veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost AC IMMO s.r.o.. 

Z důvodu větší transparentnosti, i přesto, že se jedná o právního nástupce společnosti, je 

právníkem OMI doporučena revokace přijatých usnesení, týkající se změny společnosti. 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/1372/2020' bod I. – III. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků 

označených jako p.p.č. 316/3 o výměře 4 m2 (dle GP č. 10139-42/2022 p.p.č. 316/36), 

p.p.č. 316/13 o výměře 492 m2 (dle GP č. 10139-42/2022 p.p.č. 316/40), vše v k.ú. 

Pardubice (dále jen společně jako předmět převodu) z vlastnictví statutárního města 



Pardubice do vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, za kupní cenu odpovídající ceně v čase a místě obvyklé stanovené 

znaleckým posudkem č. 1004-10/2020 ze dne 28. 2. 2020 aktualizovaným dodatkem číslo 

položky: 010843/2022 dne 29.12.2022, tj. u pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 v k.ú. 

Pardubice ve výši 4.250,- Kč/m2, u částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3  a p.p.č. 

316/13, vše v k.ú. Pardubice ve výši 2.500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou 

spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem stavby parkovacího domu. 

V kupní smlouvě bude zakotveno: 

a) ujednání o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětu převodu,  

 

b) závazek kupujícího zrealizovat stavbu parkovacího domu (tj. dokončit všechny stavební 

práce a zajistit veškerá případná povolení, včetně kolaudačního rozhodnutí/souhlasu) do 7 

let ode dne nabytí vlastnického práva k předmětu převodu, a to pod smluvní pokutou 

7.000.000,-Kč, 

 

c) závazek kupujícího užívat předmět převodu pouze pro výstavbu parkovacího domu, a to 

pod smluvní pokutou 10.000,- Kč, 

 

d) zákaz zcizení a zatížení předmětu převodu či jeho části (a to s výjimkou zatížení věcnými 

břemeny pro inženýrské sítě) bez písemného souhlasu prodávajícího vydaného na základě 

rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic, a to do doby nabytí právních účinků 

kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu parkovacího domu, vztahující se i na 

bezúplatný převod, a to pod smluvní pokutou ve výši 7.000.000,- Kč, 

 

e) výhrada zpětné koupě sjednaná na dobu určitou 10let ode dne nabytí vlastnického 

práva k předmětu převodu kupujícím, případně do doby nabytí právních účinků 

kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu parkovacího domu.  

 

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí stavebního 

úřadu MmP na stavbu parkovacího domu umístěného mimo jiné i na předmětu převodu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 

a částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře 4 m2 (dle GP č. 10139-42/2022 

p.p.č. 316/36), p.p.č. 316/13 o výměře 492 m2 (dle GP č. 10139-42/2022 p.p.č. 316/40), vše 

v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PSN 

s.r.o., IČO 17048869. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30.6.2024 



Důvodová zpráva 

Rada města Pardubic a Zastupitelstvo města Pardubic přijala níže uvedená usnesení týkající 

nájmu a následného prodeje pozemků z vlastnictví města Pardubic do vlastnictví společnosti 

PSN s.r.o., IČO 17048869, po splnění podmínek daných v usnesení. V současné době jsou 

tyto podmínky ze strany města a společnosti splněny, jak je uvedeno níže, vyjma uzavření 

dohody o možnostech využití (prodej, nájem apod.) parkovacích míst statutárním městem 

Pardubice v připravovaném parkovacím domě dle usnesením č. Z/1372/2020 bod III.  

Vedení města dne 18.1.2023 rozhodlo, že statutární město Pardubice nebude podmiňovat 

uzavření kupní smlouvy uzavřením dohody o možnosti využití parkovacích míst v parkovacím 

domě. 

 

Rada města Pardubic dne 9.3.2020 usnesením č. R/3142/2020 schválila nájem pozemku 

označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 

316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2 (mimo části zatížené 

souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma, pokud nebude dohodnuto 

mezi žadatelem a společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, jinak), vše v k.ú. 

Pardubice společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, na dobu určitou do doby nabytí právní moci 

územního rozhodnutí na stavbu parkovacího domu za podmínky koordinace dopravního 

řešení s investiční akci "OKOLÍ DOMU HUDBY V PARDUBICÍCH". Před uzavřením nájemní 

smlouvy bude předmětná část pozemku označeného p.p.č. 316/13 v k.ú. Pardubice vyjmuta 

z užívání městského obvodu Pardubice I a bude doloženo souhlasné stanovisko orgánů 

Pardubického kraje s výstavbou parkovacího domu na pozemcích v jeho vlastnictví, a dále 

bude doloženo vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, týkající se 

dohody. 

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 14.5.2020 přijalo níže uvedené usnesení: 

Přijaté usnesení č. Z/1372/2020  

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje  

budoucí prodej a následný prodej pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 

a částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře 

cca 496 m2 (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného 

pásma, pokud nebude dohodnuto mezi žadatelem a společností Služby města Pardubic a.s., 

IČO 25262572, jinak), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice, se 

sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem č. 1004-10/2020 ze dne 28. 2. 2020 u pozemku 

označeného jako p.p.č. 316/14 v k.ú. Pardubice ve výši 4.250,-Kč/m2, u pozemků označených 

jako p.p.č. 316/3 a p.p.č. 316/13 v k.ú. Pardubice ve výši 2.500,-Kč/m2 + DPH v případě, že 

pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za podmínky doložení rozhodnutí 

zastupitelstva Pardubického kraje o převodu pozemků v jeho vlastnictví, které budou 

dotčeny stavbou parkovacího domu, do vlastnictví žadatele. Výměra výše uvedených částí 

pozemků bude upřesněna geometrickým plánem doloženým žadatelem. Geometrický plán 



bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou 

dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na 

předmětných pozemcích. 

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu 

parkovacího domu, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na pozemek označený jako p.p.č. 316/14 v k.ú. Pardubice a 

po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. Uzavření kupní smlouvy 

bude dále podmíněno uzavřením souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného 

břemene na předmětných pozemcích se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 

28800621, popř. provedením výmazu věcného břemene na těch předmětných částech 

pozemků, ve kterých nevede trasa rozvodného tepelného zařízení. 

 

II. Zastupitelstvo města Pardubic  

Ukládá  

uzavřít budoucí kupní smlouvu na budoucí prodej a následně kupní smlouvu na prodej 

pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako 

p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2 (mimo části zatížené 

souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma, pokud nebude dohodnuto 

mezi žadatelem a společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, jinak), vše v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 

17048869. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 4. 2021 

 

III. Zastupitelstvo města Pardubic  

Ukládá  

Radě města Pardubic zahájit jednání s investorem stavby. Cílem jednání bude dohoda o 

možnostech využití (prodej, nájem apod.) parkovacích míst Statutárním městem Pardubice v 

připravovaném parkovacím domě. Dohoda bude předložena Zastupitelstvu města Pardubic a 

bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

Z: Charvát Martin, primátor, Kvaš Petr, náměstek primátora 

T: 31. 12. 2020 

 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic  

Ukládá  

Radě města Pardubic v souladu s doporučením Komise pro urbanismus a architekturu ze dne 

19. 11. 2019 před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, respektive smlouvy kupní, 

podle bodů I. a II. zajistit vypracování kapacitního posouzení křižovatky Na Hrádku - Sukova 

se zohledněním všech aktuálně známých investičních záměrů v území, zejména Rezidence Na 

Dolíku (med : pavlík architekti, 2016), Koncepční studie okolí Domu hudby v Pardubicích 



(A/H, 2018), Studie parkovacího domu za Domem hudby (PPP spol. s r.o., 2019) a 

vypracované kapacitní posouzení křižovatky Na Hrádku - Sukova předložit formou řádné 

zprávy Zastupitelstvu města Pardubic před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

respektive smlouvy kupní, podle bodů I. a II. (optimálně společně s výsledky jednání dle bodu 

III.). 

T: do 18. 6. 2020 

Z: Ing. Petr Kvaš, náměstek primátora města s gescí za oblast dopravy 

 

Shrnutí: 

Na společném jednání dne 8.12.2020 za účasti vedení města, odboru dopravy MmP a 

společnosti PSN s.r.o. bylo dohodnuto, že město vydá společnosti PSN s.r.o. souhlas vlastníka 

pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako 

p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2 vše v k.ú. Pardubice, aby 

společnost mohla zahájit potřebné úkony pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení pro stavbu parkovacího domu. Důvodem této dohody byla skutečnost, že do té 

doby nebyla uskutečněna změna Statutu města Pardubic týkající se vyjmutí části pozemku 

označeného p.p.č. 316/13 v k.ú. Pardubice z užívání městského obvodu Pardubice I, a tudíž 

nebylo možné uzavřít nájemní smlouvu dle usnesení č. R/3142/2020 bod I. 

Rada města Pardubic dne 11.1.2021 přijala usnesení č. R/4959/2021 o udělení souhlasu. 

Souhlas byl vydán dne 20.1.2021. 

Statut města Pardubic č. 2/2021 obsahující změnu byl schválen dne 11.3.2021 usnesením č. 

Z/1969/2021 s účinností 3.4.2021 

 

V souladu s usnesením č. R/3142/2020 bod I. společnost PSN s.r.o. doložila souhlasné 

stanovisko orgánů Pardubického kraje s výstavbou parkovacího domu na pozemcích v jeho 

vlastnictví a vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s.  

 

Ze strany města a společnosti byly splněny podmínky vedoucí k uzavření nájemní smlouvy 

dle usnesení č. R/3142/2020 bod I., kterou společnost dne 13.4.2021 podmínila uzavřením 

budoucí kupní smlouvy. 

Dne 22.12.2022 byla nájemní smlouva oboustranně podepsána. 

 

V souladu s usnesením č. Z/1372/2020 bod I. společnost doložila geometrický plán č. 10139-

42/2022 na oddělení částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře 4 m2 (dle GP č. 

10139-42/2022 p.p.č. 316/36) a p.p.č. 316/13 o výměře 492 m2 (dle GP č. p.p.č. 316/40), vše 

v k.ú. Pardubice, odsouhlaseného společností Služby města Pardubic a.s. 

Ze strany města byly uzavřeny smlouva o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 

Distribuce, a.s. a souhlasné prohlášení o zúžení rozsahu věcného břemene se společností 

Elektrárny Opatovice, a.s. 

 

Bod IV. usnesení č. Z/1372/2020 týkající se vypracování kapacitního posouzení křižovatky Na 



Hrádku – Sukova byl zrušen usnesením č. Z/2069/2021.  

 

Znalecký posudek č. 1004-10/2020 ze dne 28. 2. 2020 aktualizovaný dodatkem číslo položky: 

010843/2022 dne 29.12.2022 stanovil obvyklou cenu u pozemku označeného jako p.p.č. 

316/14 v k.ú. Pardubice ve výši 4.250,-Kč/m2, u částí pozemků označených jako p.p.č. 

316/3  a p.p.č. 316/13 , vše v k.ú. Pardubice ve výši 2.500,-Kč/m2. 

 

Pro informaci uvádíme, že v případě pozemku označeného jako p.p.č. 316/5 o výměře cca 

534 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Pardubického kraje schváleného k prodeji společnosti 

byla cena v čase a místě obvyklá určená znaleckým posudkem ve výši 4.250,- Kč. 

 

Rozhodnutí Stavebního úřadu MmP sp. zn. SÚ 115715/2021/ZS ze dne 27.6.2022 na stavbu 

Parkovací dům Pardubice, Na Hrádku, Pardubice, část obce Zelené Předměstí, bylo potvrzeno 

Krajským úřadem Pardubického kraje Rozhodnutím sp.zn. SpKrÚ 75240/2022 dne 

14.12.2022 s právními účinky ke dni 2.1.2023. Stavební úřad MmP zatím neobdržel z 

Krajského úřadu Pardubického kraje spisový materiál zpět, aby mohl ověřit dokumentaci a 

vyznačit právní účinky. 

 

Z výše uvedených důvodů je předkládán návrh na zrušení usnesení č. Z/1372/2020 bod I. – 

III. a nový návrh na prodej předmětných pozemků za těchto podmínek: 

a) ujednání o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 

telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětu převodu,  

 

b) závazek kupujícího zrealizovat stavbu parkovacího domu (tj. dokončit všechny stavební 

práce a zajistit veškerá případná povolení, včetně kolaudačního rozhodnutí/souhlasu) do 7 

let ode dne nabytí vlastnického práva k předmětu převodu, a to pod smluvní pokutou 

7.000.000,-Kč, 

 

c) závazek kupujícího užívat předmět převodu pouze pro výstavbu parkovacího domu, a to 

pod smluvní pokutou 10.000,- Kč, 

 

d) zákaz zcizení a zatížení předmětu převodu či jeho části (a to s výjimkou zatížení věcnými 

břemeny pro inženýrské sítě) bez písemného souhlasu prodávajícího vydaného na základě 

rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic, a to do doby nabytí právních účinků kolaudačního 

rozhodnutí/souhlasu na stavbu parkovacího domu, vztahující se i na bezúplatný převod, a to 

pod smluvní pokutou ve výši 7.000.000,- Kč, 

 

d) výhrada zpětné koupě sjednaná na dobu určitou 10let ode dne nabytí vlastnického práva k 

předmětu převodu kupujícím, případně do doby nabytí právních účinků kolaudačního 

rozhodnutí/souhlasu na stavbu parkovacího domu.  



 

Návrh usnesení a návrh kupní smlouvy byl společností odsouhlasen. 

 

3 

Odkoupení stavby – silážní žlab v k.ú. Lány na Důlku 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení stavby bez čp/č.ev. stojící na pozemcích označených jako p.p.č. 1128, p.p.č. 

1129 a  p.p.č. 1130, vše k.ú. Lány na Důlku (původně označené jako st.p.č. 162/1, st.p.č. 

162/2, st.p.č. 162/3, vše v k.ú. Lány na Důlku) z vlastnictví Jednotného zemědělského 

družstva Československo-sovětského přátelství Svítkov „v likvidaci“, IČO 00127728, se 

sídlem Staré Čívice, PSČ 530 06, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 

ve výši 389.740,- Kč, která se rovná ceně v čase a místě obvyklé určené znaleckým 

posudkem č. 603_44_22 ze dne 31.12.2022 za účelem realizace investiční akce města – 

výstavby nového městského útulku a služebny městské policie Pardubice.  

Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Převod bude realizován po 

přidělení finančních prostředků z rozpočtu města. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby bez čp/č.ev. stojící na pozemcích označených 

jako p.p.č. 1128, p.p.č. 1129 a  p.p.č. 1130, vše k.ú. Lány na Důlku (původně označené jako 

st.p.č. 162/1, st.p.č. 162/2, st.p.č. 162/3, vše v k.ú. Lány na Důlku) s insolvenčním správcem 

1. správcovská a konkurzní v.o.s., IČO 26126788. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31.12.2023 

Důvodová zpráva 

Odbor majetku a investic v součinnosti s Odborem rozvoje a strategie navrhuje odkoupení 

zemědělské stavby - silážního žlabu z vlastnictví Jednotného zemědělského družstva 

Československo-sovětského přátelství Svítkov „v likvidaci“, IČO 00127728, se sídlem Staré 

Čívice, PSČ 530 06 za nějž jedná insolvenční správce 1. správcovská a konkurzní v.o.s., IČO 

26126788, se sídlem Sladkovského 67, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 



 

Stavba silážního žlabu se nachází na  pozemcích označených jako p.p.č. 1128, p.p.č. 1129 

a  p.p.č. 1130, vše k.ú. Lány na Důlku (původně označené jako st.p.č. 162/1, st.p.č. 162/2, 

st.p.č. 162/3, vše v k.ú. Lány na Důlku) (dále jenom „stavba silážního žlabu“). Statutární 

město Pardubice je vlastníkem pozemku označeného jako p.p.č. 1128 v k.ú. Lány na Důlku, 

pozemky označené jako p.p.č.1129 a p.p.č. 1130, vše k.ú. Lány na Důlku jsou ve vlastnictví 

fyzických osob.  

 

Na základě znaleckého posudku č. 603_44_44 ze dne 31.12.2022 byla určena cena v čase a 

místě obvyklá stavby, a to ve výši 389.740,- Kč. Navrhovaná kupní cena odpovídá takto 

určené ceně v čase a místě obvyklé.  

 

V současnosti odkoupení stavby-silážního žlabu není kryto rozpočtem, a proto je nutné o 

přidělení finančních prostředků požádat v nejbližší změně rozpočtu.  

 

Statutární město Pardubice má zájem vybudovat na pozemcích označených jako p.p.č. 1128 

a p.p.č. 627/6 v k.ú. Lány na Důlku nový městský útulek a služebnu městské policie 

Pardubice. Investiční akci města nelze realizovat za situace, kdy se na pozemku ve vlastnictví 

města nachází cizí stavba (dle ust. § 3055 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, platí že stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních 

právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí).  

 

Vlastník stavby - Jednotné zemědělské družstvo československo-sovětského přátelství 

Svítkov "v likvidaci", IČ 00127728, 530 06 Staré Čívice, je v úpadku a na jeho majetek byl 

prohlášen konkurs.  

 

Stavba silážního žlabu se nachází na pozemku města, ale z části také na pozemcích cizích 

osob. V daném případě nelze koupit pouze část stavby. V rámci architektonické studie na 

výstavbu útulku bylo počítáno s demolicí té části stavby, která se nachází na pozemku města. 

Předpokládá se, že v případě získání stavby do vlastnictví města, bude tato předmětná 

stavba silážního žlabu se souhlasem ostatních vlastníků odstraněna kompletně, aby nedošlo 

k nárokování bezdůvodného obohacení ze strany vlastníků pozemků. Jednání o odstranění 

stavby navrhujeme zahájit po schválení výše uvedeného návrhu usnesení v zastupitelstvu.  

 

V insolvenčním řízení podléhá prodej majetku z majetkové podstaty mimo veřejnou dražbu 

schválení insolvenčním soudem. V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva bude 

insolvenčnímu správci zaslána nabídka na odkoupení stavby.  

 

Vyjádření OPPN OMI a právníka OMI: 



Během přípravy investiční akce obdrželo město Pardubice dopis od XXXXXXXXXXXXX (dále 

jenom stěžovatel), který tvrdí, že připravovaná investiční akce zasahuje do jeho vlastnických 

práv, neboť na pozemcích označených jako p.p.č. 1128 a p.p.č. 627/6 v k.ú. Lány na Důlku ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice se nachází dvě stavby silážních žlabů v jeho 

vlastnictví. Stěžoval k prokázání svého tvrzení předložil kupní smlouvu ze dne 10.1.2011. 

Následně však bylo zjištěno, že stavba silážního žlabu na pozemku p.p.č. 1128 (a dále také 

p.p.č. 1129 a p.p.č. 1130) vše v k.ú. Lány na Důlku (pozemky původně označené jako st.p.č. 

162/1, st.p.č. 162/2, st.p.č. 162/3, vše v k.ú. Lány na Důlku) byla sepsána do majetkové 

podstaty dlužníka Jednotné zemědělské družstvo československo-sovětského přátelství 

Svítkov „v likvidaci“ (insolvenční řízení vedeno pod č.j. KSPA 44 INS 17216/2011 u Krajského 

soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích). Správnost úkonu insolvenčního správce 

byla potvrzena Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 27.5.2021, sp.zn. 101 VSPH 

184/2021-171.  

 

S majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka lze nakládat jen způsobem, který 

stanoví insolvenční zákon, a činit tak může pouze osoba s dispozičními oprávněními. 

Prohlášením konkursu přešlo na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou 

podstatou, a tedy i s předmětnou stavbou silážního žlabu.  

 

Předmětná stavba silážního žlabu byla dříve evidována v katastru nemovitostí na LV č. 22 

jako stavba bez čp./č.e. na pozemcích st.p.č. 162/1, st.p.č. 162/2, st.p.č. 162/3 k.ú. Lány na 

Důlku pro Jednotné zemědělské družstvo Československo-sovětského přátelství Svítkov „v 

likvidaci“, Staré Čívice, 530 06 Pardubice (vlastnictví bylo vyvozeno na základě Kolaudačního 

rozhodnutí č. T 234/88-90/Bo). Její evidence byla zrušena ke dni 4.6.2021 a současně došlo k 

přečíslování předmětných pozemků ( st.p.č. 162/1 nově p.p.č. 1128, st.p.č. 162/2 nově p.p.č. 

1129, st.p.č. 162/3 nově p.p.č. 1130 vše k.ú. Lány na Důlku).  

 

Ve vztahu k druhé stavbě, o níž stěžovatel tvrdí, že se jedná o samostatnou stavbu a která by 

se měla nacházet na pozemku označeném jako p.p.č. 627/6 k.ú. Lány na Důlku, nebyly 

zjištěny žádné informace. Nebylo zjištěno, kdy měla předmětná stavba vzniknout, kdo byl 

stavebníkem, ani vlastníkem. Nepodařilo se dohledat žádné kolaudační rozhodnutí, či jiný 

dokument, který by se k předmětné stavbě vázal. Nebylo zjištěno, že by tato stavba byla 

někdy evidována v katastru nemovitostí (či v dřívějších evidencích) jako samostatná stavba 

(jako v případě stavby silážního žlabu na p.p.č. 1128, p.p.č. 1129, p.p.č. 1130 vše v k.ú. Lány 

na Důlku) ani nebylo zjištěno, že by pozemek, na kterém se má tato tvrzená samostatná 

stavba nacházet, byl někdy evidován jako pozemek stavební. V době, kdy město nabývalo 

pozemky označené jako p.p.č. 627/6 a p.p.č. 1128, vše k.ú. Lány na Důlku byla v katastru 

nemovitostí evidována pouze jedna samostatná stavba umístěná na pozemku označeném 

jako p.p.č. 1128 v k.ú. Lány na Důlku. Město nabývalo pozemek označený jako p.p.č. 627/6 v 

k.ú. Lány na Důlku v dobré víře, že tento pozemek nabývá se všemi součástmi a 

příslušenstvím. S ohledem na tyto skutečnosti se nelze bez dalšího ztotožnit s tvrzením 



stěžovatele, že se jedná o samostatnou stavbu, která by mohla být předmětem převodu, a 

nikoliv pouze součást pozemku. Závěr o samostatném charakteru této druhé stavby nelze 

učinit ani s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, který se k povaze silážních žlabů již 

několikrát vyjádřil: v rozsudku ze dne 13.5.2003, sp. zn. 22 Cdo 737/2002 posoudil silážní 

žlab jako součást pozemku, v usnesení ze dne 25.9.2012, sp. zn. 22 Cdo 4378/2010 naopak 

akceptoval závěr, že silážní žlab je samostatnou věcí. Později ve své judikatuře Nejvyšší soud 

zdůraznil, že při řešení otázky, zda je silážní žlab samostatnou stavbou nebo součástí 

pozemku je nutno vycházet z jednotlivých konkrétních skutečností, neboť silážní žlab může 

být dle okolností případu jak součástí pozemku, tak i samostatnou věcí v právním slova 

smyslu. 
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Revitalizace Brány borců 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

investiční záměr dle zpracované studie „Revitalizace Brány borců“, zpracované Ing. Arch. 

Jaromírem Chmelíkem, která je uvedena v příloze č.1 a č.2 důvodové zprávy k tomuto 

usnesení. Odhad investičních nákladů činí 31 950 tisíc Kč bez DPH v cenové hladině roku 

2022. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

Radě města Pardubic pokračovat v přípravě plánovací fáze projektu, tj. zpracování všech 

stupňů projektové dokumentace projektu „Revitalizace Brány borců“, v rozsahu 

předložené studie, zpracované Ing. Arch. Jaromírem Chmelíkem, která je uvedena v příloze 

č.1 a č.2 důvodové zprávy k tomuto usnesení, s odhadem investičních nákladů ve výši 31 

950 tisíc Kč bez DPH v cenové hladině roku 2022. 

Z: ORS 

T: 30.12.2023 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

Radě města Pardubic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení finální investiční 



záměr projektu „Revitalizace Brány borců“ po ukončení plánovací fáze projektu a zároveň 

předložit ke schválení příslušné rozpočtové usnesení umožňující zahájit zadávací řízení na 

realizaci díla. 

Z: ORS, EO 

T: po dokončení plánovací fáze projektu 

Důvodová zpráva 

V roce 2017 byly zahájeny projekční práce na akci Revitalizace letního stadionu v 

Pardubicích. Výsledný projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení jehož 

zpracovatelem byla společnost JIKA – CZ s.r.o. který byl jedním z podkladů pro výběrové 

řízení na realizaci akce zahrnoval a rozsáhlejší území a řešil i revitalizaci a užití stavebních 

objektů a pozemků na východní straně dotčeného území. V roce 2020 bylo vypsáno výběrové 

řízení na zhotovitele pro nadlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace letního stadionu“ ve 

kterém byl již v zadání z ekonomických důvodů omezen rozsah revitalizace a stavební objekt 

SO 03 Brána borců, nebyl do řízení zahrnut. V roce 2021 byla zahájena revitalizace letního 

stadionu v Pardubicích, jejíž dokončení je plánováno na leden 2023. V průběhu revitalizace 

letního stadionu vznikly nové požadavky na rozšíření diváckého zázemí a objekt „Brána 

borců“ se svým umístěním jeví jako vhodný pro další využití k těmto účelům. Objekt přímo 

navazuje na revitalizovaný letní stadion a v původním uspořádání byl jeho organickou 

součástí. Zároveň tento objekt doplňuje veřejný prostor v ulici U stadionu a po jeho vhodné 

revitalizaci by mohl plnit i další, například kulturní, společenské a volnočasové funkce pro 

širokou veřejnost včetně nově vzniklé promenády.  

Navržené dispoziční řešení v maximální míře zachovává princip symetrického uspořádání 

objektu. Návrhem zůstane zachovaný dominantní středový průchod bránou, ze kterého jsou 

navrženy vstupy do Fan shopu a Sport baru. Ve vstupním prostoru jsou navrženy pokladny 

po obou stranách průchodu. V prostorách pod zkosenými tribunami jsou situovány sklady a 

sociální zázemí. Prostory Fan shopu a Sport baru budou přístupné i z uličního prostoru, popř. 

ze severního a jižního průčelí přístaveb. V severní a jižní části stávajícího objektu jsou 

navrženy další dvě doplňkové pokladny. Tribuny budou přístupné z veřejného prostoru 

pomocí stávajících šesti venkovních schodišť. Konkrétní účel jednotlivých místností včetně 

jejich výměr je uveden ve studii „Revitalizace východní tribuny Letního stadionu v 

Pardubicích“ na straně 16. Za zmínku stojí i fakt, že úpravou uspořádání a doplněním 

minimalistických prosklených přístaveb v předních částech objektu dojde k zásadnímu 

zvětšení užitného prostoru o cca 150 m2, tedy téměř o 39% původní plochy, které zajistí 

bezproblémové budoucí užívání objektu k předpokládanému účelu. Důležitým atributem 

řešení je i vznik čtyř pokladen, pro zlepšení návštěvnického komfortu letního stadionu.  

 

Objekt původně sloužil jako tribuna stadionu při ulici U Stadionu a je kulturní památkou ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice.  Ve střední vrchní části se nachází původní 



zastřešené orchestřiště. Prostor pod tribunou sloužil jako úkryt pro diváky před deštěm a 

sociální zázemí. V průběhu let prošel mnohými, někdy i nevhodnými přestavbami, následně 

přestal být využíván a rychle chátrá. Z toho důvodu byla v roce 2022 zpracován koncept 

"Studie revitalizace Brány borců v Pardubicích". Který byl prezentován zastupitelům dne 

09.05.2022 formou semináře a následně pak byla zpracována finální doplněná verze této 

studie která byla předána 09.09.2022. Studie byla v během tvorby průběžně konzultována s 

dědicem autorských práv, Ing. Arch. Řepou a s orgány památkové péče. Ke způsobu a 

rozsahu revitalizace vydáno kladné stanovisko úsekem památkové péče MmP, ve kterém se 

uvádí následující: „po prostudování předložené studie revitalizace Brány borců Letního 

stadionu v Pardubicích se dotčený orgán a odborná organizace státní památkové péče shodly 

na kvalitě zpracování modernizace Brány borců s ponecháním památkových hodnot této 

stavby. Jedná se o příkladnou práci renovace a modernizace kulturní památky“. Jedná se 

tedy o revitalizaci dokončené stavby (dispoziční úpravy objektu na parc. č. 2994 a parc. č. 

372/3) a její přístavbu na přilehlém pozemku p. č. 2672/4. 

Závěr: 

Z architektonického hlediska je cílem objekt očistit od nevhodných vestaveb a přístaveb a 

docílit tak původního efektu otevřeného sloupoví tvořícího boční rizality stavby dle studie 

„Revitalizace Brány borců“ s minimalistický přístupem přístavby k východnímu průčelí 

objektu.  Přístavby budou sloužit jako rozšíření prostoru pro občanskou vybavenost.  

Z procesního a ekonomického pohledu je cílem návrhu usnesení schválit pořízení realizační 

projektovou dokumentaci vč. získání informace o investiční náročnosti „Revitalizace Brány 

borců“.  

Dokončená projektová dokumentace a rozpočet projektanta na „Revitalizaci Brány borců“ 

umožní zastupitelstvu projednat pokrytí položky na realizaci revitalizace dle příslušné PD. 

Odborný odhad celkových investičních nákladů projektu : 

Plánovací fáze projektu (PD, IČ) : 2 500 tisíc Kč 

Realizační fáze projektu : 31 950 tisíc Kč bez DPH v cenové hladině 12/2022 

Předložení investičního záměru ke schválení Zastupitelstvem města Pardubic je v souladu s 

„Pravidly pro schvalování investičních záměrů v Zastupitelstvu města Pardubic“ ze dne 

15.5.2017 a dále v souladu se směrnicí č.7/2021 „Řízení projektů“, čl.4, odst.5.) ve znění: 

„Před zahájením Plánování projektu (tj. před zahájením zpracování projektové dokumentace 

v požadovaných stupních) jsou výstupy Předprojektové přípravy (studie, analýzy či návrhy 

stavby) předloženy ke schválení ZmP v souladu s Pravidly pro schvalování investičních 

záměrů v zastupitelstvu města Pardubic. Dle těchto pravidel se jedná o investiční projekty s 

odhadovanou hodnotou realizačních nákladů nad 20 mil. Kč bez DPH nebo s odhadovanou 

hodnotou ročních provozních nákladů nad 5 mil. Kč bez DPH.“ 

 

Přílohy: 

Příloha č.1 – Studie revitalizace Brány borců 

Příloha č.2 – Odhad investičních nákladů 
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Volba člena Finančního výboru ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

rezignaci pana Martina Charváta na člena Finančního výboru ZmP podanou ke dni 

06.01.2023. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 

členem Finančního výboru ZmP pana Martina Petružálka, XXXXXXXXXXXXX. 

Důvodová zpráva 

Pan Martin Charvát rezignoval ke dni 06.01.2023  na svou funkci člena Finančního výbíoru 

ZmP.  Zastupitelský klub ANO nominuje na uvolněnou pozici pana Martina Petružálka, jehož 

životopis je k dispozici v příloze této zprávy. 

 

6 

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické 

aglomerace 2014–2020 uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



programový rámec IROP jako přílohu koncepční části Strategie území Hradecko-pardubické 

aglomerace 2021+, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

předložení programového rámce IROP do Výzvy k předkládání žádostí o podporu 

integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021–

2027, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Případné úpravy programového 

rámce IROP, vyžádané v rámci hodnocení dokumentu, budou zapracovány Oddělením 

implementace Strategie ITI a Zastupitelstvu budou předloženy po konečném schválení 

programového rámce IROP ze strany řídicího orgánu. 

Důvodová zpráva 
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Důvodová zpráva 

STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2014–2020  

Město Pardubice je pověřeno funkcí nositele Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

(dále jen „Strategie ITI“). Je tak mj. zodpovědné za naplňování Strategie ITI, a to především 

prostřednictvím plnění finančních plánů a milníků, které jsou nedílnou součástí tohoto 

dokumentu. Strategie ITI byla Zastupitelstvem města Pardubic schválena 19. 11. 2015 a dne 

25. 8. 2016 byla schválena řídicími orgány (dále jen „ŘO“) dotčených operačních programů 

(IROP – Integrovaný regionální operační program, OP D – Operační program Doprava, OP ŽP – 

Operační program Životní prostředí, OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Informace o 

plnění Strategie ITI jsou proto předkládány zastupitelům města Pardubic cca čtvrtletně, a to 

většinou v návaznosti na jednání Řídicího výboru ITI1. Zprávu zpracovává Oddělení 

implementace Strategie ITI, které vykonává činnost nositele. 

 

Přehled čerpání ITI Hradecko-pardubické aglomerace – údaje k 31. 12. 2022 

• vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 563 348 511 Kč 
• Vyjádření ŘV ITI získalo 198 projektových záměrů v dotační částce 5 562 383 533 Kč 

(viz Příloha 1_Projektové záměry hodnocené ŘV ITI_1_2023) 

• z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní 
Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost) 

• 128 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší 
podpory EU 3 186 931 416 Kč 

• vyhlášeno a ukončeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě                    
3 567 318 669 Kč  

• k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 158 projektů v celkové částce 3 976 979 681 
Kč 

• 128 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou 
možnou výší podpory EU 3 178 806 134 Kč 

• 123 projektů za 3 132 930 968 Kč dotačních má vydaný právní akt 
• 96 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 1 643 710 990 Kč 
• 93 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 1 594 460 420 Kč 
• proplaceny žádosti o platbu ve výši 2 607 292 253 Kč 

• podrobnější informace o čerpání viz Příloha 2_Přehled čerpání Strategie ITI_1_2023 
 

Město Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic, Vodovody a kanalizace Pardubice, P-

PINK v ITI v programovém období 2014-2020 

 

Projekty s právním aktem 

• Město Pardubice 

 
1 V programovém období 2014–2020 hovoříme o Řídicím výboru ITI. Pro programové období 2021–2027 došlo 
na základě metodiky k úpravě názvu na Řídicí výbor aglomerace, ale jeho role a složení zůstaly beze změny.  
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26 projektů 

celkové výdaje: 1 281 366 364 Kč 

CZV: 621 383 217 Kč 

dotace EU: 528 175 735 Kč 

• Dopravní podnik města Pardubic 

7 projektů 

celkové výdaje (PA): 245 511 013 Kč 

CZV: 192 365 708 Kč 

dotace EU: 163 510 852 Kč 

• Vodovody a kanalizace Pardubice 

2 projekty 

celkové výdaje (PA): 660 499 149 Kč 

CZV: 235 294 117 Kč 

dotace EU: 200 000 000 Kč 

• P-PINK 

2 projekty 

celkové výdaje: 35 211 937 Kč 

CZV: 35 211 937 Kč 

dotace EU: 17 605 968 Kč 

 

Celkem 

37 projektů  

celkové výdaje: 2 222 588 463 Kč 

CZV: 1 084 254 979 Kč 

dotace EU: 909 292 555 Kč 

 

Více informací viz Příloha 3_Město Pardubice v ITI 

 

STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+ 

Probíhají intenzivní práce na přípravě nového programového období pro čerpání dotací z EU 

na roky 2021–2027. Nositel má úmysl opět intervenovat v pěti operačních programech: IROP, 

OP D, OP ŽP, OP JAK (Operační program Jan Ámos Komenský) a OP TAK (Technologie a aplikace 

pro konkurenceschopnost) na maximální pokrytí absorpční kapacity území.  

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ bude na rozdíl od programového 

období 2014–2020 obsahovat výčet konkrétních strategických projektů, na které jednotlivé 

ŘO rezervují alokaci. Koncepční část Strategie (analytická + návrhová část) současně obsahuje 

témata a projekty financované mimo dotační programy, u nichž bude mít aglomerace 

rezervované finanční prostředky. 

Harmonogram prací  
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V průběhu let 2019 a 2020 byla externím dodavatelem zpracována analytická a návrhová část 

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (dále jen „Strategie“). Obě části byly 

následně připomínkovány ze strany odborných pracovních skupin ITI, Řídicího výboru 

Hradecko-pardubické aglomerace (dále jen „ŘV A“), obcí i ze strany členů Zastupitelstva města 

Pardubic. 

Nositel již zpracoval koncepční část Strategie (viz výše), která byla připravována v souladu s 

Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a Regionálních akčních plánů 

v programovém období 2021–2027. Mj. došlo ke zpracování tzv. integrovaných řešení 

pro oblasti dopravy, životního prostředí, kultury, vzdělávání, podnikání a sociální oblasti, která 

byla opakovaně projednávána a následně schválena tematickými pracovními skupinami a ŘV 

A. Ta lze označit za největší přidanou hodnotu Strategie, protože jednotlivá integrovaná řešení 

přinášejí komplexní pohled na konkrétní problémové oblasti aglomerace a nabízí jejich řešení 

prostřednictvím typových či konkrétních projektů, mezi nimiž lze identifikovat synergické 

vazby.  

Jednou z klíčových podmínek pro dokončení koncepční části Strategie představoval proces 

posuzování vlivů Strategie na životní prostředí (tzv. SEA hodnocení). Tento administrativně a 

časově velmi náročný proces trvající více než rok byl dokončen v polovině srpna 2022 vydáním 

souhlasného stanoviska. Poté nositel mohl dokument zkompletovat, předložit jej ke schválení 

ŘV A (dne 8. 9. 2022) a Zastupitelstvu města Pardubic (22. 9. 2022). Souhlasné stanovisko obou 

orgánů je jednou z povinných příloh Strategie, která byla následně předložena (dne 27. 9. 

2022) do Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií 

využívajících nástroj ITI v programovém období 2021–2027 ke schválení ze strany Ministerstva 

pro místní rozvoj. Dne 10. 11. 2022 nositel obdržel od MMR připomínky k textu Strategie, které 

byly zapracovány a dokument byl dne 9. 12. 2022 odeslán k opětovnému posouzení. K 

finálnímu schválení koncepční části Strategie ze strany Ministerstva pro místní rozvoj došlo 

dne 9. 1. 2023.  

Schválení Strategie v rámci této výzvy je jedním ze základních předpokladů pro rezervaci 

finančních prostředků ŘO jednotlivých operačních programů.  

Programové rámce Strategie 

Nositel současně podnikl kroky k přípravě Akčního plánu Strategie složeného z programových 

rámců k jednotlivým operačním programům. Ve dnech 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022 byly 

vyhlášeny výzvy k předkládaní projektových záměrů do programového rámce IROP (aktivity 

doprava, veřejná prostranství, infrastruktura sociálních služeb, vzdělávání, památky a muzea; 

viz Příloha usnesení 1_Programový rámec IROP). Jednotlivé projektové záměry přihlášené do 

tematických výzev byly posouzeny odbornými pracovními skupinami a ŘV A, a to dle předem 

schválené sady kritérií hodnocení. Dne 14. 12. 2022 byly projekty doporučené pracovními 

skupinami na základě rozhodnutí ŘV A zařazeny do programového rámce IROP (tři projektové 

záměry byly vráceny předkladatelům k dopracování a po opětovném projednání byly 

schváleny na počátku ledna 2023).  
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Poté, co bude programový rámec IROP schválen ze strany Zastupitelstva města Pardubic (ŘV 

A jej schválil v rámci korespondenčního hlasování ve dnech 4. – 9. 1. 2023), bude předložen 

do Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících 

nástroj ITI v programovém období 2021–2027. Nositel očekává, že k jeho schválení ze strany 

IROP by mohlo dojít v průběhu měsíce března. Následně bude moci ŘV A zahájit vydávání tzv. 

Vyjádření ŘV A o souladu projektu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 

2021+/programovým rámcem, které je povinnou přílohou plné žádosti o dotaci, kterou 

žadatelé budou předkládat prostřednictvím Monitorovacího systému evropských 

strukturálních a investičních fondů pro programové období 2021–2027.  

Výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců z O PD, OP TAK a OP JAK 

plánuje nositel vyhlásit 24. ledna 2023, výzva pro OP ŽP bude vyhlášena v průběhu dubna 

2023.  

Finální verze koncepční části Strategie schválená ŘO IROP v lednu 2023 je dostupná na webu 

ITI Hradecko-pardubické aglomerace.   

Alokace pro ITI  

- IROP pro ITI rezervuje 22 % ze své celkové alokace. Vzhledem k poklesu kurzu € pro 
přepočet alokace z Kč došlo ke snížení původně navržené alokace pro nástroj ITI, což 
konkrétně pro Hradecko-pardubickou aglomeraci znamená snížení alokace z původní 1,9 
mld. Kč na 1,79 mld. Kč. Tato částka je rozdělena do dvanácti aktivit (např. terminály, 
mateřské školy, sociální oblast), a to v souladu s dělením celkové alokace přidělené 
nástroji ITI ze strany ŘO IROP a v souladu s prioritami území aglomerace. V rámci jednání 
s IROP a ostatními aglomeracemi se na základě absorpční kapacity území podařilo 
vyjednat např. posílení aktivity Neformální a zájmové vzdělávání, a to z důvodu 
připravenosti klíčového projektu CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa), 
posílení alokace na mateřské školy, sociální služby a muzea. Aktuální podoba rozdělení 
alokace do aktivit viz Příloha 4_Alokace IROP pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. 
 

- OP ŽP avizuje vyčlenění 3,8 % své alokace pro ITI, což je cca 200 mil. Kč pro každou 
aglomeraci a metropolitní oblast. Na základě jednání nositele ITI s ŘO, prezentací projektů 
a další komunikace obdržel nositel od Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
informaci, že z představených projektů splňuje požadované parametry (strategičnost a 
připravenost) pouze projekt CEKVO (Centrum pro komplexní využití odpadů). Na základě 
výše uvedeného se podařilo nositeli vyjednat alokaci 235 mil. Kč. Nadále probíhají 
konzultace uvedeného projektu se zástupci Státního fondu životního prostředí a zároveň 
nositel ITI s ŘO stále vyjednává o možné podpoře dalších kvalitních projektů, zaměřených 
zejména na adaptační opatření v krajině, připravovaných v rámci aglomerace.  

 

- OP JAK: S OP JAK se podařilo vyjednat navýšení vyčleněné alokace pro nástroj ITI 
z původních 1,3 mld. Kč na 2,5 mld. Kč, což představuje nárůst alokace pro naši aglomeraci 
na 373,4 mil. Kč, které jsou určeny pro projekty univerzit a dalších výzkumných organizací. 
 

- OP D navrhuje pro nástroj ITI cca 22 mld. Kč s tím, že prioritou je výstavba nové 
infrastruktury, nicméně podařilo se dohodnout i podmínky podpory projektů modernizací 
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infrastruktury. V rámci OP D získá Hradecko-pardubická aglomerace alokaci ve výši 400 
mil. Kč, tedy na veškeré projekty v zásobníku dopravních podniků. Jedná se pouze o 
projekty na aktivitu Infrastruktura městské drážní dopravy, naopak v oblasti 
inteligentního řízení dopravy nejsou v aglomeraci připravovány žádné projekty.  
 

- OP TAK je připraven alokovat nástroji ITI částku ve výši cca 1,5 mld. Kč, a to pouze pro 
projekty zacílené na posílení výzkumných a inovačních kapacit. Projekty s ostatním 
zaměřením mohou být vepsány do Strategie, nebudou však mít zajištěnou alokaci, budou 
pouze bodově zvýhodněny v rámci individuálních výzev. V zásobníku Hradecko-
pardubické aglomerace jsou v této chvíli projekty za cca 160 mil. Kč. Vyjednávání o 
rozdělení alokace probíhají, nicméně požadovanou alokaci 160 mil. Kč by se s velkou 
pravděpodobností mělo podařit zajistit. 

Z výše uvedeného je jednoznačné, že ne ve všech tématech se podaří dojednat finanční 
prostředky v dostatečné výši. V těchto případech bude výběr projektů ze zásobníku probíhat 
dle kritérií hodnocení, přičemž podpořeny budou ty záměry, které nejlépe naplní Strategii.  

Statutární město Pardubice / Dopravní podnik města Pardubic do výzev k předkládání 
projektových záměrů do programového rámce IROP, na základě předchozího schválení 
seznamu projektů města Pardubic k zařazení do Strategie území Hradecko-pardubické 
aglomerace 2021+ (ITI21+) Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. Z/3042/2022 ze dne 
26. května 2022, předložily (a pracovní skupiny, resp. ŘV A schválil) zařazení projektů:  

- Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH, předkladatelem Dopravní 
podnik města Pardubic (94,2 mil. Kč dotace EU); 

- Přestupní terminál JIH – veřejný prostor (14,1 mil. Kč dotace EU); 
- Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem, 

předkladatelem Dopravní podnik města Pardubic (99,6 mil. Kč dotace EU);  
- Revitalizace náměstí Republiky (42,5 mil. Kč dotace EU); 
- Palackého třída (výkladní skříň města) (40,3 mil. Kč dotace EU); 
- Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 (55,3 mil. Kč dotace EU); 
- MŠ Teplého rozšíření kapacit (77,9 mil. Kč dotace EU); 
- ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben (15,4 mil. Kč dotace EU); 
- CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa) (68,4 mil. Kč dotace EU). 

Celkem se tedy jedná o devět projektových záměrů s předpokládanou dotační podporou 508 
mil. Kč. 
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Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic, 

které jsou uvedené v příloze tohoto usnesení. 

Důvodová zpráva 

Předložená zpráva se týká aktuálně evidovaných žádostí o prodloužení termínů u úkolů 

vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic. Komentáře řešitelů úkolů ke zdůvodnění 

jejich žádostí jsou uvedeny v příloze usnesení. 

 

8 

Poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory kultury 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2023 v navrhované výši 

150.000,- Kč veřejné vysoké škole Univerzita Pardubice, se sídlem: Studentská 95, 532 10 

Pardubice, IČ: 00216275, na realizaci projektu "Rozjeď to". Dotace nebude poskytnuta v 

režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury pro rok 2023 ve výši 150.000,- Kč veřejné vysoké škole Univerzita Pardubice, se 
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sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČ: 00216275, na realizaci projektu "Rozjeď to", 

která je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury pro rok 2023 ve výši 150.000,- Kč s veřejnou vysokou školou Univerzita Pardubice, 

se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČ: 00216275, na realizaci projektu "Rozjeď 

to", která je přílohou tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 31.3.2023 

Důvodová zpráva 



Žadatel veřejná vysoká škola Univerzita Pardubice, IČ: 00216275, se sídlem: Studentská 95, 

532 10 Pardubice, si podala žádost o poskytnutí individuální dotace na realizaci projektu 

„Rozjeď to“ ve výši 150 tis. Kč.  

Univerzita Pardubice navazuje na loňský pilotní ročník a chce touto cestou navázat a zopakovat 

úspěšnou výzvu „Rozjeď to“ pro studenty Univerzity Pardubice.  

Cíl projektu:  

Univerzita Pardubice ve spolupráci se Statutárním městem Pardubice chtějí touto cestou 

vytvořit vhodné podmínky pro studenty k aktivnímu zapojení do kulturního života ve městě a 

motivovat je k realizaci široké škály projektů.  

Prostřednictvím takové aktivity dále rozšířit komunitu studentů, kteří se mohou zapojit ať už 

na straně pořadatele nebo konzumenta zdejší kulturní nabídky.  

Princip projektu:  

Hlavní myšlenka leží ve vytvoření motivace pro studenty ve formě finanční podpory jejich 

záměrů. Projekt je určený zejména pro studenty, kteří už mají nějaké zkušenosti s takovou 

činností nebo mají záměr připravený a v realizaci jim brání nedostatek financí. 

Rozsah a harmonogram projektu:  

Realizace kulturních projektů proběhne nejpozději do 19.08.2023 nebo do doby, kdy má 

žadatel status studenta (u končících ročníků). Podmínkou je, aby žadatelem o finanční 

podporu a realizátorem projektu byl v době jeho realizace student Univerzity Pardubice.  

Termín ukončení sběru žádostí: 9. ledna 2023 

Oznámení výsledků výběru projektů: do února 2023 

Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory realizace kulturního projektu: do března 2023 

Podmínky a kritéria výběru projektu:  

Formální kritéria hodnocení:  

● Podání žádosti do 9. ledna 2023 prostřednictvím formuláře “Žádost o studentský 

projekt”,  

● Vyrovnaný, tedy nulový rozpočet projektu (plánované náklady se rovnají plánovaným 

výnosům). 

● Realizace projektu nejpozději do 19.08.2023 nebo dříve, v závislosti na statusu 

studenta u končících ročníků. 

● Žadatel je studentem Univerzity Pardubice v době podání žádosti i realizace projektu. 

● Maximální požadovaná částka nepřesahuje 40.000 Kč za projekt; z toho až 25.000 Kč 

na realizaci kulturního projektu a až 15.000 Kč na přiznání stipendia po úspěšném 

ukončení akce.   

Kritéria výběru:  

● Přínos kulturní scéně: max. počet bodů 40: Projekt je inovativní, přichází s doplněním 

zdejší kulturní scény. Má svou uměleckou hodnotu a dokáže ji zprostředkovat publiku 

vhodnou formou. Zvažované publikum se neskládá pouze ze studentů Univerzity 

Pardubice, ale projekt má ambici oslovit i další občany města či okolí. Projekt se svou 

lokalizací neomezuje pouze na areál kampusu univerzity, ale má přesah do města tak, 
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aby naplňoval myšlenku univerzitního města. Projekt má potenciál být základem pro 

další pokračování, je udržitelný.  

 

● Hospodárnost projektu: max. počet bodů 30: Náklady i výnosy jsou odůvodnitelné a 

jejich uhrazení je nutnou podmínkou realizace projektu. Náklady jsou vynaloženy 

hospodárně a jejich výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Projekt má 

vyrovnaný rozpočet a všechny náklady  jsou uznatelné a doložitelné.  

 

● Organizační zajištění projektu: max. počet bodů 30: Projekt pamatuje na nutné 

organizační zajištění. Je realizovatelný a dobře pracuje s možnými riziky. 

 

● Nově zapojený projekt: max. počet bodů 15: Projekt a žadatel nezískali v předešlých 

ročnících podporu Rozjeď to.  

 

Způsob hodnocení:  

● Projekty budou hodnoceny nejprve po formální stránce. Pokud budou splněny všechny 

náležitosti, budou projekty následně hodnoceny dle věcných kritérií.  

● Projekty bude posuzovat společně komise složená ze zástupců Univerzity Pardubice a 

Kulturní komise města Pardubic.  

● Komise posoudí všechny projekty, které splnily řádně formální kritéria a dle daných 

věcných kritérií přidělí každému projektu bodové ohodnocení; 

● Aby byl projekt podpořitelný, musí v rámci věcného hodnocení získat nejméně 50 

bodů; tímto bodovým minimem nevzniká právní nárok na podporu.   

● Na podporu v rámci projektu nevzniká podáním žádosti žádný právní nárok.       

● Je plně v kompetenci komise navrhnout podporu projektu nižší, než je požadovaná 

výše, případně s ohledem na omezený rozpočet rozhodnout, které projekty na 

podporu nedosáhnou. 

Uznatelné náklady – na co je možné prostředky vynaložit: 

Náklady, které přímo souvisejí s projektem a bez jejichž vynaložení by projekt nemohl být 

realizován. 

Neuznatelné náklady: 

● Osobní odměna pořadatele/žadatele; 

● Stravování, občerstvení, květiny, ceny do soutěží, peněžní dary; 

● Jízdné na zkoušky akce; 

● Daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na 

odpočet této daně; 

● Nákup aparatury, vybavení, zařízení, přístrojů; 

● Investiční výdaje; 

● Pořizování vlastních audio a video nosičů určených k prezentaci a prodeji nebo 

obdobnou ediční činnost; 
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● Leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných finančních produktů včetně 

příslušenství; 

● Nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze doložit); 

● Telefonní služby; 

● Vedení účetnictví, bankovní poplatky, právní služby; 

● Položky hrazené formou vzájemného zápočtu; 

● Podpora politických stran, náboženství, extremistických hnutí a služby poskytnuté v 

rozporu s dobrými mravy; 

● Činnosti přímo nesouvisející s podporovanou akcí. 

 

Vyplacení stipendia:  

Stipendium je nenárokové a bude přiznáno na základě návrhu Univerzity Pardubice po 

posouzení úspěšnosti realizace projektu. 

Vyúčtování projektu/prokázání realizace: 

Realizátor projektu je povinen doložit vyúčtování poskytnuté finanční podpory v listinné 

podobě nejpozději do 10 dnů po uskutečnění akce. Vyúčtování bude obsahovat seznam 

dokladů a přiloženy budou originály prvotních dokladů vynaložených nákladů.  

Kulturní komise se na svém jednání dne 9.1.2023 usnesla, že projekt doporučuje podpořit 

v požadované výši 150 tis. Kč. Členové kulturní komise hlasovali následovně: Pro 9 ; Proti  0 ; 

Zdrželi se 2.  

Dotace nebude poskytnuta v režimu „de minimis“. Příjemce dotace uzavře s městem coby 

poskytovatelem dotace v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.  

Položka odpovídající celkové výši dotace v částce 150 tis. Kč byla schválena a pro daný účel 

vyčleněna na jednání Zastupitelstva města Pardubic v rámci rozpočtu statutárního města 

Pardubice pro rok 2023 jako samostatný řádek s názvem „PPK – dotace – kulturní aktivity 

studentů Upce“, číslo usnesení Z/113/2022 ze dne 19.12.2022.  

 

Schválení této zprávy je podle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno 

zastupitelstvu města.      
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Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2023 fyzické osobě 

podnikající panu Mgr. Theodorovi Mojžíšovi, IČ: 44049668, se sídlem Netušilova 1616/15, 

796 01 Prostějov, na realizaci projektu "Josef Gočár - Automatické mlýny Pardubice" v 

navrhované výši 200.000,- Kč. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury pro rok 2023 s fyzickou osobou podnikající panem Mgr. Theodorem Mojžíšem, IČ: 

44049668, se sídlem Netušilova 1616/15, 796 01 Prostějov, na realizaci projektu "Josef 

Gočár - Automatické mlýny Pardubice" ve výši 200.000,- Kč, která je přílohou tohoto 

usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

kultury pro rok 2023 s fyzickou osobou podnikající panem Mgr. Theodorem Mojžíšem, IČ: 

44049668, se sídlem Netušilova 1616/15, 796 01 Prostějov, na realizaci projektu "Josef 

Gočár - Automatické mlýny Pardubice" ve výši 200.000,- Kč, která je přílohou tohoto 

usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 31.03.2023 

Důvodová zpráva 



  94 

Fyzická osoba podnikající pan Mgr. Theodor Mojžíš, IČ: 44049668, se sídlem Netušilova 

1616/15, 796 01 Prostějov, si podal žádost o individuální dotaci z Programu podpory kultury 

na financování projektu „Josef Gočár – Automatické mlýny Pardubice“ ve výši 200 tis. Kč. 

Jedná se o pokračování projektu z roku 2022, jehož předmětem je zhotovení filmového 

dokumentu; tento projekt byl v roce 2022 podpořen částkou ve výši 100 tis. Kč.  
 

Průmyslová stavba u řeky Chrudimky do širšího centra Pardubic naprosto přirozeně patří. Sto 
let mlýny sytily město a kraj základní potravinou i podmanivostí Gočárova exteriéru.  Nyní se 
národní kulturní památka „Automatické mlýny“ proměňuje.  Stroje na mouku nahradí 
„stroje“ na kulturu a vzdělání, uzavřený průmyslový prostor se otevře městu, lidem, novým 
impulzům a výzvám.    Dokument o délce 52 minut s pracovním názvem „Josef Gočár – 
Automatické mlýny Pardubice“ epizodně sleduje postup stavebních prací. Nekončí kolaudací, 
sledování proměny je sice důležité, dominantní však musí být život v nově koncipovaných 
prostorách. 
 

Celá realizace přestavby je velký i v nadregionálním měřítku mimořádný partnerský projekt 
kraje, města a soukromého investora. Právě podpora všech účastněných společně s 
nevšedním zaujetím rozhodujících jednotlivců pro danou věc je jedním z nejsilnějších 
momentů celého díla. Bude zde sídlit krajská Gočárova galerie, budova polytechnických 
dílen, Galerie města Pardubic – GAMPA, malá obchodní čtvrt doplněna bytovými jednotkami, 
divadelní sál, park, velké centrální nádvoří. Jde o nové místo k veřejnému životu.   
 
Natáčení projektu probíhá již od 2021, v roce 2022 bylo provedeno 7 dní obhlídek a 15 
natáčecích dní, z toho v Pardubickém kraji 12 natáčecích dní. V tomto roce proběhne celkem 
10 natáčecích dnů s prioritou natáčení přestavby areálu mlýnů. Dokončení natáčení je 
plánováno na jaro roku 2024, finální verze snímku v témže roce 2024. 
 
Podrobnější informace k dokumentu:  
Lokace: Pardubice, Semín, Lázně Bohdaneč, Praha, Jaroměř, Krucemburk, Hradec Králové, 
Jaroměř,   
Archivy: Za domy milovníků umění, Ke slávě a chvále (vlastní – ČT a VIDEO THEO) 
Délka snímku: 52minut 
Dramaturgie: Ondřej Šrámek,  
Komentář čte: Jaroslav Plesl 
Střih: Jaromír Vašek, 
Kamera: Ivo Popek, Dalibor Chobot, 
Scénář a režie: Theodor Mojžíš 
 

 Celkový plánovaný rozpočet filmu na tento rok činí 567 tis. Kč, požadovaná výše dotace byla 

200 tis. Kč. Dotace bude využita na úhradu výdajů za služby kameramana, technika kamery, 

střihače, zvukaře, produkčního a za dopravu vč. ubytování.   

Kulturní komise se na svém jednání dne 9.1.2023 usnesla, že projekt doporučuje podpořit 

v požadované výši 200 tis. Kč. Členové kulturní komise hlasovali následovně: Pro 9 ; Proti 0  ; 

Zdrželi se 2.  
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Dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v tomto roce. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace vychází ze standardně uzavírané dotační smlouvy, která byla rozšířena o 

tuto podmínku:  

• příjemce dotace je povinen na základě scénáře, na jehož realizaci je dotace určena, 

zrealizovat a uvést do kinodistribuce či televizní distribuce filmové dílo, a to do pěti 

let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1734/00804/22 uzavřené 

mezi týmiž smluvními stranami dne 23.6.2022, tj. nejdéle do 23.6.2027. K prokázání 

splnění této podmínky je příjemce dotace povinen poskytovateli poskytnout 

potřebnou součinnost (podmínka se tedy časově odvíjí již od účinnosti smlouvy o 

poskytnutí dotace na tentýž projekt poskytnuté příjemci dotace pro období roku 

2022).  

• umožnit poskytovateli užití filmových děl – na jejichž pořízení obdrží touto smlouvou dotační 

prostředky, a to formou jejich zveřejnění, tj. promítání přenosem počítačovou nebo jinou 

obdobnou sítí z médií sloužících k ukládání zvukově-obrazových záznamů, a to výhradně jen 

pro vzdělávací, výchovné či jiné nekomerční účely; tuto licenci k užití filmových děl poskytne 

příjemce poskytovateli bezplatně, bez časového a územního omezení, včetně oprávnění k užití 

tohoto díla v rámci činnosti příspěvkových organizací, jichž je poskytovatel zřizovatelem 

(zejména základních škol).  

 
Na tento projekt byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jako samostatná položka 
v rámci Programu podpory kultury. Tato položka je součástí schváleného rozpočtu 
statutárního města Pardubice pro rok 2023 pod č. usn. Z/113/2022 ze dne 19.12.2022. Na 
vícezdrojovém financování ve stejné celkové výši, tj. 300 tis. Kč v letech 2022-2023 se bude 
podílet také Pardubický kraj.  
 
Dotace nebude poskytnuta v režimu „de minimis“. Příjemce dotace uzavře s městem coby 

poskytovatelem dotace v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.  

Schválení této zprávy je podle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno 

zastupitelstvu města.      

 

      



  96 

 

9 

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

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, ve výši 20 mil. Kč určené ke krytí rozdílu mezi 

náklady a výnosy vzniklými při realizaci služeb obecného hospodářského zájmu 

(vyrovnávací platba) při provozu MFA v období r. 2023. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 

91 408, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, ve výši 20 mil. Kč určené ke 

krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklými při realizaci služby obecného hospodářského 

zájmu (vyrovnávací platba) v rámci provozu MFA v období r. 2023. Znění smlouvy je 

přílohou č. 1 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, Zelené Předměstí, třída Míru 90, dle bodu II. tohoto usnesení, 

ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

T: 13. 2. 2023 

Z: Jan Nadrchal, primátor 

Důvodová zpráva 

Město Pardubice je jediným akcionářem společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále jen 

RFP). Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 14. 12. 2017 schválilo uzavření 

Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu (Rámcovou smlouvu, viz příloha 

důvodové zprávy č. 3) se společností RFP, a to usnesením č. Z/2249/2017 (dne 30. 6. 2020 

byl k této Rámcové smlouvě uzavřen dodatek č. 1). V návaznosti na plnění tohoto usnesení 
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byla připravena dotační smlouva, která řeší financování provozu multifunkční arény (MFA) v 

režimu obecného hospodářského zájmu pro rok 2023. Společnost RFP je v rámci provozování 

MFA pověřena také naplňováním závazků Města Pardubice vyplývajících z akcionářské 

dohody se společností HokejPce 2020 s.r.o. Poskytnuté finanční prostředky budou použity 

jako "vyrovnávací platba" saturující doplnění chybějícího objemu příjmů (tj. rozdílu mezi 

náklady a výnosy) z provozu MFA. 

Příloha č. 2 důvodové zprávy, žádost společnosti RFP ze dne 19. 9. 2022 o poskytnutí finanční 

dotace ve výši 25 mil. Kč, pak standardně dokládá strukturu očekávaných výdajů RFP. 

Navýšení dosavadní výše dotační podpory o částku 5 mil. Kč argumentuje RFP očekávaným 

nárůstem ceny energií a dalších provozních vstupů. Detailně viz příloha žádosti – Rozpočet 

MFA na rok 2023.   

Částka 20 mil. Kč byla schválena při projednávání rozpočtu 2023 na jednání ZmP 19. 12. 2022 

(přijaté usnesení č. Z/113/2022).    

Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet dokládá částku 20 mil. Kč, která je nižší než 

požadovaná částka, měl by RFP v souladu se Smlouvou o poskytování služeb obecně 

hospodářského zájmu zpracovat přehled omezení v plnění závazku, a to při striktním výkladu 

postupu předpokládaného v této smlouvě. V rámci projednávání a schvalování rozpočtu na 

rok 2023 bylo po projednání se zástupci RFP odsouhlaseno schválit na prosincovém jednání 

ZmP částku 20 mil. Kč s tím, že v březnové nebo dubnové změně rozpočtu bude navrženo její 

případné navýšení. Jako základní podklad pro její posílení bude možné využít informace o 

počátku roku 2023 tak, aby aktualizovaný rozpočet hospodaření RFP pro r. 2023 střediska 

aréna (MFA) mohl takové posílení přesněji prokazovat. Uzavření případného dodatku dotační 

smlouvy s vazbou na případné navýšení finančních prostředků bude v rámci změny rozpočtu 

r. 2023 předloženo k projednání na březnovém nebo dubnovém zasedání ZmP. K omezení 

plnění závazku by musel RFP přikročit až v situaci, kdy ze strany města nebude oprávněnému 

nároku na potřebnou výši dotační podpory vyhověno, tj. dotační podpora by nebyla 

navýšena.  

Rozhodování o poskytování dotací nad 50 000 Kč a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 

poskytnutí je dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění, vyhrazeno zastupitelstvu města.  

Závěr: 

Cílem navrhovaného uzavření dotační smlouvy s RFP je uzavření standardního smluvního 

vztahu, který umožní RFP dofinancovat provoz MFA. 

 

10 

Změny v obsazení orgánů a.s. a v dalších subjektech zástupci města 

 

 

Návrh usnesení č. 001 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

obsazení orgánů Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČ: 464 95 801 zástupci města 

Pardubice dle článku V. odstavce 5. (obsazení správní rady) a dle článku VI. Odstavce, 4. 

(obsazení dozorčí rady) zakládací listiny takto:  

 

a) z pozice člena správní rady odvolává tyto osoby: Martina Charváta, Petra Kvaše, Jana 

Mazucha, Jakuba Rychteckého, Jiřího Rejdu, Víta Ulrycha, Jaroslava Žítka, Michala Koláčka, 

Jana Nadrchala.  

 

b) do pozice člena správní rady nadace (dle zakládací listiny 9 členů) volí s účinností dnem 

31. 1. 2023:  

1. Jana Nadrchala, XXXXXXXXXXXXX 

2. Jakuba Rychteckého, XXXXXXXXXXXXX 

3. Jiřinu Klčovou, XXXXXXXXXXXXX 

4. René Živného, XXXXXXXXXXXXX 

5. Jana Hrabala, XXXXXXXXXXXXX 

6. Jiřího Rejdu, XXXXXXXXXXXXX 

7. Štěpánku Fraňkovou, XXXXXXXXXXXXX 

8. Otakara Janeckého, XXXXXXXXXXXXX 

9. František Socha, XXXXXXXXXXXXX 

 

c) z pozice člena dozorčí rady odvolává Pavla Hovorku, Jiřího Hájka, Lukáše Filipa. 

 

d) do pozice člena dozorčí rady (dle stanov 3 členové) volí s účinností dnem 31. 1. 2023:  

1. Jaroslava Kňavu, XXXXXXXXXXXXX 

2. Vítězslav Novohradský, XXXXXXXXXXXXX 

3. Filip Sedlák, XXXXXXXXXXXXX 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

rozhodnutí Rady města Pardubic o obsazení orgánů PAP Pardubice o.p.s., IČ: 288 25 781 

zástupci města Pardubice takto:  

a) z pozice člena správní rady jsou Radou města Pardubic s účinností dnem 31. 1. 2023 

odvoláni:   

     Petr Tomášek, Jaroslav Menšík, Jan Nadrchal, Michal Pražan, Richard Urban, René Živný.  
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b) do pozice člena správní rady (dle zakládací listiny 6 členů) jsou Radou města Pardubic 

     s účinností dnem 1. 2. 2023 jmenováni:  

1. René Živný, XXXXXXXXXXXXX(znovuzvolení) 

2. Libor Hlaváč, XXXXXXXXXXXXX 

3. Jan Nadrchal, XXXXXXXXXXXXX (znovuzvolení) 

4. Jaroslav Menšík, XXXXXXXXXXXXX (znovuzvolení) 

5. Radek Vančura, XXXXXXXXXXXXX 

6. Miloš Adamů, XXXXXXXXXXXXX 

c) z pozice člena dozorčí rady jsou Radou města Pardubic s účinností dnem 31. 1. 2023 

odvoláni: 

Martin Kratochvíl, Jiří Jedlička, Radek Meduna, Milan Randák, Věra Vlastníková, Roman 

Harmat. 

 

d) do pozice člena dozorčí rady (dle zakládací listiny 6 členů) jsou Radou města Pardubic s 

účinností 

dne 1. 2. 2023 jmenováni:  

1. Filip Šťastný, XXXXXXXXXXXXX 

2. Jiří Rejda, XXXXXXXXXXXXX 

3. Markéta Hujerová, XXXXXXXXXXXXX 

4. Petr Tomášek, XXXXXXXXXXXXX  

5. Martin Kratochvíl, XXXXXXXXXXXXX (znovuzvolení) 

6. Jan Metelka, XXXXXXXXXXXXX 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na obsazení orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. IČ: 601 08 631 

zástupci města Pardubice takto: 

a) do funkce člena představenstva (dle stanov 7 členů) budou zvoleni: 

1. Martin Charvát, XXXXXXXXXXXXX 

2. Leoš Malina, XXXXXXXXXXXXX 

3. František Brendl, XXXXXXXXXXXXX 

a nahradí tak v představenstvu Martina Charváta (znovuzvolení), Františka Weisbauera a 

Vítězslava Štěpánka.  

 

b) do funkce člena dozorčí rady (dle stanov 9 členů) bude zvolen Lubomír Hanzlík, 

XXXXXXXXXXXXX a nahradí tak v dozorčí radě Leoše Malinu.   
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Návrh usnesení č. 004 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. Z/082/2022 ze dne 19. 12. 2022 ve znění – citace: 

 

„Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

návrh na obsazení orgánů společnosti SmP - Odpady a.s, IČ: 275 47 230 zástupci města 

Pardubic takto:  

a) novými členy představenstva budou nejpozději dne 15. 2. 2023 zvoleni:  

1. Jan Procházka, XXXXXXXXXXXXX /znovuzvolení/ 

2. Aleš Kopecký,XXXXXXXXXXXXX /znovuzvolení s pověřením k řízení a.s./  

3. Jaroslav Mlateček, XXXXXXXXXXXXX 

4. František Němec, XXXXXXXXXXXXX 

5. Jiří Lejhanec, XXXXXXXXXXXXX  

a nahradí tak v představenstvu paní Pavlínu Parchanskou, paní Kláru Sýkorovu, pana 

Martina Milatu, tedy osoby, které nejsou navrženy ke znovuzvolení.   

b) členy dozorčí rady budou nejpozději dne 15. 2. 2023 zvoleni:  

1. Vítězslav Čapek, XXXXXXXXXXXXX 

2. Daniel Spálenka, XXXXXXXXXXXXX 

3. Martin Milata, XXXXXXXXXXXXX 

4. Milan Chaloupecký, XXXXXXXXXXXXX 

5. Helena Michálková, XXXXXXXXXXXXX /zaměstnanec SmP – Odpady a.s./ 

a nahradí tak v dozorčí radě Jaroslava Kňavu, Lubomíra Hanzlíka, Jiřího Čáslavku, Pavla 

Nevečeřala a Helenu Suchánkovou, tedy osoby, které nejsou navrženy ke znovuzvolení.“ 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

radou schválené doporučení představenstvu Služby města Pardubic a.s., IČ: 252 62 572 

realizovat změny ve složení orgánů 100% dceřiné společnosti SmP - Odpady a.s, IČ: 275 47 

230, v tomto rozsahu:  

 

a) novými členy představenstva budou nejpozději dne 15. 2. 2023 zvoleni:  

1. Jan Procházka,XXXXXXXXXXXXX /znovuzvolení s návrhem na funkci předsedy/ 

2. Aleš Kopecký, XXXXXXXXXXXXX /znovuzvolení s návrhem na funkci místopředsedy 

pověřeného řízením/  

3. Jaroslav Mlateček, XXXXXXXXXXXXX 

4. František Němec, XXXXXXXXXXXXX 
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5. Jiří Lejhanec, XXXXXXXXXXXXX 

a nahradí tak v představenstvu paní Pavlínu Parchanskou, paní Kláru Sýkorovu, pana 

Martina Milatu, tedy osoby, které nejsou navrženy ke znovuzvolení.   

b) členy dozorčí rady budou nejpozději dne 15. 2. 2023 zvoleni:  

1. Jiří Doležal, XXXXXXXXXXXXX 

2. Daniel Spálenka, XXXXXXXXXXXXX 

3. Martin Milata, XXXXXXXXXXXXX  

4. Milan Chaloupecký, XXXXXXXXXXXXX  

5. Helena Michálková, XXXXXXXXXXXXX /zaměstnanec SmP – Odpady a.s./ 

a nahradí tak v dozorčí radě Jaroslava Kňavu, Lubomíra Hanzlíka, Jiřího Čáslavku, Pavla 

Nevečeřala a Helenu Suchánkovou, tedy osoby, které nejsou navrženy ke znovuzvolení.   

 

Návrh usnesení č. 005 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na obsazení orgánů společnosti Pardubická plavební a. s., IČ: 259 369 72, zástupci 

města Pardubice takto: 

 

a) do funkce člena představenstva budou zvoleni: 

1. Michael Skalický, XXXXXXXXXXXXX (znovuzvolení) 

2. Miroslav Čada, XXXXXXXXXXXXX (znovuzvolení) 

3. Jan Hrabal, XXXXXXXXXXXXX 

a nahradí tak v představenstvu pana Filipa Petra.      

b) do funkce člena dozorčí rady budou zvoleni: 

1. Jana Letáčková, XXXXXXXXXXXXX (znovuzvolení) 

2. René Živný, XXXXXXXXXXXXX (znovuzvolení) 

3. Petr Nachtigall, XXXXXXXXXXXXX (znovuzvolení)       

 

Návrh usnesení č. 006 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

návrh změn v akciových společnostech s akciovým podílem města Pardubic v intervalu 6 % 

až 30 % s tím, že jako zástupci města Pardubice jsou navrženy tyto osoby: 

1. FREE ZONE Pardubice a.s. (akciový podíl města 30 %),  

Správní rada: Martin Štefka, XXXXXXXXXXXXX, který  

nahradí pana Radima Petružálka.  
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4. Přístav Pardubice a.s. (akciový podíl města 6,6 %) 

představenstvo: XXXXXXXXXXXXX (znovuzvolení). 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

obsazení 5tého místa v představenstvu společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČ: 252 

91 408, zástupcem města Pardubice takto:   

    

Martin Charvát, XXXXXXXXXXXXX 

Důvodová zpráva 
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Důvodová zpráva, obecná část k návrhům usnesení:  

Město Pardubice je vlastníkem obchodních podílů v několika společnostech.  Volební výsledek 

z komunálních voleb konaných v září 2022 se již promítl do složení vedení města, složení rady 

města, výborů zastupitelstva a komisí rady. V návaznosti na tyto změny pak bylo na jednání 

ZmP dne 19. 12. 2022 schváleno obsazení sedmi akciových společností (DpmP a.s., SmP a.s., 

RFP a.s., EBA a.s., Dostihový spolek a.s., HOCKEY CLUB Pardubice a.s., BK Pardubice a.s.) 

zástupci města.  

Tato zpráva navrhuje dokončit změny ve složení orgánů dalších a.s. a subjektů, ve kterých má 

město majetkovou účast, případně účast nikoliv majetkovou, ale účast definovanou v 

zakladatelských dokumentech těchto subjektů (viz návrh usnesení).   

Zastupitelstvu je rozhodnutí o změnách v obchodních společnostech vyhrazeno dle § 84, odst. 

2, písm. g) zákona o obcích v platném znění.  Příslušné právní předpisy a listiny, tj. zejména 

zákon o obchodních korporacích, stanovy jednotlivých a.s. nebo akcionářské smlouvy definují, 

jakým způsobem a prostřednictvím kterých orgánů je nutné tyto změny realizovat.   Všechny 

osoby uvedené v navržených usneseních předložili městu Pardubice podepsané čestné 

prohlášení, ve kterém konstatují, že splňují všechny zákonné povinnosti pro výkon funkce a 

zároveň konstatují, že jejich výpis z rejstříku trestů dokládá jejich bezúhonnost.   

 

Komentář k návrhu usnesení č. 1 (změny v Nadaci pro rozvoj města Pardubic):   

Změny ve složení správní rady a dozorčí rady Nadace pro rozvoj města Pardubic budou 

realizovány postupem, který je zřejmý z novely zakladatelské listiny, tj. členy správní rady a 

dozorčí rady volí a odvolává zastupitelstvo.  

Schválením navrhovaného usnesení bude mít správní rada i dozorčí rada nadace nové složení.  

 

Komentář k návrhu usnesení č. 2 (změny v PAP PARDUBICE o.p.s.):  

Společnost provozuje Plavecký areál v Pardubicích s pořizovací hodnotou modernizace areálu 

převyšující 530 mil. Kč. V souladu se zřizovací listinou správní radu i dozorčí radu jmenuje 

zakladatel, tj. město Pardubice. Rada tyto osoby do jejich funkcí jmenuje, a to v souladu se 

zakladatelskou listinou a v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) zákona o obcích. 

Zastupitelstvu je pak toto rozhodnutí předloženo k vzetí na vědomí.  

U členů správní rady (6 osob) a u členů dozorčí rady (6 osob) PAP PARDUBICE o.p.s. bylo 

schváleno odvolání všech osob (současné 3leté funkční období členů běží od 21. 2. 2022) a 

zvolení osob nových. Datování změny je pak navrženo počátkem kalendářního měsíce, tj. 

dnem 1. 2. 2023, a to zejména z důvodu mzdové agendy.  

 

Komentář k návrhu usnesení č. 3 (změny ve VAK Pardubice a.s.) se týká a.s. s 42,50 % 

obchodním podílem města Pardubice. Město však dle stanov hlasuje nejvýše s akciovým 

podílem v rozsahu 35 %. Dne 22. 5. 2023 končí funkční období u tří členů představenstva (M. 

Charvát, A. Vavřička, V. Štěpánek) a u člena dozorčí rady (L. Malina) zvolených z řad zástupců 

města Pardubice. Město Pardubice má dvě možnosti, jak do data konání řádné valné hromady 

plánované na květen 2023 případně řešit změny odsouhlasené na ZmP dne 30. 1. 2023, a to:  
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1) iniciovat okamžité svolání mimořádné valné hromady a.s. s tím, že se taková VH musí konat 

do 40ti dnů od doručení žádosti města o její svolání, nebo   

2) nalézt shodu se současnými zástupci města, tj. dohodnout jejich ukončení výkonu funkce v 

souladu se stanovami společnosti a formou kooptace (dle stanov možné u nejvýše 3 členů) 

navrhnout představenstvu schválení příslušné změny navržené městem Pardubice. Usnesení 

zastupitelstva je formulováno historicky standardně a to tak, že se předpokládá hlasování o 

návrhu těchto změn až na řádné valné hromadě v květnu 2023.   

 

Komentář k návrhu usnesení č. 4: 

Dne 23. 12. 2022 doručil pan Vítězslav Čapek rezignaci na svoji nominaci do pozici člena 

dozorčí rady ve Společnosti SmP – Odpady a.s. Je proto navrženo přijaté usnesení 

zastupitelstvem města ze dne 19. 12. 2022 zrušit a vzít na vědomí nové usnesení s novým 

nominantem do dozorčí rady, a to panem Jiřím Doležalem (CV je součástí přílohy č. 4 důvodové 

zprávy). 

 

Komentář k návrhu usnesení č. 5 - 6:  

Město Pardubice má jakožto akcionář právo ve všech společnostech uvedených v návrzích 

těchto usnesení iniciovat konání mimořádné valné hromady za účelem změny ve složení 

orgánů této společnosti z řad zástupců města. Město však nemá na žádné z těchto míst 

automaticky nárok (např. dle stanov, dle akcionářské smlouvy, apod.) s výjimkou společnosti 

Pardubická plavební, kde je město výrazně majoritním akcionářem, a fakticky svým návrhem 

schválený zastupitelstvem určuje budoucí výsledek hlasování na příslušné valné hromadě.  

Obecně pak u těchto a.s. v principu vždy platilo, že si příslušné společnosti akciové účasti 

města cení, a též si cení účasti zástupců města v jejich orgánech. Způsob realizování změn 

bude komunikován s ostatními akcionáři a s představenstvy těchto společností, a to v případě 

schválení tohoto návrhu usnesení na jednání ZmP dne 30. 1. 2023. 

 

Komentář k usnesení č. 7: 

Dne 19. 12. 2022 vzalo ZmP na vědomí usnesení č. Z/083/2022 o obsazení 4 míst 

v pětičlenném představenstvu a. s. Rozvojový fond Pardubice. Jedno volné místo bylo proto 

obsazeno dle rozhodnutí RmP z 18. 1. 2023 (usnesení č. R/536/2023), a to panem Martinem 

Charvátem. V souladu se standardizovaným postupem je předloženo toto rozhodnutí 

zastupitelstvu ke vzetí na vědomí. CV je přílohou č. 7 důvodové zprávy.  
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12 

Aktualizace strategie pro kulturu a kreativitu 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

aktualizaci Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, která je přílohou č. 1 tohoto 

usnesení. 

13 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 4.695.000,- Kč subjektu 

Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládeže". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 4.695.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, 

sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní 

činnost mládeže" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 4.695.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, 

sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní 



  106 

činnost mládeže" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 900.000,- Kč subjektu FK 

PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 

na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 

minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 900.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 

Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal" 

ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 900.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 

Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal" 

ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 3.800.000,- Kč subjektu 

FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 
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Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev - muži". Dotace 

nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 

Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost 

mládežnických družstev - muži" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 

Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost 

mládežnických družstev - muži" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.300.000,- Kč subjektu 

FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 

Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK Pardubice". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 

Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK 

Pardubice" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 

Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK 

Pardubice" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 005 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 300.000,- Kč subjektu 

Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské poháry a turnaje". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 300.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, 

sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské 

poháry a turnaje" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 300.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, 

sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské 

poháry a turnaje" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 006 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 2.850.000,- Kč subjektu 

Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice". Dotace 

nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 2.850.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 

67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu 

"Činnost Basketbalového klubu Pardubice" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 2.850.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 

67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu 

"Činnost Basketbalového klubu Pardubice" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto 

usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.400.000,- Kč subjektu 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. 

listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální 

fotbalová akademie Pardubického kraje". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 

minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
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sportu ve výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie 

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

Pardubice na realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje" ve 

znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie 

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

Pardubice na realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje" ve 

znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 008 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 240.000,- Kč subjektu 

Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Univerzita Pardubice, 

Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "Podpora univerzitního sportu". 

Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 

46494049, sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci 

projektu "Podpora univerzitního sportu" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 

46494049, sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci 

projektu "Podpora univerzitního sportu" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto 
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usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 009 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč subjektu 

HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 

Pardubice, na realizaci projektu "ULLH-Riders Univerzita Pardubice". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 100.000,- Kč se subjektem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, 

sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu " ULLH-Riders 

Univerzita Pardubice" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 100.000,- Kč se subjektem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, 

sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu " ULLH-Riders 

Univerzita Pardubice" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 010 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 120.000,- Kč subjektu 

Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Štrossova 154, Bílé Předměstí, 
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530 03 Pardubice na realizaci projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže 2023". 

Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 

60159910, sídlo: Štrossova 154, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice na realizaci projektu 

"Regionální olympiáda dětí a mládeže 2023" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 

60159910, sídlo: Štrossova 154, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice na realizaci projektu 

"Regionální olympiáda dětí a mládeže 2023" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto 

usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 011 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY 

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

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

2023". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: 

Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora 

mládežnického hokeje v roce 2023" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: 

Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora 

mládežnického hokeje v roce 2023" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 012 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 3.600.000,- Kč subjektu BK 

Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na 

realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK KVIS Pardubice". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

3.600.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK KVIS 

Pardubice" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

3.600.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK KVIS 

Pardubice" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 013 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 1.450.000,- Kč subjektu BK 

Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na 

realizaci projektu "Projekt Golden Talents 2023". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 

minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

1.450.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Projekt Golden Talents 2023" ve znění, 

které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

1.450.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Projekt Golden Talents 2023" ve znění 

přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2023 

 

Návrh usnesení č. 014 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 3.300.000,- Kč subjektu Dostihový 

spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 

realizaci projektu "Podpora dostihových sportů a udržení kvality dostihového závodiště v 

Pardubicích". Dotace bude poskytnuta v režimu „blokové výjimky“, ve formě provozní 

dotace na sportovní infrastrukturu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

3.300.000,- Kč se subjektem Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora dostihových sportů a 

udržení kvality dostihového závodiště v Pardubicích" ve znění, které je přílohou tohoto 

usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

3.300.000,- Kč se subjektem Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora dostihových sportů a 

udržení kvality dostihového závodiště v Pardubicích" ve znění přílohy schválené v bodu II. 

tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová  

T: 30.06.2022 

Důvodová zpráva 
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Schválením rozpočtu města Pardubic pro rok 2023 usnesením č. Z/113/2022 na jednání 

Zastupitelstva města Pardubic 19.12.2022 zastupitelé schválili prostředky a tím i záměr 

poskytnutí individuálních dotací z oblasti sportu včetně zdůvodnění v textové části rozpočtu.  

 

Zastupitelstvu města Pardubic je tedy v usneseních navrženo schválení individuálních dotací 

na následující konkrétní projekty jednotlivých žadatelů (příjemců dotací):  

Číslo 
usnesení 

Žadatel Projekt 
Požadovaná 

výše 
Navrhovaná 

výše 

1 Fotbalový klub Pardubice a.s. Sportovní činnost mládeže 4 695 000 Kč 4 695 000 Kč 

2 FK PARDUBICE, z.s. Dívčí a ženský fotbal 900 000 Kč 900 000 Kč 

3 FK PARDUBICE, z.s. 
Sportovní činnost mládežnických 
družstev - muži 

3 800 000 Kč 3 800 000 Kč 

4 FK PARDUBICE, z.s. Klubová akademie FK Pardubice 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 

5 Basketbalový klub Pardubice z.s. Evropské poháry a turnaje 300 000 Kč 300 000 Kč 

6 Basketbalový klub Pardubice z.s. 
Činnost Basketbalového klubu 
Pardubice 

2 850 000 Kč 2 850 000 Kč 

7 
Nadační fond regionální 
Fotbalové akademie 
Pardubického kraje 

Regionální fotbalová akademie 
Pardubického kraje 

1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 

8 
Univerzitní sportovní klub 
Pardubice, z.s. 

Podpora univerzitního sportu 240 000 Kč 240 000 Kč 

9 
HOCKEY CLUB UNI Pardubice, 
z.s. 

ULLH-Riders Univerzita Pardubice 100 000 Kč 100 000 Kč 

10 
Pardubická sportovní 
organizace, z.s. 

Regionální olympiáda dětí a 
mládeže 2023 

120 000 Kč 120 000 Kč 

11 
HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. 

Podpora mládežnického hokeje v 
roce 2023 

17 100 000 Kč 17 100 000 Kč 

12 BK Pardubice, a.s. 
Provozní náklady A-týmu BK KVIS 
Pardubice 

3 600 000 Kč 3 600 000 Kč 

13 BK Pardubice, a.s. Projekt Golden Talents 2023 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 

14 Dostihový spolek a.s. 
Podpora dostihových sportů a 
udržení kvality dostihového 
závodiště v Pardubicích 

3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 

Dotace jsou poskytovány v souladu se schváleným Plánem rozvoje sportu v Pardubicích.  

 

Dle zákona o rozpočtových pravidlech lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně 

případného navýšení/snížení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 

tis. Kč, včetně dodatku k ní, je vyhrazeno zastupitelstvu města v souladu s ust. § 85 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Přílohou každého usnesení je tedy znění 

veřejnoprávní smlouvy pro konkrétního žadatele a jeho projekt. Všechny smlouvy mají v 

příloze rozpočet projektu, dle kterého budou jednotlivé dotace čerpány a budou takto i 

vyúčtovány, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady poskytování dotací z 

rozpočtu statutárního města Pardubice). 
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Schválením této zprávy bude dokončen formální proces schválení dotací a jednotlivých 

veřejnoprávních smluv.  

 

Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací jsou zastupitelům města k dispozici v 

elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě jsou k dispozici v jednom vyhotovení na 

organizačním oddělení.  

 

Z pohledu veřejné podpory nejsou dotace v usneseních č. 1 - 11 a č. 13 poskytovány v režimu 

"de minimis", jelikož se jedná o dotace pro děti a mládež. Dotace v usnesení č. 12 není 

poskytnuta v režimu "de minimis", a to (shodně jako v letech 2020 - 2022) na základě analýzy 

zpracované v roce 2019 Magistrátem města Pardubic a Krajským úřadem Pardubického kraje 

týkající se podpory BK Pardubice, a.s. Z analýzy fungování BK Pardubice, a.s. a sportovního 

prostředí, ve kterém klub působí, vyplývá, že klub nenaplňuje kumulativně všechny 4 znaky 

veřejné podpory (1. podpora poskytnutá z veřejných prostředků, 2. selektivnost/zvýhodnění 

určitých podniků nebo odvětví podnikání, 3. narušení/hrozba narušení hospodářské soutěže, 

4. ovlivnění obchodu mezi členskými státy). Pouze podpora, která splňuje všechna výše 

uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Z tohoto důvodu není 

nutné dotaci uvádět ani v registru "de minimis". Dotace v usnesení č. 14 pro Dostihový 

spolek, a.s. je poskytnuta v režimu tzv. blokové výjimky dle podmínek Nařízení Komise (EU) č. 

651/2014 ze dne 17.06.2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 

určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (shodně jako v letech 2020 - 2022). 
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14 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu na rok 2023 – revokace 

usnesení 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Mění 

část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/122/2022 ze dne 19.12.2022, jímž byla 

schválena Pravidla poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2023, přičemž 

tato změna spočívá v úpravě článku III. oddílu D. odstavce 7. písmene a), které nově zní 

takto: „u individuálních sportů se hodnotí sportovní výsledky dorostu, juniorů a dospělých 

v roce 2022, resp. v dlouhodobé soutěži 2021/2022; u kolektivních sportů současná 

výkonnost, tj. účast v dlouhodobé soutěži 2022/2023“. Ostatní části  schváleného znění 

Pravidel poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2023 se nemění. 

Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Pardubic přijalo dne 19.12.2022 usnesení č. Z/122/2022, jímž byla 

schválena Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 

2023 (dále jen „Pravidla“). Dne 20.12.2022 byl na úřední desce města zveřejněn dokument 

Podmínky dotačního programu – Program podpory sportu 2023, jehož přílohami jsou 

Pravidla, dále Zásady pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2023 a vzory 

formulářů žádostí o dotace v jednotlivých dotačních kategoriích. 

 

Dne 6. 1. 2023 byla zjištěna nesrovnalost ve schváleném znění Pravidel, konkrétně v článku 

III. oddílu D. odstavce 7. písmene a), tedy v části věnované dotační kategorii „výkonnostní 

sport“, a souvisejících formulářích tvořících přílohy žádosti o dotaci. Zjištěný nesoulad 

spočívá v uvedení rozdílných termínů určujících časové období rozhodné pro hodnocení 

sportovní úspěšnosti žadatele o dotaci a následné stanovení výše dotace. Zatímco v 

Pravidlech je stanoveno kritérium hodnocení roku 2021, resp. sezóny 2020/21 a u 

kolektivních sportů sezóny 2021/2022, formuláře příloh žádosti o dotaci cílí na období roku 

2022, resp. sezóny 2021/22 a u kolektivních sportů sezóny 2022/2023. Bezpochyby 

skutečným smyslem je u individuálních sportů hodnotit sportovní úspěšnost v předchozím 

roce a u kolektivních sportů hodnotit současnou výkonnost. Ve formulářích příloh k žádosti o 

dotaci na rok 2023 je proto časové určení požadovaných informací uvedeno správně. 

Nedopatřením však nedošlo k adekvátní aktualizaci dat ve výše uvedené části Pravidel.  
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S ohledem na nutnost uvést do souladu znění Pravidel se záměrem a s přílohou žádosti o 

dotaci je zastupitelstvu předkládána tato zpráva o částečné revokaci původně přijatého 

usnesení č. Z/122/2022 ze dne 19.12.2022, s doporučením ke schválení předloženého 

změnového usnesení.   

 

Pro jednoznačnost je v podobě přílohy důvodové zprávy č. 1 přiloženo kompletní znění 

Pravidel s červeně vyznačenou změnou a formuláře příloh žádosti o dotaci na výkonnostní 

sport (příloha důvodové zprávy č. 2 – podrobné údaje o sportovní úspěšnosti žadatele – 

individuální sporty a příloha důvodové zprávy č. 3 – podrobné údaje o sportovní úspěšnosti 

žadatele – kolektivní sporty). 
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Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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, IČO: 22855076, na realizaci 

projektu "Mít oči k vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 

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, IČO: 22855076, na realizaci projektu "Mít oči k 

vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.03.2023 

Důvodová zpráva 

Poskytnutí finančních prostředků subjektům PROZRAK o.p.s, IČO: 22855076 a Hamzova 

odborná léčebna pro děti a dospělé, IČO: 00183024 bylo schváleno na jednání Zastupitelstva 

města Pardubic dne 19.12.2022 usnesením č. Z/113/2022 v rámci návrhu rozpočtu města 

Pardubic na rok 2023; správce rozpočtové kapitoly 6131 (Odbor sociálních věcí).  
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Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Pardubice přijatými Zastupitelstvem města Pardubice dne 19.12.2022, 

usnesení č.  Z/117/2022. Dotovaný subjekt uzavře s městem veřejnoprávní smlouvu o výši 

finanční podpory. Předmětem usnesení je schválení uzavření veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč. Jedná se o formální dokončení procesu uzavírání smluv o 

poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích. 

Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů náleží do 

vyhrazené pravomoci zastupitelstvu obce rozhodování o „poskytování dotací a návratných 

finančních výpomocí nad 50.000,- Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým 

osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí". 

Návrhy usnesení jsou kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2023.  

Dotace subjektu PROZRAK o.p.s. ve výši 498 600 Kč je určena na projekt "Mít oči k vidění". 

Tento kontinuální projekt je určen pro zrakovou prevenci předškolních dětí v Pardubicích. V 

roce 2023 by zrakovou prevencí v mateřských školách měly procházet nejen děti, které nově 

do mateřských škol nastoupí, ale i děti v posledním ročníku mateřské školy (jedná se o cca 2 

500 dětí). Zrakovou prevenci však mohou využít i děti, které mateřskou školu nenavštěvují a 

pediatr či rodiče potřebují provést vyšetření zraku dítěte. Toto vyšetření zraku je zajišťováno 

v rámci tzv. screeningových dnů PROZRAKu v Pardubické nemocnici (cca 200 dětí). Úspěšnost 

projektu je nejlépe dokumentována na faktu, že se zvyšuje počet zachycených zrakových vad 

u dětí, které nastupují do základní školy. Dotace bude použita na úhradu provozních nákladů 

(materiál, služby) a personálních nákladů. 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

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, IČO: 22855076, na realizaci 

projektu "CIP - Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění", ve 

znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2. 

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, IČO: 22855076, na realizaci projektu "CIP - 

Centrum integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění", ve znění dle přílohy 

č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2. 
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Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.03.2023 

Důvodová zpráva 

Dotace subjektu PROZRAK o.p.s. ve výši 269 000 Kč je určena na projekt "CIP - Centrum 

integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění". Tento projekt je určen pro děti 

s poruchami binokulárního vidění, kdy se jedná o následnou péči. Tupozrakým a šilhajícím 

dětem jsou poskytovány ambulantní služby ortoptistky a speciálního pedagoga (tyflopeda). 

Náplní ortoptistky je cvičení na ortoptických a pleoptických přístrojích, speciální pedagog 

potom doplňuje práci ortoptistky a formou hravých činností provádí reedukaci zraku. 

Jedinečnou výhodou CIPu je, že děti cvičí tupozraké oko intenzivně po celou jednu hodinu. 

Fungováním péče v CIPu je dokončena komplexní péče o zrak pardubické předškolní 

populace. Dotace bude použita na úhradu provozních nákladů (materiál, služby, pomůcky na 

cvičení) a personálních nákladů. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč se subjektem 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO: 

00183024, na realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu 

tohoto usnesení č. 3. 

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, IČO: 00183024, na 

realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 

3. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.03.2023 

Důvodová zpráva 

Dotace subjektu Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve výši 130 000 Kč je určena 

na projekt „Zdravá dětská noha“. Tento projekt je zaměřen na včasnou diagnostiku funkčních 
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vad dětských nohou. Diagnostika dětského chodidla probíhá přímo ve školních zařízeních v 

prvních třídách pardubických základních škol. Jedná se o cca 1 060 dětí. Diagnostika je 

založena na vyšetření chodidla dítěte pomocí tenzometrické desky prostřednictvím 

podobarografického přístroje, který snímá při vyšetření tlaky chodidel a pomocí senzorů 

převádí signál do digitální podoby. Hlavním cílem projektu je pomoci předcházet 

onemocněním pohybového aparátu dítěte, neboť včas nezjištěné vady nohou mohou vést v 

dalším vývoji dítěte ke skolióze, vadnému držení těla a dalším obtížím. Včasnou diagnostikou 

lze přitom většině výše uvedených problémů předejít. V roce 2022 bylo vyšetřeno 714 dětí, z 

toho s pozitivním nálezem 31 % z tohoto celkového počtu dětí. Dotace v roce 2023 bude 

použita na úhradu personálních nákladů. 
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Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na azylové domy - provoz a nájemné 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1.026.000,- Kč z rozpočtu města, žadateli SKP-

CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na 

zajištění komplexu sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu 

pro ženy a matky s dětmi, se sídlem Na Spravedlnosti č.p. 809, 530 02 Pardubice, ve znění 

přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

Kč z rozpočtu města, žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 

02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexu sociálních služeb poskytovaných v 

objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi, se sídlem Na Spravedlnosti 

č.p. 809, 530 02 Pardubice, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1.026.000,- 

Kč z rozpočtu města, žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 
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02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexu sociálních služeb poskytovaných v 

objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi dle přílohy č. 1 návrhu 

tohoto usnesení č. 1. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.03.2023 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1.300.000,- Kč z rozpočtu města, žadateli SKP-

CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na 

zajištění komplexu sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže, 

se sídlem Milheimova č.p. 694, 530 02 Pardubice, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto 

usnesení č. 2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  individuální dotace v celkové výši 

1.300.000,- Kč z rozpočtu města, žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 

č.p.  

2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexu sociálních služeb 

poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže, se sídlem Milheimova č.p. 694, 530 

02 Pardubice, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  individuální dotace v celkové výši 1.300.000,- 

Kč z rozpočtu města, žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova č.p.  

2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexu sociálních služeb 

poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže ve znění dle přílohy č. 1 návrhu 

tohoto usnesení č. 2. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.03.2023 
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Důvodová zpráva 

Dne 30.11.2022 podal poskytovatel sociálních služeb SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem 

Jungmannova č.p. 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, žádosti o poskytnutí dotací z 

rozpočtu města Pardubic na zajištění komplexů sociálních služeb, které jsou provozovány v 

objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi (dále jen MADŽ) v ulici Na 

Spravedlnosti č.p. 809 v Pardubicích a v objektu Azylového domu pro muže (dále jen ADM), v 

ulici Milheimova č.p. 694, Pardubice.  

 

Žádost o poskytnutí dotace na zajištění provozu komplexu registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných v objektu MADŽ v celkové výši 1.026.000,- Kč na období roku 2023: 

- služba Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (žádost o 688.000,- Kč) - poskytuje přechodné 

ubytování a s ním spojené služby ženám a matkám s dětmi, které jsou v obtížné životní 

situaci spojené se ztrátou bydlení,  

- služba Noclehárna pro ženy (žádost o 253.000,- Kč) - zajišťuje přenocování v důstojných 

podmínkách a možnost uspokojení základních životních potřeb žen (hygiena a jídlo),  

- služba Krizová pomoc (žádost o 85.000,- Kč) - poskytuje přístřeší, psychickou a materiální 

podporu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v situaci ohrožení zdraví nebo života 

(domácí násilí, akutní partnerská, rodinná nebo sociální krize), kdy přechodně nemohou řešit 

svojí nepříznivou sociální situaci vlastními silami.  

Tyto sociální služby jsou na území města Pardubic jedinečné. 

 

Žádost o poskytnutí dotace na zajištění provozu komplexu registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných v objektu ADM v celkové výši 1.300.000,- Kč na období roku 2023:  

- služba Azylový dům pro muže (žádost o 873.000,- Kč) - poskytování přechodného ubytování 

a s ním spojených služeb dospělým mužům, zajištění základních životních potřeb a motivace 

k aktivnímu přístupu při řešení jejich situace,  

- služba Noclehárna pro muže (žádost o 427.000,- Kč) - poskytuje mužům bez přístřeší 

starším 18 let pomoc a důstojné uspokojení základních životních potřeb (zajištění podmínek 

pro přípravu stravy a pro vykonání osobní hygieny) a podporu pro řešení jejich nepříznivé 

životní situace.   

Tyto sociální služby jsou na území města Pardubic jedinečné. 

 

Dotace jsou poskytovány v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci při zajištění služeb 

Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi schválenou dne 26.1.2017 usnesením 

Zastupitelstva města Pardubice pod č. Z/1514/2017 (viz. příloha č. 1 důvodové zprávy k 

návrhu usnesení č. 1) a uzavřenou Smlouvou o spolupráci při zajištění sociálních služeb 

Azylového domu pro muže schválenou dne 26.1.2017 usnesením Zastupitelstva města 

Pardubice pod č. Z/1515/2017 (viz. příloha č. 1 důvodové zprávy k návrhu usnesení č. 2). 

 

Položky na individuální dotace subjektu SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova č.p. 

2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, byly schváleny na jednání Zastupitelstva města 
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Pardubice dne 19.12.2022 usnesením č. Z/113/2022 v rámci návrhu rozpočtu města Pardubic 

na rok 2023; správce rozpočtové kapitoly 6131 - odbor sociálních věcí.   

Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Pardubice přijatými Zastupitelstvem města Pardubice dne 19.12.2022, 

usnesení č.  Z/117/2022. Dotovaný subjekt uzavře s městem veřejnoprávní smlouvu o výši 

finanční podpory. Předmětem usnesení je schválení uzavření veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace nad 50.000 Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace v celkový výši 574.600,- Kč z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti, žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 02 

Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města pro komplex 

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

dětmi, se sídlem Na Spravedlnosti č.p. 809, Pardubice, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu 

tohoto usnesení č. 3. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 574.600,- 

Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., se 

sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného 

nebytových prostor města pro komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu 

Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi, se sídlem Na Spravedlnosti č.p. 809, 

Pardubice, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 574.600,- Kč 

z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., se 

sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného 

nebytových prostor města pro komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu 

Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve znění dle přílohy č. 1 návrhu 

tohoto usnesení č. 3. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.03.2023 
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Návrh usnesení č. 004 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace v celkový výši 187.000,- Kč z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti, žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 02 

Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města pro komplex 

sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže se sídlem 

Milheimova č.p. 694, Pardubice, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkový výši 187.000,- 

Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., se 

sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného 

nebytových prostor města pro komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu 

Azylového domu pro muže se sídlem Milheimova č.p. 694, Pardubice, ve znění dle přílohy 

č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkový výši 187.000,- Kč 

z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., se 

sídlem Jungmannova č.p. 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného 

nebytových prostor města pro komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu 

Azylového domu pro muže  ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.03.2023 

Důvodová zpráva 

Dne 4.1.2023 podal poskytovatel sociálních služeb SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem 

Jungmannova č.p. 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, žádosti o individuální poskytnutí 

dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na nájemné nebytových prostor v 

objektech města - Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi (dále jen MADŽ) v ulici Na 

Spravedlnosti č.p. 809 v Pardubicích a Azylový dům pro muže (dále jen ADM) v ulici 

Milheimova č.p. 694, Pardubice.  
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Žádost o nájemné na rok 2023 v objektu MADŽ je v celkové výši 574.600,-Kč, přičemž jsou 

zde realizovány následující registrované sociální služby:  

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (žádost o 526.800,- Kč), Noclehárna pro ženy (žádost 

o 39.800,- Kč) a Krizová pomoc (žádost o 8.000,- Kč)  

 

Žádost o nájemné na rok 2023 v objektu ADM je v celkové výši 187.000,- Kč, přičemž jsou zde 

realizovány následující registrované sociální služby:  

Azylový dům pro muže (žádost o 158.000,- Kč) a Noclehárna pro muže (žádost o 29.000,- Kč) 

 

Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučila na svém jednání dne 

4.1.2023 podpořit žádosti subjektu SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova č.p. 2550, 

530 02 Pardubice, IČO 27534804 na nájemné za rok 2023 v MADŽ částkou 574.600,- a v ADM 

částkou 187.000,- (10 hlasů PRO, proti 0, zdržel se 0) 

 

Dotace jsou poskytovány v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci při zajištění služeb 

Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi schválenou dne 26.1.2017 usnesením 

Zastupitelstva města Pardubice pod č. Z/1514/2017 a uzavřenou Smlouvou o spolupráci při 

zajištění sociálních služeb Azylového domu pro muže schválenou dne 26.1.2017 usnesením 

Zastupitelstva města Pardubice pod č. Z/1515/2017.  

 

Program Podpory v sociální a zdravotní oblasti byl schválen na jednání Zastupitelstva města 

Pardubice dne 19.12.2022 usnesením č. Z/113/2022 v rámci návrhu rozpočtu města Pardubic 

na rok 2023; správce rozpočtové kapitoly 6131 - odbor sociálních věcí.   

Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Pardubice přijatými Zastupitelstvem města Pardubice dne 19.12.2022, 

usnesení č.  Z/117/2022. Dotovaný subjekt uzavře s městem veřejnoprávní smlouvu o výši 

finanční podpory. 

 

17 

Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - rozpočtová opatření 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 430. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 44 767,7 tis. z položky 31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Terminál B" 
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(správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 42. Investiční přijaté transfery "Dotace MMR 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 430. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 232,3 tis. položky 

31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Terminál B" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) a zároveň snížení výdajové rozpočtu položka "Terminál B - dotace" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 430. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 9 000,0 tis. z položky 31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad příspěvku Pk - Terminál 

B" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 42. Investiční přijaté transfery ze státních 

finančních mechanismů "Terminál B - dotace Pk" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj a pokynu k platbě byla statutárnímu 

městu Pardubice poskytnuta část dotace ve výši 44 767 670,61 Kč na realizaci projektu 

CZ.06.1,13/0,0/0,0/16_045/0016768 - Terminál B - EU - Integrovaný regionální operační 

program. Finanční prostředky byly připsány na bankovní účet města Pardubic dne 1.12.2022. 

II. Úprava rozpočtu - snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o Kč 9 232,3 tis. na základě 

příjmu skutečně proplacené dotace v roce 2022 - projekt Terminál B ve výši 44 767 670,61 

Kč.  Předpokládaná výše dotace v roce 2022 činila Kč 54 000,0 tis. 

III. Na základě smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi statutárním městem Pardubice 

a Pardubickým krajem byla městu Pardubice poskytnuta investiční dotace z rozpočtových 

prostředků PK na projekt "Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B". 

Finanční prostředky ve výši Kč 9 000,0 tis. byly připsány na bankovní účet města Pardubic 

dne 22.12.2022. Realizace a financování akce bude dokončeno v roce 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 431. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 
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Kč 23 128,2 tis. z položky 31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Centrální 

polytechnické dílny" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 42. Investiční přijaté 

transfery "Centrální polytechnické dílny - dotace MMR" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 431. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 21 008,8 tis. položky 

31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Centrální polytechnické dílny" (správce 

598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Centrální 

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

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj a pokynu k platbě byla statutárnímu 

městu Pardubice poskytnuta II. část dotace ve výši 23 128 263,16 Kč na realizaci projektu 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077 - Centrální polytechnické dílny. Finanční prostředky 

byly připsány na bankovní účet města dne 2.12.2022. Úprava rozpočtu příjmové a výdajové 

části na základě skutečně přijaté dotace v roce 2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 432. Přesun v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 708,1 tis. z 

položky 312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Terminál Univerzita" (správce 

598 - Ekonomický odbor) na položku 421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů 

ústřední úrovně "Dotace MMR - Terminál Univerzita" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 432. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 791,9 tis. položky 

312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Terminál Univerzita" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Terminál Univerzita 

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

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj a pokynu k platbě byla statutárnímu 

městu Pardubice poskytnuta část dotace ve výši 4 708 120,85 Kč na realizaci projektu 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016836 - Terminál Univerzita. Finanční prostředky byly připsány 

na bankovní účet města dne 29.11.2022. Očekávaný příjem dotace v roce 2022 byl ve výši Kč 

18 500,0 tis. 

Jedná se o úpravu rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené 

dotace v roce 2022 ve výši 4 708 120,85 Kč - projekt Terminál Univerzita. EU - Integrovaný 

regionální operační program. Realizace a financování bude ukončeno v roce 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 433. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. položka 

24. "Přijaté splátky půjčených prostředků - TJ Sokol Pardubice I." a zároveň zvýšení 

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

Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o splátku půjčených prostředků ve výši 220 000,- Kč organizace TJ Sokol Pardubice I. 

Zůstatek ke konci roku 2022 ve výši 7 684 073,96 Kč. Splatnost zápůjčky do 31.12.2057. 

 

 

Návrh usnesení č. 005 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 434. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 320,8 tis. 

položka 41. "Dotace MZe - Hospodaření v lesích" (správce 1015 - Odbor životního 

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

rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 434. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 
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výši Kč 29,4 tis. z běžných výdajů položky "Dotace MZe - Hospodaření v lesích" (správce 

1015 - Odbor životního prostředí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 

(správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 434. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 138,9 tis. z běžných výdajů položky "Dotace MZe - Hospodaření v lesích" (správce 

1015 - Odbor životního prostředí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 

(správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

I.-III. Statutární město Pardubice obdrželo dotaci z MZe na obnovu, zajištění obnovy a 

výchovy lesních porostů do 40 let věku ve výši 292 444,- Kč a na ekologické a k přírodě šetrné 

technologie při hospodaření v lesích ve výši 28 278,- Kč, finanční příspěvek na ekologické a k 

přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích - soustřeďování dříví vyvážením v lese ve 

výši 29 352,- Kč, finančí příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesích porostů do 40 let 

věku v celkové výši 138 880,- Kč - umělou obnovu sadbou ve výši 25 740,- Kč, zajištění lesních 

porostů v zákonné lhůtě ve výši 78 140,- Kč a zřizování nových oplocenek ve výši 35 000,- Kč. 

Jedná se o zpětně získané finanční prostředky ze státního rozpočtu, které jsou kompenzací za 

provedené a vyfakturované práce v městských lesích za rok 2021. Finanční prostředky budou 

přesunuty do obecné rezervy. 

 

 

Návrh usnesení č. 006 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 435. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. položka 

41. "ZŠ Staňkova - podcastaňkovka128 - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - podcastaňkovka128 - dotace" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových finančních prostředků KÚ Pk na 

základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu "Identifikace nadání a 
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práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického 

kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje. 

 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 436. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,4 tis. položka 22. 

"FV minulých let - ZŠ Ohrazenice - vratka dotace OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "FV minulých let - ZŠ Ohrazenice - vratka dotace OP 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 436. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 183,6 tis. položka 

22. "FV minulých let - ZUŠ Lonkova - vratka dotace OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné transfery položky "FV minulých let - ZUŠ Lonkova - vratka dotace OP 

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

Důvodová zpráva 

I. Na základě výzvy MŠMT k provedení vratky nevyužitých dotačních finančních prostředků ve 

výši 72 340.- Kč - ZŠ Ohrazenice byly finanční prostředky odeslány prostřednictvím KÚ Pk na 

bankovní účet MŠMT dne 15.11.2022. 

II. Na základě výzvy MŠMT k provedení vratky nevyužitých dotačních finančních prostředků 

ve výši 183 534.- Kč - ZUŠ Lonkova byly finanční prostředky odeslány prostřednictvím KÚ Pk 

na bankovní účet MŠMT dne 15.11.2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 008 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 437. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 225,9 tis. položky 

31. "Předpoklad dotace - Galerie města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) a 

zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Galerie města Pardubic - dotace" 

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

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v 

roce 2022 ve výši 5 474 074,13 Kč - projekt GAMPA. EU - Integrovaný regionální operační 

program. Realizace a financování projektu bude ukončeno v roce 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 009 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 438. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 10,6 tis. v rámci položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" z 

kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Přeúčtování a zavedení na drobný 

dlouhodobý hmotný majetek v rámci investiční dotační akce Inteligentní dopravní systém - 

řízení křižovatek. Tyto náklady byly vynaloženy v souvislosti se zřízením věcného břemene. 

 

 

Návrh usnesení č. 010 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 439. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. položky 

Ostatní nedaňové příjmy "Předpoklad dotace - Park Na Špici - odbahnění vodní plochy 

Čičáku" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Park Na Špici - odbahnění vodní plochy Číčáku" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečnosti. Realizace projektu se 

záměrem spolufinancování z dotace byla v září 2022 na základě výsledku zadávacího řízení na 

zhotovitele z finančních důvodů zrušena. 
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Návrh usnesení č. 011 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 440. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 212,5 tis. položky 

23. Ostatní nedaňové příjmy "Přepoklad dotace - Výsadba stromů na území MO III" 

(správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžných 

výdajů položky "Výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina - dotace" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v r. 

2022 (dotace nebyla v tomto roce proplacena) - projekt výsadba stromů Dubina. Státní fond 

životního prostředí. Realizace a financování bude ukončeno v roce 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 012 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 441. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 448,0 tis. položky 

312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Obnova stromořadí v chodníku ul. 

Jahnova" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - dotace" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace. V 

roce 2021 byla poskytnuta zálohová platba dotace ve výši Kč 2 334,9 tis. (z celkové výše 

dotace dle rozhodnutí Kč 7 783,0 tis.) - projekt stromořadí Jahnova. SFŽP - Norské fondy. 

Realizace a financování bude ukončeno v roce 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 013 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 442. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 743,0 tis. položky 

312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Dubina - Blahoutova 646-649 

(koupelna a bytové buňky)" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové 

části rozpočtu položky "Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - dotace" 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 442. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 2 142,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dubina - Blahoutova 646-649 (koupelna 

a bytové buňky) - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 

stejné výši. 

Důvodová zpráva 

I. Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v 

roce 2022 (dotace v tomto roce nečerpána) - projekt Dubina, Blahoutova. Realizace a 

financování bude ukončeno v roce 2024.  

II. Přesun finančních prostředků z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" 

rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) na předfinancování dotace na projekt "Dubina - 

Blahoutova ve výši 2 142,0 tis. 

 

 

Návrh usnesení č. 014 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 443. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 495,4 tis. položky 

312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Hráz rybníčku v ul. Pohránovská 

Ohrazenice" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

položky "Hráz rybníčku v ul. Pohránovská Ohrazenice - dotace" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace 

(dotace v tomto roce nečerpána). Příprava rozhodnutí o poskytnutí státní dotace z Mze. 
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Realizace 2022-2023. Skutečná prostavěnost za rok 2022 ve výši 1.153.444,25 Kč (SOD 2 407 

900,- Kč). 

 

 

Návrh usnesení č. 015 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 444. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položky 

312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - RPS - Pravý břeh Labe - centrum 

Sever, část A - XVII. et." (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části 

rozpočtu položky "RPS - Pravý břeh Labe - centrum Sever, část A - XVII. et. - dotace" 

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

Důvodová zpráva 

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace (celá 

výše dotace bude čerpána v roce 2023) - projekt RPS Polabiny. Dotace ze Státního fondu 

podpory investic. Realizace 2022-2023. Skutečná prostavěnost za rok 2022 ve výši 3 601 

158,93 Kč (SOD 19 520 597,- Kč). 

 

 

Návrh usnesení č. 016 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 445. Zvýšení příjmové části ve výši Kč 9 437,5 tis. položka 23. 

"Humanitární zahraniční pomoc Ukrajině" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

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

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění humanitární pomoci - ubytování uprchlíků na základě 

"Rámcové smlouvy o zajištění nouzového ubytování" (EČ OKŘ/22/22201) uzavřenou mezi 

Pardubickým krajem a statutárním městem Pardubice - ubytovací zařízení městské byty a 

ubytovna Pardubice a "Rámcové dohody o zajištění nouzového ubytování" (EČ 

OKŘ/22/24588) uzavřenou mezi Pardubickým krajem a statutárním městem Pardubice. 
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Návrh usnesení č. 017 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 446. Zvýšení příjmové části ve výši Kč 2,0 tis. položka 41. 

"Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 446. Zvýšení příjmové části ve výši Kč 81,5 tis. položka 21. "Dětské 

dopravní hřiště" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 

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

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky získané činností Městské policie na základě uzavřených 

veřejnoprávních smluv. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu provozních výdajů 

MP. 

II. Finanční prostředky ve výši Kč 81,5 tis. získané Městskou policií za výuku dopravní výchovy 

v roce 2022 na dětském dopravním hřišti na Dukle. Finanční prostředky byly připsány na účet 

města 21.12.2022 a budou použity na opravy herních prvků na dětském dopravním hřišti na 

Dukle. 

 

 

Návrh usnesení č. 018 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 447. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve 

výši Kč 270,0 tis. z běžných výdajů položky "Platy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné 

výdaje položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 447. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 
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výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů „Náhrady za DPN“ na běžné transfery „Sociálně právní 

ochrana dětí“ (správce 914 – Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky určené na financování výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí byly 

poskytnuty formou transferu ex-ante v dubnu 2022. Na základě nařízení vlády č. 264/2022 ze 

dne 31.08.2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů došlo k navýšení 

platových tarifů zaměstnanců. V důsledku tohoto navýšení platových tarifů došlo k 

přečerpání transferu ex-ante SPOD poskytnutého pro rok 2022. Na počátku roku 2023 bude 

na základě předloženého vyúčtování skutečných celkových ročních výdajů na výkon agendy 

SPOD žádáno o transfer ex-post. Na konci roku 2022 musí být výdaje spojené s výkonem 

agendy SPOD, které převýšily poskytnutý transfer, pokryty vlastními zdroji.   

 

 

Návrh usnesení č. 019 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 448. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 24 000,0 tis. položka 

21. "Úroky z bankovních účtů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 448. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 243,2 tis. položka 

21. "Příjmy z podílu na zisku a dividend" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) a 

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

(správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

I. Navýšení příjmů z úroků z depozit. Vzhledem nečekanému vývoji na finančních trzích došlo 

k růstu úrokových sazeb nejen na straně výdajové (splátky úroků z úvěru), ale i na straně 

příjmové (úroky z depozit). Sazba na cash-poolingu, tedy na vkladech u Komerční Banky, je 

pohyblivá a smluvně je stanovena ve výši 50 % z 2T REPO. Od 23. 6.2022 byla dvoutýdenní 

repo sazba zvýšena na 7,00 %. 

II. Město Pardubice je vlastníkem 48.627 ks akcií a.s. Vodovody a kanalizace Chrudim, které 
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aktuálně reprezentují 3,21 % základního kapitálu společnosti. Výše základního kapitálu 

společnosti činí 1 514 536 000,- Kč. Valná hromada VAK Chrudim a.s. dne 14. 6. 2022 

rozhodla v rámci schvalování účetní závěrky za rok 2021 o rozdělení zisku včetně stanovení 

výše a způsobu vyplacení podílu na zisku. (O rozdělení zisku a výplatě podílu na zisku mezi 

akcionáře rozhodla valná hromada společnosti naposledy v roce 2014 a 2018.). Částka na 

výplatu dividend (8 909 035,29 Kč) je vypočtena z celkového počtu akcií společnosti, který 

činí 1.514.536 ks akcií. Z navrhované částky tak na 1 ks akcie připadá dividenda po zdanění ve 

výši 5,- Kč, což představuje dividendu před zdaněním ve výši 5,89 Kč. Příjem do rozpočtu 

města Pardubic po schválení valnou hromadu činil 243 135,- Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 020 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 449. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 750,0 tis. položky 

312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - elektromobily SSmP" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Elektromobily 

SSmP - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu na rok 2022 - nákup elektromobilů pro Sociální 

služby města Pardubic. Sociální služby města Pardubic obdržely dotaci na nákup 

elektromobilů. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na předfinancování nebyly 

použity. 

 

 

Návrh usnesení č. 021 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 450. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. položka 

31. "Předpoklad dotace - Digitální povodňový plán" a zároveň snížení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpoklad dotace - Digitální povodňový plán" 

(správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 450. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů "Digitální povodňový plán - vlastní zdroje" (správce 

1015 - Odbor životního prostředí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 

(správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Město Pardubice v roce 2022 na základě žádosti o dotaci obdrželo rozhodnutí MŽP o 

přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí na zpracování digitálního 

povodňového plánu pro město a ORP Pardubice a to ve výši 644 869,50 Kč. Vlastní zdroje 

nebyly čerpány, budou zapojeny do rozpočtu 2023, dotace bude uhrazena ex-post v roce 

2023. V případě, že dotace nebude poskytnuta, nebude zakázka realizována a finanční 

prostředky budou vráceny do rozpočtu města. Povodňový plán města nebo ORP popisuje 

činnosti jednotlivých institucí, které se podílí na řešení povodňové aktivity (např. odborů 

MmP, složek IZS, jednotlivých obcí ORP, SmP, DPmP apod.) vč. kontaktů na zodpovědné 

osoby a další náležitosti. Popisuje jednotlivé činnosti pro každý ze tří stupňů povodňového 

stavu. Je základním dokumentem pro povodňovou komisi města a povodňovou komisi ORP. 

Jen papírový povodňový plán je nedostačený pro moderní a efektivní zvládání těchto stavů. 

Digitální verze povodňového plánu usnadní i jeho aktualizaci. Finanční prostředky na 

zhotovení digitálního povodňového plánu nebyly čerpány. 

 

 

Návrh usnesení č. 022 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 451. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve 

výši Kč 30,0 tis. v rámci položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí) z běžných transferů na běžné výdaje. 

Důvodová zpráva 

Poskytnutí peněžitých darů ukrjinským uprchlíkům v rozpočtované výši nebylo čerpáno. Byla 

poskytnuta materiální pomoc a věcné dary. Jedná se o narovnání rozpočtové a účetní 

správnosti. 

 

 

Návrh usnesení č. 023 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17,2 tis. položka 41. 

"Dotace MF - Volba prezidenta - MO I" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO I" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14,6 tis. položka 41. 

"Dotace MF - Volba prezidenta - MO II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO II" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,5 tis. položka 41. 

"Dotace MF - Volba prezidenta - MO III" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO III" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7,3 tis. položka 41. 

"Dotace MF - Volba prezidenta - MO IV" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO IV" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6,4 tis. položka 41. 

"Dotace MF - Volba prezidenta - MO VI" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO VI" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. položka 41. 

"Dotace MF - Volba prezidenta - MO VII" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO VII" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 
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Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j.: MF-30443/2022/1201-19 byly 

statutárnímu městu Pardubice poskytnuty finanční prostředky na zajištění příprav volby 

prezidenta České republiky. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci. Finanční prostředky lze 

použít na výdaje vymezené ve směrnici Ministerstva financí č. MF-62970/2013-12-1204 o 

postupu obcí při financování voleb. Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu 

vypořádání se státním rozpočtem. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do 

státního rozpočtu v rámci Finančního vypořádání vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí 

Pardubického kraje za rok 2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 024 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 453. Zvýšení příjmové části rozpočtu Sociálního fondu Městské 

policie - úroky ve výši Kč 5,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu Sociálního fondu 

Městské policie - "Komplexní ozdravný program" ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení rozpočtu Sociálního fondu Městské policie na základě skutečně přijatých 

úroků. FInanční prostředky budou zapojeny do komplexního ozdravného programu MP. 

 

18 

I. změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 1. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 

Kč 2 000,0 tis. z položky 22. "Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla" na položku 22. 

"Sankční platby - ostatní" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu - nastavení rozpočtové správnosti - z 

důvodu podrobnějšího rozlišení položky 221. "Sankční platby". Jedná se o přesun finančních 

prostředků z položky "Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla" na položku "Sankční 

platby - ostatní". 

 

 

Návrh usnesení č. 002 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 2 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 284,9 tis. na běžné transfery položky "Program 

podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti z roku 2022 do roku 2023. Na základě usnesení č. Z/093/2022 - zpráva č. 15 

ZmP dne 19.12.2022 "Financování Programů podpory z rozpočtu města Pardubic na rok 

2023" je financování Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti fixováno pro roky 2023 

ve výši Kč 21 565,6 tis. a minimálně ve stejné výši v roce 2024. Finanční prostředky podléhají 

finančnímu vypořádání a správce rozpočtových prostředků si může žádat o jejich zapojení do 

aktuálního rozpočtu města. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

Kč 20,0 tis. v rámci položky "Odkup infrastruktury" (správce 1327 - Odbor dopravy) z 

kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 
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Kč 380,0 tis. v rámci položky "IDS - Křižovatky (SSZ) - realizace preference MHD" (správce 

1327 - Odbor dopravy) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši 144,0 tis. na běžné výdaje položky "Správa a údržba 

komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši 280,0 tis. na běžné výdaje položky "Cyklostezky - 

opravy a údržba" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Důvodová zpráva 

I. Přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje - jedná se o úhradu za 

podlimitní věcná břemena. 

II. Přesun finančních prostředků na instalaci editoru SSZ křižovatek - realizace preference 

MHD. Jedná se o přesun z běžných výdajů na kapitálové výdaje z důvodu technického 

zhodnocení majetku nad Kč 40,0 tis. Dodavateli byla dne 7.11.2022 vystavena objednávka na 

základě schválení přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu RmP. 

III. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 na opravu mostku ul. Lonkova 

na základě objednávky Služeb města Pardubic, a.s., ze dne 14.12.2022. Datum dodání dle 

objednávky je do 14.4.2023. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek budou práce 

započaty na začátku roku 2023. 

IV. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 na opravu cyklostezky v ul. 

Blahoutova na základě objednávky Služeb města Pardubic, a.s., ze dne 5.12.2022. Datum 

dodání dle objednávky je do 28.4.2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 004 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 4. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 30,0 
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tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Komunitní 

plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 ve výši 30 000.- Kč - 

dar poskytnutý na realizaci projektu "Attachment - na počátku záleží". 

 

 

Návrh usnesení č. 005 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 003,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Výpočetní technika - investice do HW nad 40 tis." (správce 1814 - Odbor informačních 

technologií). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 537,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní 

technika - drobný majetek do 40 tis." (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 507,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní 

technika - podpora instalovaných systémů" (správce 1814 - Odbor informačních 

technologií). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 120,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO II" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 60,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO IV" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 120,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO V" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 70,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO VI" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 60,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO VII" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO I" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 255,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO II" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO III" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 
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XII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO IV" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO V" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO VI" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

XV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní 

technika - Správa MO VII" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na úhradu neukončeného výběrového řízení na výpočetní techniku, jejíž 

dodávka v roce 2022 nebyla realizována. Jedná se o výběrové řízení (dodávka IP telefonů pro 

MmP, MP a vybrané UMO - přechod Skype na MS Teams), které bylo zahájeno v listopadu 

2022 (ORS), a které v současné době stále probíhá. Předpoklad plnění Kč 4 000,0 tis. Dále se 

jedná o čtyři zakázky, které byly smluvně uzavřené v roce 2022, kdy bylo předpokládané 
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jejich dodání i uhrazení. V rozpočtu na rok 2023 jsme jejich platbu nepředpokládali, ale z 

důvodu delších dodacích lhůt bude jejich úhrada provedena až v roce 2023.  Celkové 

smluvně uzavřené plnění činí Kč 4 957,0 tis.  

Žádáme proto o přesun nevyčerpaných prostředků v celkové částce Kč 8 962,0 tis. do roku 

2023 (rozdíl 5 tis. Kč vznikl zaokrouhlením jednotlivých položek na tisíce). 

 

 

Návrh usnesení č. 006 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 6. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 169,0 tis. na běžné výdaje položky "Pardubické 

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

Důvodová zpráva 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 - finanční prostředky budou na 

základě koncesní smlouvy č. D/00802/18 použity v únoru 2023 na úhradu nákladů za 

realizaci Pardubických adventních trhů v roce 2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 007 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 7. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. v rámci 

položky "Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit" z běžných 

výdajů na běžné transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků na poskytnutí finančních darů nejlepším 

pedagogům, žákům a studentům pardubických škol. 

 

 

Návrh usnesení č. 008 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 8. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 595,0 tis. z běžných 

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

transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Od srpna 2022 probíhá v ZŠ n. Závodu míru rekonstrukce školní jídelny, která by měla být 

ukončena v únoru 2023. Předpokládané náklady spojené s náhradním stravováním při 

rekonstrukci ŠJ ZŠ n. Závodu míru z Univerzity Pardubice (dle nákladů za září a říjen 2022) činí 

na dva měsíce cca Kč 515,0 tis. pořízení jednorázového nádobí činí na dva měsíce cca Kč 80,0 

tis. 

 

 

Návrh usnesení č. 009 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 9. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 480,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 

transfery položky "PPVVRA - dotace na provoz - Levínek Olešnice z.s." (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 9. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Levínek Olešnice z.s. - zápůjčka" 

(správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

I. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 480,0 tis. z položky rozpočtu Krizová rezerva - 

Ukrajina (správce rozpočtové položky 598 - EO) na běžné transfery položky rozpočtu 

"PPVVRA - Dotace na provoz - Levínek Olešnice z.s." (správce rozpočtové položky 1734 - 

OŠKS). Žadatel realizuje v prostorách DDM Beta, ABC klubu Štolbova a v KD Dukla adaptační 

skupiny pro Ukrajince od 4  do 15 let. Tyto prostory má v pronájmu a žádá o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu statutárního města Pardubic na úhradu provozních nákladů, 

neboť dotace z MŠMT určené na podporu adaptačních skupin nelze čerpat  na úhradu 
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nákladů souvisejících s pronájmem prostor. 

II. Finanční prostředky na poskytnutí zápůjčky bez zajištění ve výši 1 000 000.- Kč pro 

organizaci Levínek Olešnice zapsaný spolek, na zajištění provozu 5 adaptačních skupin pro 80 

ukrajinských dětí, které se nepodařilo umístit v Pardubických mateřských a základních 

školách. MŠMT vyhlásilo dotační výzvu na období leden - červen 2023 s tím, že finanční 

zajištění ve výši 3 600 000,- Kč bude zasláno nejpozději v červnu 2023. Spolek však nemá 

možnost takovou částku předfinancovat, proto požádal statutární město Pardubice o 

bezúročnou zápůjčku, kterou se zavazuje splatit do 31.4.2023. Žádost o dotaci byla podána 

19.12.2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 010 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Peněžitá 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 68,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Sociální a 

zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 800,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Členové 

zastupitelstva - odměny" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 270,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Sociální a 

zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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Důvodová zpráva 

I. Žádost o navýšení finančních prostředků na odměny pro členy výborů ZmP a komisí RmP, 

kteří nejsou členy ZmP souvisí s přijatými usneseními Zastupitelstva města Pardubic č. 

Z/021/2022, Z/022/2022 a Z/023/2022 ze dne 21.11.2022. Na základě těchto usnesení jsou s 

účinností od 01.12.2022 schváleny odměny pro členy výborů ZmP a komisí RmP, kteří nejsou 

členy ZmP. Nová výše odměn je v průměru o 17% vyšší než výše odměn v předcházejícím 

volebním období. Navýšení finančních prostředků na odměny pro členy výborů ZmP a komisí 

RmP, kteří nejsou členy ZmP na základě usnesení zastupitelstva činí Kč 200,0 tis. ročně. 

II. Dále žádáme o navýšení finančních prostředků na povinné odvody (sociální a zdravotní 

pojištění) z těchto odměn, které činí Kč 68 tis. Celkové navýšení finančních prostředků o Kč 

268,0 tis. Zdrojem financování tohoto navýšení by mohly být nevyčerpané prostředky z 

loňského roku.  

III. Žádost o navýšení finančních prostředků na odměny členů zastupitelstva souvisí s 

nařízením vlády č. 415/2022 Sb. ze dne 30.11.2022, kterým se mění nařízení vlády č. 

318/2017, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů s účinností od 01.01.2023 a s přijatými usneseními Zastupitelstva města 

Pardubic č. Z/018/2022, Z/019/2022 a Z/020/2022 ze dne 21.11.2022.  

Na základě nařízení vlády č. 415/2022 Sb. ze dne 30.11.2022 se navyšují odměny členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků o 10%. Pro Magistrát města Pardubic činí 

navýšení finančních prostředků na odměny uvolněným členům zastupitelstva dle tohoto 

nařízení vlády Kč 550 tis. ročně. 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/018/2022, Z/019/022 a Z/020/2022 

jsou s účinností od 01.12.2022 schváleny odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva. Nová 

výše odměn je v průměru o 17% vyšší než výše odměn v předcházejícím volebním období. 

Navýšení finančních prostředků na odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva na základě 

usnesení zastupitelstva činí Kč 250,0 tis. ročně. 

Celkem žádáme o navýšení finančních prostředků na odměny pro členy zastupitelstva o Kč 

800,0 tis. a z toho plynoucí navýšení finančních prostředků na povinné odvody (sociální a 

zdravotní pojištění) o Kč 270,0 tis. Celkové navýšení o Kč 1 070,0 tis. Zdrojem financování 

tohoto navýšení by mohly být nevyčerpané prostředky z loňského roku. 

 

 

Návrh usnesení č. 011 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 11. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 953,0 tis. na běžné výdaje položky "SUMP - 

plán udržitelnosti městské mobility" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky SUMP - plán 

udržitelnosti městské mobility do rozpočtu města 2023. Dne 23.8.2019 byla uzavřena 

Smlouva o dílo se společností UDIMO č. D1411/00045/19 ve znění aktuálních dodatků. Dle 

harmonogramu prací probíhá tvorba Strategického dokumentu SUMP  s výrazným 

participačním principem odborníků i veřejnosti v letech 2020-2021. Poslání dokumentem je 

nalézt pokud možnost optimální strategii pro budoucí investice směrované do zachování a 

rozvoje dopravní a související veřejné infrastruktury tak, aby uspokojování potřeb poptávky v 

oblasti mobility osob a firem ve městech Pardubice a jeho okolí za účelem zlepšování kvality 

života. Dokument musí zejména zohlednit zásady integrace, participace  a evaluace. Tento 

plán by se měl stát dle Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR - hlavním strategickým 

nástrojem plánování udržitelné mobility v městských oblastech a bude povinným 

dokumentem pro čerpání finanční podpory pro oblast dopravy v dalším plánovacím období 

2021+. Celková výše zesmluvněných nákladů činí 2,8 mil Kč + DPH (tj. aktuálně dle sazby 

celkem 3,388 mil. Kč. V současné době je dokument SUMP plně zpracován a zbývá drobné 

dopracování a odsouhlasení strategie ministerstvem dopravy ve vazbě na aktualizovaný 

metodický pokyn SUMP. Částka Kč 953,0 tis. bude použita na úhradu zasmluvněných závazků 

se zpracovatelem SUMP a ostatních nákladů souvisejících se strategií SUMP a majících vazbu 

na dílčí specifická pravidla výzev IROP apod. směřovaných na dopravní projekty potenciálně 

podpořitelných v rámci fondů EU. 

 

 

Návrh usnesení č. 012 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců a pomoc 

ukrajinským uprchlíkům" (Správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 12. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 948,4 tis. položka 23. 

"Podpora integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům - předpoklad dotace" a zároveň 

zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců a pomoc 

ukrajinským uprchlíkům - předpoklad dotace" ve stejné výši (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 12. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 97,6 tis. běžné výdaje položky "Podpora 

integrace cizinců a pomoc ukrajinským uprchlíkům" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

I. a II. Statutární město Pardubice v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině realizuje 

aktivity na podporu ukrajinských uprchlíků, které se dotýkají různých oblastí života. V rámci 

těchto aktivit je zapotřebí jednotlivé kroky koordinovat. Město Pardubice zpracovalo žádost 

o dotaci ze státního rozpočtu na projekt „Podpora integrace a pomoc ukrajinským 

uprchlíkům – Pardubice 2023“, který zahrnuje provozování Komunitního centra pro držitele 

dočasné ochrany v objektech nouzového ubytování v městských bytech v ul. Husova. 

Komunitní centrum bude poskytovat zázemí pro nejrůznější aktivity a podporu ubytovaných 

ke zvládnutí těžké životní situace. Významnou obsahovou náplní komunitního centra bude 

také nabídka smysluplného trávení volného času nezletilých dětí a pomoc těmto dětem se 

školní přípravou. 

Předpokládaná doba realizace projektu je rok 2023. Celkové náklady projektu činí 998 400,- 

Kč, přičemž povinná spoluúčast města je 5 % z celkových nákladů, tj. dotace: 998 400,- Kč, 

vlastní zdroje 5%: 50 000,- Kč. Z dotace budou hrazeny pouze mzdové náklady a materiálně - 

provozní náklady. 

III. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků přijaté účelové dotace č. 

36/2022/ICOBCEUKR na podporu integrace cizinců a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Dotace 

byla poskytnuta na platy a odměny zaměstnanců zapojených do projektu na období od 

1.5.2022 do 31.12.2022. Platy a odměny zaměstnanců zapojených do projektu budou za 

měsíc prosinec 2022  vyplaceny v lednu 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 013 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Strojní 

investice" (správce 214 - Městská policie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 250,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - rozšíření" (správce 214 - Městská 

policie). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 57,6 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Stavební investice" (správce 214 - Městská policie). 

Důvodová zpráva 

I. Dne 19.12.2022 byly přiděleny prostředky ve výši Kč 150 tis. na položku "Strojní investice" 

a to z důvodu přechodu z analogového záznamu na digitální záznam a zvýšení počtu kanálů 

pro tísňovou linku 156. Do konce roku 2022 se nepodařilo zprocesovat smlouvu s firmou 

RETIA a. s., z tohoto důvodu žádáme o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022 do 

rozpočtu MP na rok 2023. 

II. Dne 21.11.2022 Zastupitelstvo města usnesením č. Z/050/2022 přidělilo Městské policii 

prostředky ve výši Kč 250 tis.  na aplikaci "Kontrola" a "Kontrola oprávnění" Jedná se o 

zobrazení jednotlivých parkovacích míst v mapovém podkladu, s barevně rozlišeným 

obsazeným, volným a zaplaceným parkovacím místem. Vzhledem ke krátkému času do konce 

roku 2022 nebyla zprocesována smlouva s firmou Master IT Technologies, a. s. Návrh 

smlouvy obdržela MP na začátku roku 2023. Z tohoto důvodu žádáme o zapojení uvedených 

prostředků do roku 2023. 

III. Na jednání RmP dne 14.12.2022 byla schválena změna užívání NP v ul Lexova čp. 2255, 

jako budoucí služebna Městské policie. Tyto prostory bude nutné pro potřeby MP upravit. Z 

tohoto důvodu žádáme o přidělení nevyčerpaných prostředků z roku 2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 014 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 14. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 250,0 tis. na běžné výdaje položky "Provoz 

MmP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 14. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 400,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Strojní 

investice" (správce 214 - Městská policie). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou využity na doplatky za el. energii, které je nutné uhradit z důvodu 

přechodu k novému dodavateli. Původní dodavatel Pražská plynárenská k dnešnímu dni 

nedodala vyúčtování související s ukončením odběru k 31.12.2022. Ve výši Kč 400,0 tis. 

žádáme o přidělení nevyčerpaných prostředků na položku "Strojní investice". Tyto 

prostředky budou využity na výměnu serveru vnitřního kamerového systému městské 

policie. V závěru roku docházelo k častým výpadkům a došlo k výraznému zhoršení provozu 

vnitřních kamer a přehrávání záznamů je téměř nemožné. Dle vyjádření firmy TELMO 

modernizace stávajícího serveru již není možná vzhledem k jeho stáří. 

 

 

Návrh usnesení č. 015 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 240,0 tis. na běžné výdaje položky "Analytické 

a metodické práce" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Analytické a metodické práce" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Analytické a 

metodické práce do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky na analytické a metodické 

práce sloužící jako podklad ke strategickým rozhodnutím. Důvodem pro nárokování pokrytí 

položky je možnost operativního zadání odborných prací bez výraznějšího časového prodlení, 

které může vzniknout mezi jednotlivými změnami rozpočtu. To platí zejména pro období 
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červen–září běžného roku, kdy bývá interval mezi jednáními zastupitelstva nejdelší. Jedná se 

o očekávané výdaje na odborné podklady umožňující variantní posouzení možných řešení. 

 

 

Návrh usnesení č. 016 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 16. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 154,0 tis. na běžné výdaje položky 

"Participativní plánování - externí služby" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Participativní 

plánování - externí služby do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky na náklady spojené 

se silnějším začleněním participativního plánování do procesů města Pardubice. Finanční 

prostředky budou použity na dofinancování závazků města Pardubice vyplývajících z 

uzavřených smluvních vztahů s odborníkem na metodické vedení v oboru participativních 

procesů. V minulém období (r. 2021) byla ze strany ORS nejvýraznější participativní 

spolupráce s externími poradci zajištěna při projednávání návrhu Územní studie lokality 

Červeňák (zpracovatel Ing. Kohlová, autorizovaný krajinářský architekt, agenda OHA), před 

její finalizací, kdy součástí této studie bylo např. zhodnocení biologického významu lokality 

Červeňák a management údržby a rozvoje ploch této lokality zpracovatel XXXXXXXXXXXXX, 

agenda OHA). Dne 11. října 2022 byla aktivita participativního projednání zajištěna k 

projednání mezi výstupů (doporučení odborného poradce + prezentace umístění ZŠ T.G.M.) 

k přípravě podmínek pro budoucí prodej části areálu T.G.M. v kinosále Dukla.     

 

 

Návrh usnesení č. 017 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 17. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 150,0 tis. na běžné výdaje položky "Znalecké 

posudky" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Znalecké 

posudky do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky jsou k pokrytí z důvodu 

„potenciálního zájmu některých významných akcionářů prodat městu Pardubice akciový 

podíl, a to zejména ve společnosti Dostihový spolek a.s. a ve společnosti Pardubická plavební 

a.s. Bez znaleckých posudků nebude možné realizovat ani finalizovat jednání o cenových 

podmínkách za tyto „významné" akciové podíly. Případné výdaje města na odkup 

„významných", resp. dokoupení strategických akciových podílů, budou vždy předmětem 

samostatného schvalovacího usnesení zastupitelstva města. 

 

 

Návrh usnesení č. 018 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 18. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 113,0 tis. na běžné výdaje položky "Externí 

energetické služby" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Externí 

energetické služby do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky na průběžné řešení 

energetické koncepce města – zpracování aktualizací energetických auditů a energetických 

posudků v případě revize zpracované PD s ohledem na dotační podmínky a finanční 

prostředky na proces výběru dodavatele energií na komoditní burze. 

 

 

Návrh usnesení č. 019 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města" (správce 1411 - Odbor rozvoje 

a strategie). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 19. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 3 800,0 tis. v rámci položky "Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města" z 

běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Energeticky 

úsporné projekty v budovách majetku města" do rozpočtu města 2023. S ohledem na prudký 

růst cen elektrické energie a zemního plynu v roce 2022 a cen pro rok 2023, je především v 

případě odběru zemního plynu jako zdroje tepla na vytápění a ohřev TUV, v objektech v 

majetku města  

(Především ZŠ a MŠ), snahou výrazně omezit či v případě dalšího nepříznivého vývoje cen 

zemního plynu provoz stávajících plynových kotlů. Záměrem je tak z této kapitoly rozpočtu 

zpracovat technické návrhy/projektové dokumentace náhradních zdrojů tepla pro tyto 

objekty. Jako zdroje tepla se tak uvažují např. kontejnerové mobilní kotelny (kotle) od 

topných výkonů 20 kW na biomasu, konkrétně pelety či bio materiály. Díky mobilitě a 

kontejnerovému provedení mohou být operativně napojeny v objektu na stávající topný 

systém s ponecháním stávajících plynových kotlů, dále využití fotovoltaických a 

fototermických systémů. Návrhy/projekty tak budou dalším stupněm návrhů dle zpracované 

analýzy energetických úspor v objektech v majetku města, které povedou ke snížení či 

plnému odstavení odběru zemního plynu v objektech. 

 

 

Návrh usnesení č. 020 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 490,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

Kč 1 200,0 tis. v rámci položky "Energeticky úsporné projekty - regulace technických 

zařízení" z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Energeticky 

úsporné projekty - regulace technických zařízení MŠ a ZŠ do rozpočtu města 2023. Finanční 

prostředky na zregulování otopných soustav a vzduchotechniky v objektech v majetku 

města, především na základních a mateřských školách. Podle zkušeností a vyúčtování 

nákladů na energie, dochází v objektech po zateplení, a především po výměně oken, k 

navýšení odběru tepla a energie pro vytápění a větrání. Je to dáno především tím, že je 

potlačena přirozená výměna vzduchu v objektu a větrání se tak zajišťuje ventilací okny – 

přirozeným větráním, které je však neregulovatelné a dochází k vyšším únikům tepla. 

Výměnou oken a zateplením objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a dochází 

následně k přetápění objektu, které je řešeno právě větráním. V těchto případech je nutné 

zajistit regulaci systému vytápění či větrání tak, aby nedocházelo k únikům energií, tzn. 

osazení termostatických hlavic na radiátory, provedení ekvitermních regulací na okruzích 

vytápění, regulace větrání podle potřeby vzduchu a vlhkosti. Dále dochází na objektech ZŠ a 

MŠ k překračování sjednaného výkonového maxima v případě dodávky tepla CZT, na 

objektech je nutno realizovat regulace maximálního průtoku a soudobosti chodu 

jednotlivých odběrných míst. 

 

 

Návrh usnesení č. 021 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 21. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 900,0 tis. na běžné výdaje položky "Most 

M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Most M104 

kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách do rozpočtu města 2023. Jedná se o finanční prostředky 

na diagnostiku mostu, která byla objednána v roce 2022, avšak z důvodu časového posunu 

dokončení diagnosticích činností bude hrazena až v roce 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 022 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 100,0 tis. na běžné výdaje položky "ITI - řízení 

strategie integrované územní investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky ITI-Řízení 

Strategie integrované územní investice do rozpočtu města 2023. Náklady spojené s realizací 

projektu Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko–pardubické aglomerace, 

který je 100 % hrazen z OPTP, nicméně ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání žádostí 

o platbu je nutné řešit předfinancování projektu. V rámci návrhu rozpočtu projektu pro OPTP 

se jedná o náklady na zpracování analytických podkladů, přípravu strategie aglomerace pro 

období 2021+,  

technické vybavení realizačního týmu, náklady na styk s veřejností, propagační a 

marketingové aktivity, náklady na analýzy a podporu absorpční kapacity, workshopy. V 

případě části „vlastní zdroje“ se jedná o položky, které nejsou způsobilými výdaji - jedná se 

například o náklady na zpracování podkladů pro přípravu Strategie pro příští období nad 

rámec limitu 20 % mzdových prostředků, o publicitu, organizace jednání, workshopů apod. 

 

 

Návrh usnesení č. 023 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 27,0 tis. na běžné výdaje položky "Centrální 

polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Centrální 

polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu do rozpočtu města 2023 na 

administraci a propagaci projektu spojenou s realizací díla. 

 

 

Návrh usnesení č. 024 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 24. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Letní stadion - Brána borců - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se finanční prostředky na výdaje na zpracování projektové dokumentace (DUR, DPS, 

DPS) umožňující realizaci opravy kulturní památky SO 03 Brána borců v ulici U stadionu, a to 

dle Studie Ing. Arch. Chmelíka z r. 2022. V roce 2021 byla zahájena revitalizace letního 

stadionu v Pardubicích, jejíž dokončení je plánováno na leden 2023. Dle zadání nebyl do 

revitalizace zahrnut objekt SO 03 (Brána borců), který přímo navazuje na revitalizovaný letní 

stadion a v původním uspořádání byl jeho organickou součástí. V průběhu revitalizace 

letního stadionu vznikly nové požadavky na rozšíření diváckého zázemí a uvedený objekt se 

svým umístěním jeví jako vhodný pro další využití k těmto účelům. Z toho důvodu byla v roce 

2022 zpracována "Studie revitalizace Brány borců v Pardubicích", která je kulturní památkou. 

Jedná se o revitalizaci dokončené stavby (dispoziční úpravy objektu na parc. č. 2994 a parc. č. 

372/3) a její přístavbu na přilehlém pozemku p. č. 2672/4. Objekt původně sloužil jako 

tribuna stadionu při ulici U Stadionu. Dokončená PD se znalostí rozpočtu projektanta umožní 

zastupitelstvu přijmout navazující rozhodnutí, resp. projednat pokrytí položky na realizaci 

revitalizace dle příslušné PD. 

 

 

Návrh usnesení č. 025 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 25. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Provoz energetického dispečinku" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky do rozpočtu 

města 2023. Finanční prostředky na rozšíření energetického dispečinku spočívajícího v 

provozu energetického dispečinku a monitorovacích zařízení pro sledování spotřeb energií a 

médií včetně zajištění jeho provozu na základě smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2022/009 

uzavřené s firmou Enerfis dne 2.8.2022. Z této položky bude financováno zkvalitnění 

dispečinku včetně rozšíření jeho aktivit např. na areály v majetku města. V rozpočtu na rok 

2023 je částka ve výši Kč 2 800,0 tis., v I. změně je podána žádost na zapojení nevyčerpaných 
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finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 2 000,0 tis.  

Finanční prostředky ve výši Kč 2 000,0 tis. budou použity na: SoD se společností Enerfis - 

realizace a příprava provozu energetického dispečinku ve výši Kč 1 533,5 tis., úpravy 

elektroměrů - ČEZ ve výši Kč 111,1 tis., úpravy plynoměrů - GasNET ve výši Kč 118,6 tis., EOP 

měřiče tepla a VaK, kdy ještě není cena známa.  

Finanční prostředky ve výši Kč 2 800,0 tis. jsou vyčleněny na provoz energetického 

dispečinku - je uzavřena Smlouva o dílo na dobu neurčitou se společností Enerfis, minimální 

provoz 5 let. 

 

 

Návrh usnesení č. 026 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 26. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 815,0 tis. na položku "Platy zaměstnanců 

MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 26. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 613,5 tis. na běžné výdaje položky "Sociální a 

zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Žádost o navýšení finančních prostředků souvisí s vytvořením nových pracovních míst na 

magistrátu v závěru kalendářního roku 2022 (přijaté usnesení č. R/293/2022). Konkrétně se 

jedná o 2 nová místa na Odboru dopravy, na oddělení koncepce dopravy a na oddělení 

dopravně správních agend. Vznik tabulkového místa na oddělení koncepce dopravy souvisí s 

propojováním dopravních systémů, s udržitelností městské mobility a s prací při naplňování 

ParduPlánu . Na oddělení dopravně správních agend vzniklo tabulkové místo na pozici 

referenta registru řidičů a řidičských průkazů.  

Dále se jedná o 1 tabulkové místo na pozici arboristy na Odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody. Vznik tohoto místa souvisí s požadavkem jednotného 

metodického řízení veřejné zeleně ve městě. 

V neposlední řadě bylo vytvořeno jedno nové tabulkové místo na pozici komunitního 

pracovníka pro ukrajinské uprchlíky na Odboru sociálních věcí. Od počátku ukrajinského 

konfliktu pracovala pod Odborem sociálních věcí koordinátorka pro ukrajinské uprchlíky, se 
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kterou byla uzavřena DPČ. S ohledem na vývoj událostí, kdy je předpoklad přetrvávání 

válečného konfliktu na Ukrajině na delší dobu, je pracovní pozice koordinátora zařazena v 

klasickém zaměstnaneckém poměru v rámci magistrátu na zkrácený úvazek (0,75 úvazku). 

Celkem se tedy jedná o Kč 2 428,5 tis. na výše uvedená pracovní místa, tj. Kč 1 815.0 tis. na 

prostředky na platy a Kč 613,5 tis. Kč povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění). 

Zdrojem na financování těchto pracovních pozic by mohly být nevyčerpané prostředky z 

loňského roku. 

 

 

Návrh usnesení č. 027 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 305,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ 

Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 80,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ 

Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. - II. Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 1 305,0 tis. z roku 2022 na zhotovení projektové 

dokumentace na akci ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro. Se zhotovitelem 

projektové dokumentace byl sepsán dodatek na prodloužení termínu do ledna r. 2023. 

Žádáme o navýšení finančních prostředků ve výši Kč 80,0 tis. na akci ZŠ Spořilov - 

rekonstrukce kuchyně a gastro - PD. Jedná se o navýšení částky v rozpočtu z důvodu úhrady 

rezervačního poplatku za navýšení příkonu elektro (ČEZ)pro potřeby navrhované školní 

kuchyně. Bez navýšení příkonu elektro není možné zajistit provoz kuchyně v požadované 

kapacitě. 

 

 

Návrh usnesení č. 028 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 28. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 750,0 tis. na běžné výdaje položky "U Josefa 

118 - havárie podlah ve III. NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výši  Kč 750,0  tis. z roku 2022 na havárii podlah v III. NP U 

Josefa 118. Výběrové řízení započalo v 12/2022 a po uzavření smlouvy bude zakázka 

realizována. Jedná se o havarijní stav. 

 

 

Návrh usnesení č. 029 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 29. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 620,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ J. Ressla 

- oprava soc. zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výši 620,0 tis. Kč z roku 2022 na opravu soc. zařízení v ZŠ J. 

Ressla. Výběrové řízení započalo v 12/2022 a po uzavření smlouvy bude zakázka realizována. 

Jedná se o soc. zařízení, které neodpovídá hygienickým požadavkům. 

 

 

Návrh usnesení č. 030 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 30. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 650,0 tis. na běžné výdaje položky "DDM Beta 

- oprava soc. zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výš Kč 650,0 tis. Kč z roku 2022 na opravu soc. zařízení v DDM 

Beta. Výběrové řízení započalo v 12/2022 a po uzavření smlouvy bude zakázka realizována. 

Jedná se o prostory, které byly pronajaté a čekalo se na vyklizení prostor. 

 

 

Návrh usnesení č. 031 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 31. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 760,0 tis. na běžné výdaje položky "VČD - 

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

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 760 tis. na výměnu střešních žlabů. 

Probíhá  výběrové řízení a vzhledem k povětrnostním podmínkám nebylo vhodné realizovat 

výměnu žlabů v zimních měsících (je nutné rozebrání části střechy a demontáž žlabů). 

 

 

Návrh usnesení č. 032 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. 

Košťála - vegetační střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 32. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. 

"Předpokládaná dotace - ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - realizace" a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - 

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

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. 

Košťála - vegetační střechy - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Zapojení finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. na akci ZŠ E. Košťála - vegetační střechy. 

V roce 2022 byla dokončena a zaplacena projektová dokumentace. Před realizací akce i po ní 

je nutné provést kontrolní měření pro ověření účinnosti navržených opatření proti přehřívání 

vnitřních prostor. Ze zbylých finančních prostředků roku 2022 byla uzavřena objednávka na 

tyto práce. 

II. Finanční prostředky na zajištění realizace vegetačních střech na ZŠ Erno Košťála dle 

zpracované PD. Na střechách obj. A, B, (obě hlavní budovy ZŠ), obj. D (Montessori) a 

spojovacího krčku bude provedena extenzivní skladba vegetační střechy (sukulentní, téměř 

bezúdržbová) jako součást pilotního řešení adaptace objektů v majetku města proti změnám 

klimatu. Záměr spolufinancování z dotace. Dalšími očekávanými souvisejícími náklady cca 2 

mil. v případě schválení realizace jsou autorský, technický dozor, koordinátor BOZP. 

 

 

Návrh usnesení č. 033 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Bytové 

domy - montáž modulů pro elektronický přenos dat" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 550,0 tis. na běžné výdaje položky "Bytové 

domy - montáž modulů pro elektronický přenos dat" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výši 600,0 tis. Kč z roku 2022 na montáž modulů pro 

elektronický přenos dat. Datové sběrnice budou instalovány do května roku 2023 na základě 
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uzavřené smlouvy č.OMI-VZMR-2022-054, zhotovitel Techem, spol. s r.o. Instalace datových 

sběrnic probíhá  dle splnění požadavků evropské směrnice o energetické účinnosti (Energy 

Efficiency Directive, EED). Jedná se o zařízení, která do sebe 2x do měsíce načte údaje z 

poměrových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN), které umožňují dálkový 

odečet  tak, aby nájemníci si mohli zkontrolovat stavy těchto měřidel online. Každý nájemce 

obdrží přístupové jméno a heslo do tohoto systému. 

 

 

Návrh usnesení č. 034 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 34. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 550,0 tis. na kapitálové výdaje položky "BD 

Mladých 181-184 - výměna zdravotechniky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výši 550,0 tis. Kč z roku 2022 na uhrazení projektové 

dokumentace. Smlouva o dílo č. OMI-VZMR- 2022-081 se zhotovitelem MIVA agency s.r.o. 

byla uzavřena 12.12.2022. Termín předání zpracované projektové dokumentace je do 120 

dní ode dne vstupního jednání. Rozvody zdravotechniky jsou za hranicí životnosti, vznikají 

časté poruchy a havárie. 

 

 

Návrh usnesení č. 035 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 35. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "BD 

Na Záboří 223 - výměna elektroinstalace společné prostory" (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 5 500,0 tis. z roku 2022. Výběrové řízení proběhlo 

5.12.2022 na dodavatele akce. Finanční prostředky budou použity na provedení výměny 

elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu včetně elektroměrových 

rozvaděčů a přívodů do jednotlivých bytů. Současné rozvody jsou z hliníku a na hranici své 
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životnosti. Elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům distributora pro montáž 

elektroměrů - dodavatel energií odmítá osazovat elektroměry. V roce 2023 je plánované 

zateplení obvodového pláště domu. Elektroinstalaci je nutné provést před tímto zateplením, 

protože rozvody jsou vedeny na pavlačích domu, které budou také zatepleny. 

 

 

Návrh usnesení č. 036 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 36. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 200,0 tis. na běžné výdaje položky "BD - 

opravy bytových jader" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výši 1 200 tis. Kč z roku 2022. Na základě podepsané smlouvy s 

firmou SBF spol. s r.o. v roce 2023 dojde k předání a fakturaci 3 bytových jednotek do 20 

týdnů od předání staveniště tj. březen 2022.  Předmětem plnění zakázky je oprava  bytových 

jader včetně souvisejících prací v bytových jednotkách, které jsou obsazeny nájemci. Bytová 

jádra jsou v havarijním stavu. 

 

 

Návrh usnesení č. 037 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 37. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 597,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Aquacentrum - oprava výukového bazénu a brouzdaliště" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 597,0 tis. Kč z roku 2022 u investiční 

akce "Aquacentrum-oprava výukového bazénu a vnitřního brouzdaliště" z důvodu, že 

provedené stavební práce uvedené zakázky byly převzaty s vadami (nerovnost nově 

položených dlažeb a špatného spádování dlažeb) a tyto vady budou odstraněné až v termínu 

odstávky Aquacentra Pardubice v měsíci srpnu 2023, proto bude finanční částka uhrazena až 

po odstranění specifikovaných vad. 
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Návrh usnesení č. 038 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 3 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Areál Skateparku - rekonstrukce tribun" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení nevyčerpané finanční částky ve výš 3 500,0 tis. Kč z roce 2022 vzhledem k 

tomu, že projektová dokumentace byla zadána v 11/2022 a z tohoto důvodu nebylo možné 

realizovat rekonstrukci tribun v roce 2022. Areál Skateparku provozuje společnost Sk8park 

s.r.o. na základě uzavřené koncesní smlouvy a v současnosti provozovatel areálu nemůže 

umožnit přístup veřejnosti k západní a jižní tribuně, obě tribuny jsou poškozeny a hrozí 

nebezpečí úrazů. Z charakteru použité konstrukce jsou tribuny za hranicí životnosti, jsou 

vystavěny povětrnostním vlivům a k použitému materiálu je nemožnost opravitelnosti, proto 

budou finanční prostředky použity na rekonstrukci tribun. 

 

 

Návrh usnesení č. 039 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 39. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 160,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Lentilka - rekonstrukce sociálních zařízení, úklidových komor a přípravny jídel" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 160,0 tis. na akci "Lentilka - rekonstrukce sociálních 

zařízení, úklidových komor a přípravny jídel" z roku 2022. Akce se realizuje a na 

dofinancování smluvní ceny je potřeba navýšit položku o Kč 160,0 tis. Předpokládaný termín 

dokončení je únor 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 040 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 444,6 tis. na běžné výdaje položky "NP - areál 

J. Palacha (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 361,7 tis. na běžné výdaje položky "NP - areál 

J. Palacha (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Žádáme o zapojení částky ve výši 444,6 tis. Kč z roku 2022 na opravu (výměnu) oken a dveří 

budovy číslo 1,10,16 v areálu J. Palacha 324. V roce 2022 proběhlo výběrové řízení a byla 

uzavřena smlouva o dílo. Vzhledem k ukončení výroby a expedice oken byl posunut termín 

dokončení na únor 2023.  

II. Žádáme o zapojení částky ve výši 361,4 tis. Kč z roku 2022. V roce 2022 proběhlo výběrové 

řízení na opravu fasády budovy č. 27 v areálu J. Palacha 324 a 21.12.2022 byla uzavřena 

smlouva o dílo. Vzhledem k počasí a technologickým lhůtám byl posunut termín dokončení 

na únor 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 041 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 41. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 185,0 tis. na běžné výdaje položky "Objekt 

občanské vybavenosti (U Bobra) - lesopark" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 41. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, fond údržby) na běžné 
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výdaje položky "Objekt občanské vybavenosti (U Bobra) - lesopark" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Žádáme o zapojení částky ve výši 185,0 tis. Kč z roku 2022 na zpracování projektové 

dokumentace na demolici objektu U Bobra včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti. 

Lhůta na doručení nabídek byla stanovena na 16.1.2023. Zpracování PD bude následovat.  

II. Jedná se o přesun finančních prostředků na opravy a údržbu objektu občanské 

vybavenosti (U Bobra) - lesopark na Dukle. Položka byla z evidenčních důvodů vyčleněna 

zvlášť z položky "NP - ostatní". V současné době na ní nejsou žádné finanční prostředky, je 

nutné je přesouvat z položky NP - ostatní. Z prostředků budou následně financovány opravy 

zabezpečení objektu po vniknutí lidí bez domova. 

 

 

Návrh usnesení č. 042 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 42. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 428,0 tis. na běžné výdaje položky "SA 

Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výši 428,0 tis. Kč z roku 2022 na výměnu současného oplocení 

travnaté plochy SA Ohrazenice za nové. Výběrové řízení proběhlo, smlouvy byla podepsána v 

listopadu 2022. Oprava započala v roce 2022, předpokládaný termín dokončení je v lednu 

2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 043 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "KD 

Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 
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Důvodová zpráva 

Navýšení stávajících schválených finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis o Kč 200,0 tis. na 

akci "KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy". Na základě výsledku výběrového 

řízení byla nejnižší nabídková cena ve výši Kč 348,0 tis. 

 

 

Návrh usnesení č. 044 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 90,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce el. rozvaděče" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - úprava krytů na radiátory" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Přesun finančních prostředků na rekonstrukci elektroměrového rozvaděče v MŠ Grusova. 

Stávající rozvaděč je nutné vyměnit, protože nevyhovuje dnešním normám a nemá 

dostatečnou kapacitu, v MŠ často při zapnutí více spotřebičů najednou, dochází k přetížení a 

vypadávání pojistek. 

II. Přesun finančních prostředků na úpravu krytů v MŠ Svítkov. Kryty je nutné z důvodu 

zajištění tepelné pohody upravit tak, aby byla zajištěna maximální výhřevnost stávajících 

radiátorů v objektu. 

 

 

Návrh usnesení č. 045 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 45. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 10 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ 

Gorkého (Waldorfská) - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Požadavek na finanční prostředky na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ Gorkého 

(Waldorfská). Stavba řeší stavební úpravy vnitřních prostor WC. Současný stav vnitřních 

prostor toalet je nevyhovující, zastaralý a v mnoha případech v havarijním stavu. Stávající 

instalační rozvody odpovídají staří sociálního zázemí školy. V rámci stavebních úprav je 

rovněž splněn požadavek na vybudování WC pro imobilní osoby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nový návrh navazuje na stávající dispoziční uspořádání a je upraven tak, aby plně vyhovoval 

potřebám základní školy. Součástí vnitřních úprav je rovněž dodávka vnitřního vybavení. 

Trváme na zařazení požadavku do I. změny rozpočtu, a to z důvodu včasného zajištění 

dodavatele na realizaci stavby tak, aby realizace akce byla zahájena v měsíci červnu  a dále 

pak pokračovala v měsíci červenci a srpnu v době letních prázdnin, kdy je objekt minimálně 

využíván. Předmětem je oprava prostorů sociálního zázemí v 1.NP – 3.NP objektu ZŠ 

Gorkého (Waldorfská ne AGIS), č.p. 867, Pardubice. 

Návrh stavebních úprav navazuje na stávající dispoziční uspořádání uvnitř objektu ZŠ. 

Využívá stávající polohu výplní otvorů fasády a vstupních dveří do prostor sociálního zázemí z 

hlavní školní chodby. Cílem stavby je oprava původního zastaralého stavu sociálních zařízení 

a modernizace vybaveni WC. Vzhledem k těmto požadavkům je nutná úprava vnitřní 

dispozice prostor sociálního zázemí ZŠ. Dispoziční řešení je navrženo tak, aby byl možný 

přístup rovněž pro imobilní osoby. Součástí stavebních úprav je řešení veškerých instalačních 

rozvodů v zájmových prostorech stavby v podobě rozvodů zdravotechniky, elektroinstalace, 

vytápění, vzduchotechnického zařízení. V rámci dokončovacích prací budou řešeny nové 

nášlapné vrstvy podlahové konstrukce z keramických dlažeb včetně vyhotovení hydroizolační 

vrstvy, vyspravení omítek, provedení nových povrchových úprav v podobě maleb či nátěrů, 

keramických obkladů, výměna dveřních výplní a osazení nových zařizovacích předmětů. 

 

 

Návrh usnesení č. 046 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 46. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 184,4 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 46. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 870,0 tis. na běžné výdaje položky 

"Revitalizace Letního stadionu - stavební práce" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 46. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 6 335,7 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Revitalizace Letního stadionu - stavební práce" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. - II. Zapojení finančních prostředků z r. 2022 na pokračující akci Revitalizace Letního 

stadionu. Jedná se o finanční prostředky na činnosti externích technických dozorů, 

koordinátora BOZP, vyplacení pozastávek, přeložek apod. 

III. Žádáme o zapojení částky ve výši 9.205,7 tis Kč z roku 2022 na pokračující stavební práce 

při revitalizaci letního stadionu. Firma zajišťující stavební práce na akci Revitalizace Letního 

stadionu fakturovala méně než bylo původně plánováno. Část finančních prostředků žádáme 

převést v rámci akce na běžné výdaje z důvodu předpokládaného nákupu drobného 

hmotného dlouhodobého majetku a materiálu. 

 

 

Návrh usnesení č. 047 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 120,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Terminál Univerzita - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 300,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Terminál Univerzita - přeložky sítí" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

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

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 6 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Terminál Univerzita - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 položky "Terminál 

Univerzita - pozemky" na smluvní plnění dle smlouvy o smlouvě budoucí - trvalý zábor 

pozemků dotčených stavbou terminálu ve vlastnictví Univerzity Pardubice. 

II. - III. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Terminál 

Univerzita - přeložky sítí" na doplatek smluvního plnění dle smlouvy o smlouvě budoucí na 

zajištění přeložek el. vedení vn ČEZ Distribuce vč. zřízení věcných břemen. Na základě této 

smlouvy byla koncem roku 2022 uhrazena zálohová platba na přeložky ve výši Kč 840,0 tis. s 

vyúčtováním a dofinancováním po dokončení realizace přeložek v roce 2023 v 

předpokládané výši 300,0 tis. V rámci položky Terminál Univerzita - ostatní náklady došlo v 

12/2022 k finanční vypořádání realizací terminálu vynucené překládky trakčního vedení 

DPmP ve smluvní výši Kč 550,0 tis. (oproti předpokládaným nákladům 500 tis.). 

IV. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Terminál 

Univerzita - pozemky" na smluvní plnění dle smlouvy o smlouvě budoucí - trvalý zábor 

pozemků dotčených stavbou terminálu ve vlastnictví Univerzity Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 048 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 48. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Centrální polytechnické dílny - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků 5 mil. z rozpočtu 2022 položky "Centrální 

polytechnické dílny - vlastní zdroje" na základě skutečné prostavěnosti dle smlouvy ve znění 

všech dodatků. Reálná fakturace v roce 2022 byla ve výši 65 mil. oproti 70 mil. Prostavěno 

bude v letošním roce. 

 

 

Návrh usnesení č. 049 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 49. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 240,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Stanoviště kontejnerů - vnitroblok Karla IV. a J. z Poděbrad" (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 49. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 610,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Stanoviště kontejnerů - vnitroblok Karla IV. a J. z Poděbrad" (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Stanoviště 

kontejnerů" po úhradě projektové dokumentace dokončené koncem roku 2022 ve výši Kč 

240,0 tis.  

II. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Stanoviště 

kontejnerů" navýšení rozpočtu na základě rozpočtové ceny projektanta v celkové výši 

realizačních nákladů Kč 610,0 tis. vč. DPH z důvodu zajištění výběrového řízení na 

zhotovitele. Jedná se o realizaci nového kontejnerového stání na místě původního, 

kompletně zničeného požárem. 

 

 

Návrh usnesení č. 050 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 50. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 230,0 tis. na běžné výdaje položky 

"Implementace metody BIM" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "BIM" na dokončení 

smluvního plnění v celkové výši 920,0 tis., z toho již proplaceno Kč 690,0 tis. za 1. část. 

 

 

Návrh usnesení č. 051 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 51. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 300,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

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

Důvodová zpráva 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Terminál B - ostatní 

náklady" na dokončení smluvních plnění, která nebyla oproti předpokladu dokončena v roce 

2022 - nejvýznamnější částky jsou za dobudování cyklostezky a chodníku (cca 800,0 tis.) a 

úprava projektové dokumentace (cca 300,0 tis.). 

 

 

Návrh usnesení č. 052 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 52. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 3 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "RPS- 

Pravý břeh Labe - centrum Sever, část A - XVII. et." (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 
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Důvodová zpráva 

Zapojení nevyčerpaného zůstatku ve výši Kč 3 000,0 tis. projektu "RPS Polabiny - Pravý břeh 

Labe" na základě skutečné prostavěnosti v roce 2022. Realizační náklady jsou ve výši Kč 20 

000,0 tis., vyčerpáno Kč 3 000,0 tis. a dofinancování ve výši Kč 17 000,0 tis. 

 

 

Návrh usnesení č. 053 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 20,0 tis. na běžné výdaje položky "Hráz 

rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 324,0 tis. na běžné výdaje položky "Hráz 

rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 231,0 tis. na běžné výdaje položky "Hráz 

rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - transfer z MO VII - vlastní zdroje" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 600,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Hráz 

rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - transfer z MO VII - vlastní zdroje" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 
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V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 495,0 tis., položka 31. 

"Předpokládaná dotace - Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice" a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská 

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

Důvodová zpráva 

Zapojení nevyčerpaného zůstatku z rozpočtu na rok 2022 na základě nedokončení plánované 

realizace do konce roku 2022 a na základě skutečné prostavěnosti v roce 2022. Realizační 

náklady dle SOD a připravovaného dod. č. 1 (vícepráce) v celkové výši Kč 2 800,0 tis., z toho 

vyčerpáno 1 153 444,25 Kč, k dofinancování zbývá cca. Kč 1 650,0 tis. + Kč 20,0 tis. náklady 

na autorský dozor hrazené z položky "ostatní náklady". Schválená výše investiční dotace dle 

vydaného rozhodnutí je Kč 495,0 tis. 

 

 

Návrh usnesení č. 054 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 54. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 7 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "PRB 

- BD Brožíkova 430-432 - výměna rozvodů ÚT vč. otopných těles - sekce A" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na kompletní výměnu rozvodů ústředního topení vč. 

otopných těles. Požadavek na základě stížností nájemníků  na nedostatečné vytápění, 

zarostlé rozvody, zkorodovaná otopná tělesa, časté poruchy. Realizace v obsazených bytech 

je na 4 měsíce a musí být realizována mimo topnou sezónu. Přidělení finančních prostředků v 

dalších změnách rozpočtu nemá již smysl, nedá se technicky letos již stihnout. 

 

 

Návrh usnesení č. 055 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 55. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 500,0 tis. na běžné výdaje položky "NP - 

Klášterní 54-55 - oprava fasády - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky ve výši Kč 500,0 tis. na projektovou dokumentaci opravy kulturní 

památky - budovy č.p. 54,55 Klášterní. Jedná se o opravu výplní a fasády včetně ošetření 

reliéfu. Současná okna nesplňují požadavky na tepelnou pohodu, fasáda již na několika 

místech odpadává. 

 

 

Návrh usnesení č. 056 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 56. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 7 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. 

Košťála - rekonstrukce střešního pláště tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na rekonstrukci střešního pláště tělocvičny  ZŠ E. Košťála. Na základě 

výsledku provedené pasportizace střech objektů v majetku města, která vyhodnotila stav 

střešního pláště nad tělocvičnou ZŠ Erno Košťála jako havarijní a kritický, byly provedeny 

sondy ve střešním souvrství. Tyto sondy potvrdily a prokázaly degradaci vrstev střešní 

skladby zatékáním a akumulovanou vodu v uvedené skladbě. Tato skutečnost se v poslední 

době projevila zatečením na několika místech do objektu tělocvičny. Místa možného 

zatečení byla opravena a čekalo se na výsledek posouzení (pasport střechy) odbornou 

firmou, který prokázal a sondy potvrdily neudržitelný stav této střešní krytiny, kdy další 

pokusy o provádění oprav budou neekonomické s nezaručeným výsledkem (množství vody je 

již ve střešní skladbě naakumulováno a místa poškození nelze zcela jasně určit). Jediným 

možným řešením je tedy kompletní oprava střešního pláště, kterou bude zabráněno další 

poškození  nejen omítek, elektroinstalace, ale především parketové podlahy tělocvičny. 

 

 

Návrh usnesení č. 057 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 57. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD Lexova - směr 

Dukla" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Poděbradská - směr do 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 57. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD Lexova - směr 

Dukla" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Poděbradská - směr z 

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

Důvodová zpráva 

I. a II. Přesun finančních prostředků z finanční rezervy položky "MHD Lexova" (nasmlouvaná 

výše 2,4 mil.) na dofinancování položek po ukončeném výběrovém řízení na zhotovitele 

včetně souvisejících nákladů na technický dozor a BOZP - MHD Poděbradská do města na 

celkovou výši 3,3 mil. a MHD Poděbradská z města na celkovou výši 3,4 mil. Kompletní 

realizace v r. 2023. Všechny tyto zálivy zapojené z rozpočtu r. 2022 jsou financované z 

Programu podpory dopravy. 

 

 

Návrh usnesení č. 058 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 58. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Terminál JIH - přeložky sítí" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na krytí nákladů spojených s nutnými přeložkami sítí v rámci 

připravované realizace stavby Terminál JIH. Konkrétně se jedná o náklady na přeložku 

distribučního zařízení vn společnosti ČEZ Distribuce s předpokládanou cenou Kč 3 500,0 tis. 

bez DPH dle připravované smlouvy o smlouvě budoucí, a dále na přeložku kabelů 
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komunikační sítě ČD Telematika s předpokládanou cenou Kč 950,0 tis. bez DPH., tj. celkový 

předpoklad nákladů Kč 5 385,0 tis. vč. DPH. 

 

 

Návrh usnesení č. 059 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 59. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 11 000,0 tis. v rámci položky "ZŠ Gorkého - oprava střechy" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků v rámci položky oprava střechy ZŠ Gorkého. Jedná se o náklady 

mající povahu běžných výdajů. Oprava střechy se již realizuje. 

 

 

Návrh usnesení č. 060 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 60. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 200,0 tis. na běžné výdaje položky "Areál MFA 

- provoz parkovacích ploch u arény - RFP a.s." (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o zapojení částky ve výši 200,0 tis. Kč z r.2022, která zahrnuje náklady spojené s 

provozem pozemků jako parkoviště u multifunkční arény, které město hradí Rozvojovému 

fondu Pardubice, a.s. na základě uzavřené příkazní smlouvy. Náklady na provoz parkoviště 

zahrnují např. administrativní práce a režijní náklady zaměstnanců RFP spravujících 

parkoviště, údržbu včetně zajištění případných oprav souvisejících s plynulým chodem 

parkoviště, odběr elektrické energie na závoru, etikety do parkovacích automatů, aj. Příjmy z 

parkovacích ploch u multifunkční arény jsou příjmem města. Vzhledem k tomu, že se 

předpokládá výstavba parkovacího domu na pozemcích, které jsou předmětem příkazní 

smlouvy, bude příkazní smlouva ukončena v souvislosti s výstavbou parkovacího domu. 
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Návrh usnesení č. 061 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 1 300,0 tis. v rámci položky "Pasportizace střech objektů v majetku města - PD" z 

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

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků v rámci položky Pasportizace střech objektů v majetku města - 

PD z kapitálových na běžné výdaje. Jedná se o náklady, které mají povahu běžných výdajů. 

 

 

Návrh usnesení č. 062 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 62. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Bulharská - rekonstrukce 

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

Důvodová zpráva 

Požadavek  na finanční prostředky ve výši Kč 400,0 tis. na rekonstrukci vzduchotechniky v MŠ 

Bulharská. Stávající vzduchotechnika v kuchyni je nefunkční a není ji možné opravit, nejsou 

náhradní díly. Bude se jednat o kompletní výměnu rozvodů vzduchotechniky. Jedná se o 

havarijní stav. 

 

 

Návrh usnesení č. 063 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 63. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 
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Kč 2 100,0 tis. v rámci položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" z 

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

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 100,0 tis. v rámci položky "ZŠ Závodu 

míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" z kapitálových výdajů na běžné. Jedná se o běžné 

výdaje - pořízení gastro zařízení, které mají pořizovací cenu do Kč 40,0 tis. 

 

 

Návrh usnesení č. 064 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 64. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 23 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ 

npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště včetně aktualizace PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Požadavek na finanční prostředky ve výši Kč 23 500,0 tis. na rekonstrukci hřiště v ZŠ npor. 

Eliáše, kde bylo již prodlužováno stavební povolení. Sportoviště je ve velmi špatném 

technickém stavu. Projekt řeší celkovou rekonstrukci celkem osmi stavebních objektů s 

novým rozmístěním sportovních sektorů. 

Jedná se o atletický ovál délky 250 m s 5-ti drahami, 100 m rovinkou s 6-ti drahami, na jejímž 

jižním konci je umístěno doskočiště pro skok daleký. Sportovní povrch atletického oválu a 

rovinky je navržen z polyuretanu červené barvy s elastickou podložkou ze směsi gumového 

granulátu, drobného čistého kamene a polyuretanového pojiva. Uvnitř atletického oválu je 

nově umístěné víceúčelové hřiště, které je navrženo o rozměru 26 x 31 m s využitím pro 

neparametrovou malou kopanou, 2x basketbal, volejbal, nohejbal a tenis s tenisovou 

odrazovou plochou, sektoru pro hod míčkem a sektorem pro vrh koulí, který je taktéž 

umístěn uvnitř atletického oválu. Součástí vybavení sportoviště jsou dvě vestavěné branky 

na malou kopanou, vyndavací tenisové a volejbalové sloupky a 2x konstrukce na basketbal 

včetně košů. Na hřišti budou umístěny dva regulérní basketbalové koše a dva zmenšené 

basketbalové koše. Tyto zmenšené koše jsou určeny pro menší žáky základní školy. Povrch 

víceúčelového hřiště je navržen jako umělý povrch z polyuretanu (mimo koulařský sektor), 

který je vyroben ze směsí granulovaných granulátů a polyuretanových pojiv. Umělý povrch je 

položen na elastické podložce ze směsi gumového granulátu, drobného čistého kamene a 

polyuretanového pojiva. Poslední hřiště pro volejbal a nohejbal se nachází v jižní části 

řešeného území mimo atletický ovál, povrch nového volejbalového a nohejbalového hřiště 
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bude z umělé trávy s křemičitým vsypem. Dále jsou součástí řešeného území nové rozvody 

pro závlahový systém včetně pěti šachet pro napojení hadic pro zavlažování. Součástí řešení 

je i doplněné provozní osvětlení areálu včetně dvou pilířů s elektrickými zásuvkami. 

Projektová dokumentace, která předpokládala náklady na rekonstrukci včetně stavebního 

dozoru atd. ve výši 17,5 mil Kč je z roku 2019, vzhledem k této skutečnosti je cena navýšena 

o nárůst cen v oblasti stavebních prací a materiálů v letech 2019 – 2023 a jsou v ní zahrnuty 

náklady na revizi PD před vypsáním soutěže a na zajištění stavebního dozoru, BOZP a 

autorské dohledu. 

 

 

Návrh usnesení č. 065 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 65. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 163,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky 

"Projektové řízení - Terminál JIH - veřejný prostor" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 na položku 

"Projektové řízení – Terminál JIH - veřejný prostor" za služby manažera projektu, do rozpočtu 

města 2023, s tím, že se jedná o nečerpanou část prostředků, jejichž vyplacení je vázáno na 

dosažení definovaných milníků projektu (součinnost při finalizace zadávací dokumentace na 

realizaci díla). Jedná se o krytí budoucích výdajů za služby projektového manažera uvedené 

akce na základě uzavřené příkazní smlouvy s přepokládaným dokončení části služeb v roce 

2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 066 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 66. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 

700,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky 

"Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů vč. navazujících staveb" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 66. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 549,0 

tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Areál 

koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů vč. navazujících staveb" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 1 700,0 tis. z roku 2022 u investiční akce "Areál 

koupaliště Cihelna-rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství". Jedná se 

o platby za technický dozor investora a koordinátora BOZP, dle uzavřených smluv v loňském 

roce.   

II. Žádáme o navýšení finančních prostředků ve výši Kč 549,0 tis. na autorský dozor u akce 

"Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství". 

Jedná se o finanční prostředky na činnost projektanta – autorský dohled. V rozpočtu na rok 

2022 byly uplatňovány pouze finanční prostředky na zasmluvněné činnosti, tedy technický 

dozor investora a koordinátor BOZP. V době tvorby rozpočtu na rok 2023 nebyla částka na 

výkon autorského dozoru známá, a tedy se požadavek nebyl uplatněn. Uvedená cena je na 

základě nabídky projektanta, smlouva na autorský dozor bude uzavřena až po přidělení 

potřebných finančních prostředků. 

 

 

Návrh usnesení č. 067 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 600,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 700,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Ropočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 

2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 3 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Obnova 

stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

I. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Stromořadí 

Jahnova - ostatní náklady" na smluvní plnění souvisejících nákladů s realizací dotačního 

projektu - výkon technického dozoru a koordinátora BOZP a zřízení věcných břemen při 

realizaci v roce 2023. 

II. - III. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Obnova 

stromořadí Jahnova - vlastní zdroje" ve výši Kč 700,0 tis. a dofinancování realizace akce ve 

výši Kč 3 000,0 tis. do výše smluvní ceny včetně autorského dozoru cca Kč 8 000,0 tis. V roce 

2021 byla poskytnuta zálohová platba dotace ve výši Kč 2 334,9 tis. Staveniště k realizaci bylo 

předáno 12/2022, dokončení realizace v roce 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 068 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 68. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 21. 

"Příjem z pronájmu" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 68. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 425,0 tis. na běžné výdaje položky "FK 

Pardubice a.s. - SKY BOX" (správce 414 - Kancelář primátora). 

Důvodová zpráva 

I. Návrh nájemní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a Fotbalovým klubem 

Pardubice a.s. odsouhlasený s nájemcem dokládá v ustanovení II., bodu 1. příjem do 
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rozpočtu města ve výši Kč 600,0 tis. za období 1.2.2023 do 30.6.2023. Po dokončení jarní 

části nejvyšší fotbalové soutěže bude v rámci změny rozpočtu pro rok 2023 navrženo 

rozpočtovat finanční prostředky za období od 1.7.2023 do 31.12.2023 a to ve výši Kč 2 750,0 

tis. (částka je polovinou z Kč 5 500,0 tis. - v případě účasti v nejvyšší soutěži) nebo částku Kč 1 

925,0 tis. (částka je polovinou z Kč 5 500,0 tis. - se slevou 30 %, která zohledňuje účast 

nájemce ve 2 nejvyšší fotbalové soutěži). 

II. Na základě nabídky ze strany FK Pardubice a.s., projednané a odsouhlasené dne 5.1.2023 

se statutárním městem Pardubice, je navrženo pokrýt v rámci I. změny rozpočtu na rok 2023 

finanční prostředky ve výši Kč 425,0 tis. Smluvní návrh bude projednán radou města dne 

30.1.2023. Výše uvedená cena za užívání SKY BOXU městem Pardubice je pro období od 

1.2.2023 do 30.6.2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 069 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 69. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 000,0 tis. na běžné výdaje položky "Pakt 

starostů a primátorů" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky na výdaje s vazbou usnesení Z/128/2022 z 19.12.2022, kdy 

bylo schváleno přistoupení statutárního města Pardubice do iniciativy „Pakt starostů a 

primátorů – Evropy“. Pakt starostů a primátorů (www.covenantofmayors.eu) je iniciativou 

měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického 

balíčku v roce 2008. Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke: 

• snížení emisí skleníkových plynů v souladu s aktuálně platným evropským cílem, nejméně 

však dle oficiálně schváleného cíle svého členského státu; 

• zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn (dlouhotrvající sucho, vlny 

extrémních veder či mrazů, přívalové deště apod.). 

Aktuálně platným strategickým cílem Evropské unie je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 

2050, s postupným cílem snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 oproti roku 

1990. Konkrétní cíle a cestu k jejich dosažení si každé město stanoví v dokumentu s názvem 

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action 

Plan). Ten přistupující město zavazuje zpracovat do 2 let od podpisu přistoupení k Paktu. 

Následně je třeba ve dvouletých cyklech vyhodnocovat postupné naplňování plánu a přijímat 

z toho vyplývající opatření. Zapojení měst a obcí z ČR do Paktu podporuje Ministerstvo 

životního prostředí prostřednictvím dotačního programu, který financuje: 
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• zpracovávání Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu 

• organizaci Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného 

povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, 

odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, 

výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.) 

• zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce na plný nebo částečný 

pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou 

realizaci opatření.  

Samotné podání žádosti o dotaci je pak v kompetenci rady města, kdy záměr ucházet se o 

dotaci vč. popisu a rozpočtu projektu rada schválí, a následně uloží žádost podat za 

předpokladu, že je vyřešeno financování/existuje usnesení v rámci pokrytí dílčích položek 

projektu v rozpočtu města/příslušných kapitol odborů. Finanční prostředky jsou v současné 

době vyčleněny/alokovány jako finanční krytí projektu pro možnost ucházet se o dotaci. 

Konkrétní rozpoložkování a výše nákladů a propočet dotace pak bude upravena na základě 

podmínek výzvy, výběrů dodavatelů či rozhodnutí poskytovatele dotace. Výše uvedená 

položka tak představuje max. možný limit "vlastních zdrojů" v rámci realizace projektu 

"Zapojení města Pardubice do Paktu starostů a primátorů". 

 

 

Návrh usnesení č. 070 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 70. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové 

výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků na povinnou publicitu projektu (pamětní deska, 

informační samolepky, billboard), které nebyly součástí uzavřených smluv o dílo na realizaci 

projektu. 

 

 

Návrh usnesení č. 071 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 71. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. položka 31. 

"Předpoklad dotace - Digitální povodňový plán" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Předpoklad dotace - Digitální povodňový plán" (správce 1015 - 

Odbor životního prostředí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 71. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na 

rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 250,0 tis. na kapitálové výdaje položky 

"Digitální povodňový plán - vlastní zdroje" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

Důvodová zpráva 

Město Pardubice v roce 2022 na základě žádosti o dotaci obdrželo rozhodnutí MŽP o 

přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí na zpracování digitálního 

povodňového plánu pro město a ORP Pardubice. Povodňový plán města popisuje činnosti 

jednotlivých institucí, které se podílí na řešení povodňové aktivity. Popisuje jednotlivé 

činnosti pro každý ze 3 stupňů povodňového stavu. Je základním dokumentem pro 

povodňovou komisi města a komisi ORP. Jen papírový povodňový plán je nedostatečný pro 

moderní a efektivní zvládání těchto stavů. Digitální verze povodňového plánu usnadní i jeho 

aktualizaci. Finanční prostředky budou čerpány v roce 2023. 

 

 

Návrh usnesení č. 072 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Mění 

odstavec II usnesení č. 'Z/3265/2022' ze dne 22.09.2022, a to takto: Zastupitelstvo města 

Pardubic schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 20 100,0 tis. v rozpočtu 

města Pardubic na rok 2024 na kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v Pardubicích - PD" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Navýšení finančních prostředků pro rok 2024 formou revokace schvalovacího usnesení 

částkou +10 400 tisíc Kč a pro rok 2025 částkou +600 tisíc Kč – položka rozpočtu správce 

kapitol ORS „ZŠ TGM v Pardubicích-PD“.  

 

Původní znění usnesení č. Z/3265/2022 (odst. I zůstává v nezměněné podobě): 

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 
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tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v 

Pardubicích - PD" (1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 

000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2024 na kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v 

Pardubicích - PD" (1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 

Předmětem zakázky je projektová činnost ve všech stupních projektové dokumentace, tj. 

DUR, DSP a DPS a dále veškerá inženýrská činnost v každém stupni PD. Předpokládaná 

hodnota zakázky byla pro zahájení zadávacího řízení uvažována ve výši 16 mil. Kč (v této výši 

nárokováno pokrytí v rozpočtu města). Investiční záměr na přípravu výstavby nové základní 

školy pro 540 žáků včetně souvisejícího zázemí a jejího umístění v areálu TGM v Pardubicích 

schválilo v souladu s pravidly Zastupitelstvo města Pardubic dne 23.6.2022 včetně 

předpokládaného finančního krytí potřebných položek rozpočtu města. 

 

Zadávací dokumentace obsahuje nad rámec běžného zadání projekčních prací také projekt 

na interiérové vybavení s hodnotou projektu cca 3 mil. Kč (hodnota odvozena z investičních 

výdajů na kompletní vybavení) a dále všechny stupně projektové dokumentace zapracované 

metodou BIM (zpracování digitálních dat pro další stupeň realizace projektu a především pro 

následnou správu předaného majetku). 

 

Důvody pro zadání v BIM:  

a) v čase vypsání veřejné zakázky na realizaci díla (r. 2025) může být potřeba a povinnost 

realizace v BIM  dána zákonem. Dodatečné doplnění zadání a rozšíření projekčních prací v 

BIM lze hodnotit jako výdajově výrazně neefektivní (NUTNÉ PROJEKTOVAT V BIM OD 

POČÁTKU).   

b) Procesní postup, který by znamenal pozdější povinnost „převedení dokončené PD“ do 

BIM, bude znamenat neúměrné časové zpoždění v kombinaci s nepřiměřeným růstem výdajů 

za projekční činnost, neboť v BIM by „PD“ musela „doprojektovat“ s největší 

pravděpodobností jiná projekční kancelář.     

c) Eliminace rizika  nižšího bodového hodnocení při hodnocení připravenosti projektu 

poskytovatelem dotace, resp. eliminace rizika „budoucí povinnosti“ V  době výběru 

dodavatele stavby  mít realizační PD zpracovanou v  BIM.  

 

Dle kalkulace v souladu s Honorářovým řádem (Honorář za výkony projektových a 

obstaravatelských činností – výpočet podle standardů služeb ČKAIT a ČKA), je pro tuto 

kategorii projektu v předpokládané investiční výši 450 mil. Kč odhad honorářového řádu ve 

výši 25,1 mil. Kč bez DPH (30,4 mil. Kč s DPH), k tomu pak BIM. Honorářový řád uvažuje s 

hodnotou navýšení nejméně o 20 %, tj. 30,1 mil. Kč bez DPH, resp. 36,5 mil. Kč s DPH (viz 

příloha DZ). 

 

S cílem zajistit potřebné dofinancování PD v kontextu probíhajícího zadávacího řízení se 
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zohledněním rezerv výdajů proti kalkulaci modelované dle honorářového řádu je 

navrženo   navýšení potřebných položek na projekční práce takto:  

                                                                                                                                                                       

          

Sumarizace financí po úpravě: 

Rok 2023 - +   6 000 tisíc Kč          (na kapitole ORS) 

Rok 2024 - + 10 000 tisíc Kč + 10 400 tisíc Kč (úprava vyčl. usnesení) 

Rok 2025 - + 600 tisíc Kč          (nové vyčl. usnesení) 

CELKEM - 27 000 tisíc Kč 

 

 

Návrh usnesení č. 073 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 

2025 kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v Pardubicích - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje 

a strategie). 

Důvodová zpráva 

Navýšení finančních prostředků pro rok 2024 formou revokace schvalovacího usnesení 

částkou +10 400 tisíc Kč a pro rok 2025 částkou +600 tisíc Kč – položka rozpočtu správce 

kapitol ORS „ZŠ TGM v Pardubicích-PD“.  

 

Původní znění usnesení č. Z/3265/2022 (odst. I zůstává v nezměněné podobě): 

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 

tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v 

Pardubicích - PD" (1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 

000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2024 na kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v 

Pardubicích - PD" (1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 

Předmětem zakázky je projektová činnost ve všech stupních projektové dokumentace, tj. 

DUR, DSP a DPS a dále veškerá inženýrská činnost v každém stupni PD. Předpokládaná 

hodnota zakázky byla pro zahájení zadávacího řízení uvažována ve výši 16 mil. Kč (v této výši 

nárokováno pokrytí v rozpočtu města). Investiční záměr na přípravu výstavby nové základní 

školy pro 540 žáků včetně souvisejícího zázemí a jejího umístění v areálu TGM v Pardubicích 

schválilo v souladu s pravidly Zastupitelstvo města Pardubic dne 23.6.2022 včetně 

předpokládaného finančního krytí potřebných položek rozpočtu města. 
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Zadávací dokumentace obsahuje nad rámec běžného zadání projekčních prací také projekt 

na interiérové vybavení s hodnotou projektu cca 3 mil. Kč (hodnota odvozena z investičních 

výdajů na kompletní vybavení) a dále všechny stupně projektové dokumentace zapracované 

metodou BIM (zpracování digitálních dat pro další stupeň realizace projektu a především pro 

následnou správu předaného majetku). 

 

Důvody pro zadání v BIM:  

a) v čase vypsání veřejné zakázky na realizaci díla (r. 2025) může být potřeba a povinnost 

realizace v BIM  dána zákonem. Dodatečné doplnění zadání a rozšíření projekčních prací v 

BIM lze hodnotit jako výdajově výrazně neefektivní (NUTNÉ PROJEKTOVAT V BIM OD 

POČÁTKU).   

b) Procesní postup, který by znamenal pozdější povinnost „převedení dokončené PD“ do 

BIM, bude znamenat neúměrné časové zpoždění v kombinaci s nepřiměřeným růstem výdajů 

za projekční činnost, neboť v BIM by „PD“ musela „doprojektovat“ s největší 

pravděpodobností jiná projekční kancelář.     

c) Eliminace rizika  nižšího bodového hodnocení při hodnocení připravenosti projektu 

poskytovatelem dotace, resp. eliminace rizika „budoucí povinnosti“ V  době výběru 

dodavatele stavby  mít realizační PD zpracovanou v  BIM.  

 

Dle kalkulace v souladu s Honorářovým řádem (Honorář za výkony projektových a 

obstaravatelských činností – výpočet podle standardů služeb ČKAIT a ČKA), je pro tuto 

kategorii projektu v předpokládané investiční výši 450 mil. Kč odhad honorářového řádu ve 

výši 25,1 mil. Kč bez DPH (30,4 mil. Kč s DPH), k tomu pak BIM. Honorářový řád uvažuje s 

hodnotou navýšení nejméně o 20 %, tj. 30,1 mil. Kč bez DPH, resp. 36,5 mil. Kč s DPH (viz 

příloha DZ). 

 

S cílem zajistit potřebné dofinancování PD v kontextu probíhajícího zadávacího řízení se 

zohledněním rezerv výdajů proti kalkulaci modelované dle honorářového řádu je 

navrženo   navýšení potřebných položek na projekční práce takto:  

                                                                                                                                                                       

          

Sumarizace financí po úpravě: 

Rok 2023 - +   6 000 tisíc Kč          (na kapitole ORS) 

Rok 2024 - + 10 000 tisíc Kč + 10 400 tisíc Kč (úprava vyčl. usnesení) 

Rok 2025 - + 600 tisíc Kč          (nové vyčl. usnesení) 

CELKEM - 27 000 tisíc Kč 
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Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Levínek Olešnice z.s. 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 1,000.000,-- Kč spolku Levínek Olešnice, z.s., IČ: 

07753764, se sídlem Levín 13, Olešnice, se splatností do 30. 4. 2023, která bude použita na 

předfinancování dotace na provoz pěti adaptačních skupin dětí z Ukrajiny spolku Levínek 

Olešnice z.s. Znění smlouvy o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení. Poskytnutí zápůjčky je 

podmíněno přidělením finančních prostředků z rozpočtu města. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o zápůjčce dle bodu I. tohoto usnesení. 

Z: primátor města 

T: 10. 2. 2023 

Důvodová zpráva 

Statutární město Pardubice obdrželo dne 9. 1. 2023 žádost spolku Levínek Olešnice z.s. (dále 

jen „LO“) o poskytnutí zápůjčky ve výši 1 mil. Kč (žádost o zápůjčku je v příloze důvodové 

zprávy). Žádost byla řádně podána vč. povinných náležitostí a příloh v souladu s Pravidly pro 

poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Pardubice, která jsou 

účinná od 1. 7. 2015. Ekonomickým odborem MmP byla provedena kontrola formální 

správnosti a úplnosti žádosti o zápůjčku a nebyly zjištěny žádné nedostatky. LO je subjektem, 

který nebyl založen za podnikatelským účelem, tzn. nevyvíjí žádnou činnost za účelem 

dosažení zisku. LO vyvíjí činnost v oblasti péče o děti a volnočasové aktivity dětí na území 

statutárního města Pardubice.  

 

LO žádá o zápůjčku na předfinancování dotace na provoz pěti adaptačních skupin pro 80 dětí 

z Ukrajiny, pro které se nepodařilo najít místo v mateřských a základních školách v 

Pardubicích. V žádosti o zápůjčku je uvedeno, že důvodem žádosti o zápůjčku je způsob 

financování adaptačních skupin (dále jen „AS“). MŠMT vyhlásilo dotační výzvu na AS na 

období leden-červen 2023 dne 15. 12. 2022 s tím, že finanční zajištění ve výši 3,6 mil. Kč 

(určené především na mzdové náklady a provoz) zašle nejpozději v červnu 2023. K 

připomínce LO, že není možné předfinancovat takto vysokou částku a současně udržet 
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provoz alespoň dosavadních AS vzhledem ke specifické situaci s vysokým počtem dětí z 

Ukrajiny bez školy, dostal spolek LO ujištění z MŠMT, že pokud bude podána žádost o dotaci 

dostatečně včas, budou se žádosti řešit průběžně a peníze lze očekávat mnohem dříve. 

Přesný termín však sdělen nebyl. Žádost o dotaci spolek LO podal dne 19. 12. 2022. Nicméně, 

již 15. 2. 2023 bude spolek LO muset uhradit mzdy i s odvody za měsíc leden 2023, což bude 

představovat částku ve výši cca 400 tis. Kč. V měsíci lednu a únoru 2023 bude spolek LO 

potřebovat další prostředky i na zajištění stravování těchto dětí. Podmínka zajištění 

stravování přitom vyplývá přímo z podmínek dotace.  

Zajištění zápůjčky dle čl. 2 odst. 8. Pravidel pro poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu 

statutárního města Pardubice není spolek LO schopen poskytnout. V žádosti o zápůjčku je 

uvedeno, že spolek nemá žádný nemovitý majetek. V případě movitého majetku nelze tento 

majetek použít k zajištění, protože byl pořizovaný výhradně z veřejných prostředků, tedy z 

dotací. 

 

V návrhu smlouvy o zápůjčce je navrženo poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 1 mil. Kč, 

která bude použita na předfinancování dotace na provoz pěti adaptačních skupin dětí z 

Ukrajiny spolku LO, s termínem splatnosti nejpozději do 30. 4. 2023. Finanční prostředky ze 

zápůjčky budou využity na krytí nezbytných nákladů spolku, jedná se zejména o mzdové 

náklady zaměstnanců a provozní náklady. Bez finanční výpomoci od města by se spolek LO 

dostal v 1. čtvrtletí roku 2023 do platební neschopnosti. Problémovým faktorem stojícím za 

vznikem této situace je harmonogram dotačního financování MŠMT. LO navrhuje vrácení 

zápůjčky nejpozději v termínu do 30. 4. 2023.  

Využití zápůjčky dohodnutým způsobem bude spolek povinen městu v dohodnutých 

intervalech prokazovat. Pravidla pro poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu 

statutárního města Pardubice počítají se specifickými případy a připouští možnost zápůjčku 

poskytnout výjimečně i bez zajištění („Zápůjčka se poskytuje zpravidla se zajištěním“). 

Vzhledem k tomu, že s ohledem na výše uvedené LO není schopen poskytnout zajištění 

zápůjčky, je znění smlouvy o zápůjčce připraveno bez zajištění. Znění smlouvy o zápůjčce je 

přílohou návrhu usnesení č. 1.  

 

Jelikož rozpočet města schválený zastupitelstvem dne 19. 12. 2022 s tímto požadavkem ze 

strany LO nepočítal (žádost LO byla doručena až 9. 1. 2023), bude vyčlenění prostředků pro 

předmětnou zápůjčku a její poskytnutí závislé na schválení příslušných rozpočtových úprav v 

rámci 1. změny rozpočtu na jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2023. 

 

Podle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada 

obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva. Rozhodování o poskytnutí zápůjčky je 

vyhrazeno zastupitelstvu podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Individuální dotace z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a 

prorodinných aktivit 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a 

prorodinných aktivit (PPVVRA - Dotace na provoz - Levínek Olešnice z.s.) ve výši 480.000 

Kč  žadateli Levínek Olešnice z.s., IČ 07753764, se sídlem Levín 13, 503 51 Olešnice, na 

podporu projektu "Ukrajina - nájem". Dotace nebude poskytnuta v režimu de minimis. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 480.000 Kč z 

Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit s žadatelem 

Levínek Olešnice z.s., IČ 07753764. se sídlem Levín 13, Olešnice 503 51, na podporu 

projektu "Ukrajina - nájem" ve  znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 480.000 Kč z 

Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit s žadatelem 

Levínek Olešnice z.s., IČ 07753764. se sídlem Levín 13, Olešnice 503 51, na podporu 

projektu "Ukrajina - nájem" ve  znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Z:  Ivana Liedermanová 

T:  31. 3. 2023 

Důvodová zpráva 

Komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu projednala dne 11. 1. 2023 žádost o poskytnutí 

individuální dotace ve výši 480.000 Kč z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a 

prorodinných aktivit na podporu projektu "Ukrajina - nájem" žadatele Levínek Olešnice, z.s. 

Komise navrhuje Radě i Zastupitelstvu města Pardubic schválit poskytnutí individuální dotace 

v požadované výši 480.000 Kč.  
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Žadatel ve své žádosti o poskytnutí individuální dotace uvádí, že má v pronájmu nebytové 

prostory v DDM Beta a ABC klubu v Pardubicích za účelem provozování adaptačních skupin 

zřízených pro děti z Ukrajiny. Tyto skupiny navštěvuje celkem 80 dětí ve věku od 1 do 16 let. 

Žadatel žádá o poskytnutí individuální dotace na úhradu nákladů souvisejících s pronájmem 

užívaných nebytových prostor.  Celkové náklady na provoz adaptačních skupin v období od 9. 

1. 2023 do 30. 6. 2023 činí  4.180.000 Kč, přičemž 1.000.000 Kč činí nájemné. Žádost o 

poskytnutí dotace, podrobný popis projektu a finanční rozpočet jsou přílohou důvodové 

zprávy. 

 

Finanční prostředky na pokrytí individuální dotace budou v rámci I. změny rozpočtu 

statutárního města Pardubice na rok 2023  převedeny do Programu podpory volnočasových, 

vzdělávacích a prorodinných aktivit z položky rozpočtu Krizová rezerva - Ukrajina (RmP dne 

18. 1. 2023, ZmP dne 30. 1. 2023). Správcem rozpočtové položky Krizová rezerva - Ukrajina je 

ekonomický odbor 598, ORG 267122. 

 

Součástí usnesení bodu II. je schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Dle § 10d 

odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, lze dotaci poskytnout pouze na základě žádosti, a to prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s jejím příjemcem. Schválení smlouvy je požadavkem 

zákona o obcích, podle něhož je dle ustanovení § 85 písm. c) vyhrazeno zastupitelstvu města 

rozhodování o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50.000 Kč. 

 

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha č. 1 usnesení č. 1) a žádost o 

poskytnutí dotace, podrobný popis projektu a finanční rozpočet (příloha důvodové zprávy) 

jsou zastupitelům města k dispozici v elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě jsou k 

dispozici v jednom vyhotovení na organizačním oddělení. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu 

"Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 200 000 Kč z rozpočtu 

města se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota - 
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Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, na realizaci projektu "Ordinace praktického lékaře pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením", ve znění přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 200 000 Kč z rozpočtu 

města se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota - 

Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, na realizaci projektu "Ordinace praktického lékaře pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením", ve znění přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 28.2.2023 

Důvodová zpráva 

Projekt "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" (dále též 

"Projekt") funguje ve městě Pardubice od roku 2016.  Lékařská péče je poskytována pro 

cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením, mezi které patří nejen bezdomovci, 

ale i osoby bydlící v nestandardní formě bydlení (ubytovny, azylové domy), drogově závislí, 

cizinci, osoby propuštěné z VTOS, ze zdravotnických zařízení (nemocnic, psychiatrických 

léčeben, léčeben pro dlouhodobě nemocné), dětských domovů a výchovných ústavů. Na 

zajištění lékařské péče pro cílovou skupinu město Pardubice spolupracuje se subjektem 

MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., IČO 28782089, se sídlem Rabštejn 17, 537 01 Rabštejnská 

Lhota.  

 

Rada města Pardubic schválila dne 10.1.2022 Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu 

"Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" (dále též Smlouva o 

spolupráci"), ve které statutární město Pardubice a společnost MUDr. Radoslav Svoboda jako 

poskytovatel zdravotní péče vzhledem k veřejné prospěšnosti tohoto Projektu deklarují 

spolupráci. Smlouva o spolupráci je přílohou důvodové zprávy. V souladu se Zásadami pro 

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a dle čl. III., odst. 5 Smlouvy o 

spolupráci podává každoročně subjekt MUDr. Radoslav Svoboda žádost o dotaci na zajištění 

Projektu ve výši 200 000 Kč. Finanční částka je kryta schváleným rozpočtem města a je 

vyplácena ve čtyřech splátkách.  

 

Rozsahem služba funguje 6 hodin týdně, přičemž je realizovaná dle potřeby i návštěvní 

lékařská péče v terénu.  Poskytovatel péče provozuje zdravotní služby cílové skupině na 

adrese Jana Palacha 324, Pardubice. Projekt je od počátku vnímán jako významný pro 

zkvalitnění života cílové skupiny ohrožených osob a současně je ku prospěchu nejširší 

veřejnosti zejména s ohledem na prevenci šíření infekčních chorob. Fungování ordinace je v 

cílových pracovních skupinách komunitního plánování hodnoceno velice kladně, avšak 

vzhledem k charakteru cílové skupiny se neobejde bez výrazné podpory sociálních služeb, 
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proto je nezbytná vzájemná a úzká spolupráce mezi zdravotníky, neziskovými organizacemi a 

sociálními pracovníky Magistrátu města Pardubic při řešení nepříznivé životní situace klienta. 

Pro provoz ordinace byla vybrána lokalita, kde sídlí sociální služba nízkoprahové denní 

centrum, jehož služeb využívají stávající i potencionální klienti tohoto zdravotnického 

zařízení. Lokalita ordinace je výhodná i vzhledem k blízkosti azylových domů a nocleháren.  

 

Statistiky za rok 2022: 

- počet registrovaných pacientů - 187 (v roce 2021 bylo 152 registrovaných pacientů); 

- skutečný počet klientů čerpajících péči - 250; 

- počet vyšetření : 733. 

 

Nejčastější obtíže: problémy s krevním tlakem, zvýšený cukr, rány, svrab, Covid-19. Oproti 

roku 2022 je zjevný nárůst klientů i poskytované péče. 

 

Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů náleží do 

vyhrazené pravomoci zastupitelstvu obce rozhodování o „poskytování dotací a návratných 

finančních výpomocí nad 50.000,- Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým 

osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí". 
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Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členem ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Souhlasí 

se vznikem pracovněprávního vztahu (dohody o pracovní činnosti) mezi statutárním 

městem Pardubice a členem Zastupitelstva města Pardubic p. Ing. Petrem Kvašem, a to s 

účinností od 1.2.2023. 

Důvodová zpráva 

Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí (§ 70 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“) a v důsledku toho nemůže být ve vztahu k 

obci vykonávána v pracovním či jiném obdobném poměru. 

Na druhou stranu ale žádný právní předpis nevylučuje uzavírání pracovního poměru nebo 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se členy zastupitelstva obce, ať už se jedná 

o dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Předmětem takového 
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pracovněprávního vztahu mezi členem zastupitelstva a obcí nesmí být výkon činností, které 

jsou součástí (spadají do) výkonu funkce člena zastupitelstva. Od 1.1.2018 došlo k zásadní 

změně právní úpravy odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Nově 

je v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích zastupitelstvu vyhrazeno vyslovovat 

souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. Tedy 

zastupitelstvu je vyhrazeno vyslovovat souhlas se vznikem konkrétního pracovněprávního 

vztahu, nevyžaduje se schválení samotné dohody o provedení práce či pracovní činnosti, ani 

jejích změn či doplnění. Již udělený souhlas nemusí být v případě trvání takového 

pracovněprávního vztahu znovu udělen ani v případě nově ustaveného zastupitelstva.  

Usnesením rady č. R/126/2022 ze dne 23.11.2022 byl schválen projektový záměr a 

identifikační listina projektu PP-22-006 „Návrh centralizace správy ICT města, vč. dopravních 

informačních systémů“ s tím, že projektovým manažerem byl v identifikační listině projektu 

stanoven pan Ing. Petr Kvaš.  

Cílem projektu má být vyhodnocení jednotlivých variant řešení provozu systému správy IT ve 

městě 

a návrh optimálního technického a ekonomického řešení. 

Výstupem projektu bude: 

- Zpracovaná analýza stávajícího stavu, možností a potřeb 

- Zpracovaný dokument variantních řešení a provozu systému správy IT ve městě 

- Návrh a vyhodnocení optimální varianty 

 

Tento projekt je zařazen v souladu se směrnicí o projektovém řízení do portfolia projektů 

města pod číslem PP-22-006. 

V souladu s terminologií projektového řízení lze konstatovat, že od počátku fungování 

dopravních informačních projektů byl vždy přítomen pan Ing. Petr Kvaš jako odpovědná 

osoba - „projektový manažer“ (nebylo aplikováno projektové řízení), který tyto projekty 

nejen se svým týmem připravoval, realizoval, ale podílel se i na jejich rozvoji a optimalizaci. 

Je tedy žádoucí, aby ve své činnosti nadále pokračoval a dosáhl tak původně stanovených cílů 

s možností je dále posouvat. Byly tedy položeny základy Inteligentních systémů, o které je s 

ohledem na jejich charakter nutné řádně a odborně pečovat a dále je rozvíjet a 

modernizovat, aby stále plnily své funkce.  

Aktuálně není přímo na Odboru dopravy Magistrátu města Pardubic zaměstnanec, který by 

byl s ohledem na své odborné znalosti schopen tyto systémy spravovat, proto byl usnesením 

Rady města Pardubic jmenován projektovým manažerem v identifikační projektu Ing. Petr 

Kvaš. Rada města dne 18.1.2023 schválila návrh na vyslovení souhlasu se vznikem 

pracovněprávního vztahu (dohody o pracovní činnosti) mezi statutárním městem Pardubice 

a členem Zastupitelstva města Pardubic p. Ing. Petrem Kvašem. Dalším krokem je v souladu s 

ust. § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích předložení návrhu zastupitelstvu města na 

vyslovení souhlasu s uzavřením dohody o pracovní činnosti se členem ZmP panem Ing. 

Petrem Kvašem na činnosti: projektový manažer centralizace správy ICT města a dopravních 

informačních systémů města s účinností od 1.2.2023, v rozsahu 4 hodiny/den. 
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Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 

 

Návrh usnesení č. 001 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

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

zasedání Zastupitelstva města Pardubic. 

Důvodová zpráva 

Radnice má ve svých dotačních programech pro letošní rok alokováno téměř 85 milionů 

korun. Zájemci mohou prostřednictvím elektronických žádostí získat finanční podporu města 

například v oblasti sportu, cestovního ruchu, kultury, bezbariérovosti, volnočasových a 

rodinných aktivit, ekologie a v neposlední řadě také bezbariérovosti a sociální oblasti. 

 

Palackého třída bude zase o krok blíže své revitalizaci. Odbor dopravy vypsal výběrové řízení 

na projektanta, který zpracuje dokumentaci k územnímu řízení. V rámci návrhu by měla být 

navržena i etapizace proměny jedné z hlavních tepen města. Nová dokumentace naváže na 

koncepční studii, která vznikla v roce 2018, a následný návrh stavby z roku 2020. 

 

Koupaliště Cihelna si již převzal zhotovitel kompletní rekonstrukce. V současné době zde 

probíhají přípravné a bourací práce, na které naváže oprava všech bazénů a dalších prvků. 

Náklady spojené s rekonstrukcí koupaliště přitom dosáhnou výše zhruba 140 milionů korun 

včetně DPH. 

 

Chátrající Brána borců by se brzy mohla dočkat nové podoby. Díky plánované proměně této 

kulturní památky, kterou na svém včerejším jednání odsouhlasili radní města, by Brána borců 

získala novou funkci a stala se nedílnou a využívanou součástí rekonstruovaného stadionu 

Arnošta Košťála. O investičním záměru, jehož odhadované náklady dosahují výše téměř 32 

milionů korun bez DPH, budou na lednovém zasedání jednat zastupitelé města. 

 

První autobusy se přes nový terminál pro meziměstskou autobusovou dopravu projedou už v 

létě. Firma BAK stavební společnost, a.s., která má stavbu terminálu na starost, v současné 

době dokončuje podhledy samotného objektu uprostřed terminálu a plochy dlážděné 

mozaikou. 
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Radní města schválili návrh prvních rozpočtových změn pro rok 2023. Z velké části finance 

poputují na potřebné stavební úpravy ve vybraných základních školách, podpoří také Bránu 

borců v blízkosti stadionu Arnošta Košťála nebo přeložky síti v rámci stavby terminálu JIH. 

Návrh změn rozpočtu bude ještě projednávat finanční výbor a musí projednat lednové 

zastupitelstvo města. 

Rada města schválila vytvoření pracovní skupiny, jejímž úkolem bude vypracování analýzy 

nynějšího stavu fungování veřejné správy v rámci struktur města, tj. magistrátu a úřadů 

městských obvodů. Členy pracovní skupiny se stali primátor města Jan Nadrchal, náměstek 

primátora Jakub Rychtecký, tajemník magistrátu Michal Zitko, vedoucí útvaru interního 

auditu Věra Netolická, zástupci Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Fuka a 

Martin Maštálka. 

Cílem této analýzy bude podrobný popis stávajícího stavu veřejné správy na úrovni města, tj. 

konstatování fakt, a to jak v oblasti samostatné působnosti, včetně principů hospodaření a 

finančních toků, tak i v přenesené působnosti výkonu státní správy, včetně kompetencí 

odvolacího a kontrolního orgánu. Výsledky analýzy mají nám, politickým představitelům 

města, zajistit podklad, abychom případně mohli přijmout změny, které zajistí, že veřejná 

správa města Pardubic bude zajišťována podle principů efektivity, účelnosti a hospodárnosti. 

Zároveň mě rada pověřila, abych oslovil všechny politické kluby zastupitelstva města, aby v 

případě zájmu delegovaly jednoho svého zástupce. Vážení kolegové, promyslete, zda a 

případně kdo by měl za váš klub zájem účastnit se práce na analýze. V následujících dnech 

osloví předsedy politických klubů tajemník magistrátu, aby společně s nimi konkretizoval 

nominace za jednotlivé kluby. Podobně se v příštích dnech obrátím na starosty městských 

obvodů, aby ze svého středu delegovali jednoho starostu a jednoho tajemníka úřadu 

městského obvodu, kteří se stanou členy pracovní skupiny. Organizačně bude jednání 

pracovní skupiny zajišťovat tajemník magistrátu. První jednání skupiny se uskuteční v 

průběhu měsíce února. 

 

Vážení zastupitelé, pro lepší orientaci níže najdete agendy, kterými jsem se já a moji 

náměstci v uplynulém období zabývali. Tento přehlednější výčet agend nahrazuje výběr z 

pracovních diářů. Nově také budu mít já i náměstci vyčleněny pro vás, zastupitele, 

konzultační hodiny, abyste měli možnost o problematice, která vás zajímá, dozvědět se více. 

Nakonec toho již někteří využívají. Termíny konzultačních hodin najdete pod seznamem 

agend 

Výběr z agend:  

Možnosti rekreační plavby na Pardubicku 

Dostihové závodiště – návštěva v areálu, stav a rozvoj závodiště 

Separační dvůr Pardubičky – jednání s občany o jeho umístění 

Vánoční trhy – jednání s provozovateli restauračních zařízení na Pernštýnském náměstí 

Průmyslová zóna Popkovice – jednání s občany z území a starostou obvodu 

Pivovar – jednání v areálu s potenciálním zájemcem o provoz (primátor a náměstci) 

Pakt starostů – první jednání všech zúčastněných odborů, zástupců vedení města a 
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zastupitele 

Problematika LSPP pro dospělé v Pardubicích 

CZ Stavební Holding  - kanalizace Staré Čívice 

Správa Železnic - Průběh rekonstrukce hlavního nádraží, lávka přes koridor, most Generála 

Svobody 

Koordinace záměru ŘSD přestavět křižovatku ulic Pražská–Školní, a to i s Dostihovým 

spolkem 

Rozvoj a fungování EBA, a.s. 

Energetické úspory 

Úprava dopravního značení na třídě Míru 

Budoucnost pardubického pivovaru – setkání s možným zájemcem o provoz 

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku CPD 

Městský útulek pro zvířata 

Akční plán cestovního ruchu 2023 

 

Konzultační hodiny primátora a náměstků pro zastupitele: 

Jan Nadrchal – 14.2.2023 14:00 – 16:00 

Jakub Rychtecký – zpravidla každá 3. středa v měsíci od 15:30 do 17:30 hod 

Jiřina Klčová - první pondělí v měsíci 16:00-17:00, poslední středa v měsíci 15:00- 16:30 

René Živný – středa 22.2. 2023 14:00 – 16:00 

Jan Hrabal – 14.2.2023 14:00 – 16:00 

V případě vašeho zájmu o konzultaci se prosím objednejte včetně sdělení tématu konzultace. 

 


