




























































DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle § 2055 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČO: 00274 046 
DIČ: CZ00274046 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města  
jako „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 
se sídlem Karla IV. 13, 530 02 Pardubice 
IČO: 02013762 
DIČ: CZ02013762 
zastoupená Mgr. Petr Mikulášem, ředitelem školy 
jako “obdarovaný“ na straně druhé 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

 
darovací smlouvu 

 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem použité počítačové techniky (dále jen „dar“) blíže 
specifikované v příloze č.1 této smlouvy. 

 
2. Dárce prohlašuje, že účetní zůstatková cena tohoto majetku v podobě použité počítačové techniky 

blíže popsané v příloze č.1 této smlouvy činí ke dni podpisu této smlouvy 395,60 Kč (zůstatková 
hodnota daru označeného v příloze č.1 této smlouvy jako MAPAH00017CO). Pořizovací ceny, 
včetně roku pořízení, jednotlivých komponent jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy.  

 
Na základě rozhodnutí ústřední inventarizační komise dárce ze dne 17.06.2021 se jedná o jím 
neupotřebitelný movitý majetek.  

 
3. Dárce prohlašuje, že mu není známa žádná překážka, která by bránila v převodu vlastnického 

práva k předmětu daru. 
 

4. Dárce se zavazuje převést  bezplatně, tj. bez nároku na jakékoliv protiplnění, obdarovanému jako 
dar vlastnické právo k použité počítačové technice blíže popsané v příloze č.1 této smlouvy  a 
obdarovaný prohlašuje, že tento dar přijímá a do svého vlastnictví jej převzetím přejímá.  

 
5. Obdarovaný prohlašuje, že si je vědom toho, že předmětem darování je výhradně technické 

počítačové vybavení (tj. hardware) blíže specifikované v příloze č.1 této smlouvy, nikoliv 
programové počítačové vybavení (tj. software).   

 



 
6. Obdarovaný prohlašuje, že byl řádně seznámen se skutečným stavem daru.  

 
7. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s poskytnutím daru nebudou vůči sobě navzájem 

uplatňovat žádné další nároky, podmínky či požadavky.  
 

 
II. Místo a čas převzetí daru 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že místem předání a převzetí daru je pracoviště obdarovaného, tj. 

Pardubice, Karla IV. 13, PSČ 530 02.  
 
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že k fyzickému předání a  převzetí daru dojde mezi smluvními 

stranami  do 10 dnů od  podpisu této smlouvy. Okamžikem převzetí daru přechází vlastnické 
právo k předmětu daru z dárce na obdarovaného.  

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nemá tato 
skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení.  

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu 
jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
 
 
 
V Pardubicích dne:                                                     
 
Dárce:               Obdarovaný: 
 
……………………………………………                                                         …………………………………………. 
      Ing. Martin Charvát      Mgr. Petr Mikuláš 

primátor           ředitel školy 



Příloha č. 1  
 

Inventární číslo  Označení  Cena (Kč)  Rok poříz. 
MAPAH0000W7V 3Com SuperStack3 Switch 3300XM 38 000,00 2002
MAPAH0000V1W Cisco vč. SFP modulů 117 703,99 2011
MAPAH0000EAY cisco WS C2960 11 558,50 2007
MAPAH00022L1 Cisco WS-C2960G-24TC-L 36 509,00 2010
MAPAH00017CO Cisco WS-C3750G 84 093,60 2011
MAPAH0000WOI Gigabit Switch 16 6 200,00 2006
MAPAH00018RE Gigabit Switch 8 3 989,00 2006
MAPAH0000V01 přepínač (aktiv. prvek sítě) 186 819,30 2005
MAPAH0001LJZ Switch 2848-SFP+ 23 500,00 2006
MAPAH0002NUP Switch HP 5120 51 546,00 2013
MAPAH0002NVK Switch HP 5120 51 546,00 2013
MAPAH0002NWF Switch HP 5120 51 546,00 2013
MAPAH0002NXA Switch HP 5120 51 546,00 2013
MAPAH0001ZMU Switch HP 5120 51 546,00 2013
MAPAH0001L7N Switch HP 5120 51 546,00 2013
MAPAH0001L8I Switch HP 5120 51 546,00 2013
MAPAH000034X Switch HP 5120 51 546,00 2013
MAPAH000047B Switch HP ProCurve 1400-24G 7 694,54 2008
MAPAH0000486 Switch HP ProCurve 1400-24G 7 694,54 2008
MAPAH00017RL Switch Linksys SRW2024P-EU 17 731,00 2008
MAPAH0001MPY Switch PC Ethernet (vyvolávací systém) 6 640,43 2012
MAPAH0001ZIE Switch ZyXEL GS1910 8 288,50 2013
MAPAH0001ZJ9 Switch ZyXEL GS1910 8 288,50 2013
MAPAH0001ZK4 Switch ZyXEL GS1910 8 288,50 2013
MAPAH0001ZLZ Switch ZyXEL GS1910 8 288,50 2013
MAPAH000JAXO Switch ZyXEL GS1920 9 546,90 2013
MAPAH000JAYJ Switch ZyXEL GS1920 9 546,90 2013
MAPAH000JAZE Switch ZyXEL GS1920 9 546,90 2013
MAPAH0001NU2 wifi UniFi 1 336,66 2012
MAPAH0001NVX wifi UniFi 1 336,66 2012
MAPAH0001NWS wifi UniFi 1 336,66 2012
MAPAH0001NXN wifi UniFi 1 336,67 2012
MAPAH0001NYI wifi UniFi 1 336,67 2012
MAPAH0001NZD wifi UniFi 1 336,67 2012
MAPAH0001OS5 wifi UniFi 1 336,67 2012
MAPAH0001OT0 wifi UniFi 1 336,67 2012
MAPAH0001OUV wifi UniFi 1 336,67 2012
MAPAH0001PAG wifi UniFi 1 475,30 2012
MAPAH0001PBB wifi UniFi 1 475,30 2012
MAPAH0001PC6 wifi UniFi 1 475,40 2012

 
 



DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle § 2055 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČO: 00274 046 
DIČ: CZ00274046 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města  
jako „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Péče o duševní zdraví, z.s. 
se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice  
IČO: 64242218  
zastoupené MUDr. Petr Hejzlarem, ředitelem organizace 
jako “obdarovaný“ na straně druhé 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

 
 

darovací smlouvu 
 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
 

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem použité počítačové techniky v počtu 4 ks (dále jen 
„dar“), a to dle bližší specifikace uvedené v odstavci 2 tohoto článku této smlouvy.  

 
2. Dárce prohlašuje, že zůstatková cena tohoto ostatního drobného dlouhodobého hmotného 

majetku v podobě použité počítačové techniky blíže popsané v tomto odstavci tohoto článku této 
smlouvy činí ke dni podpisu této smlouvy 0,- Kč. Pořizovací ceny jednotlivých komponent byly 
následující: 

 
Inventární číslo  Označení  Cena (Kč)  Rok poříz.  
MAPAH00034DE PC 2 541,00 2014 
MAPAH00034KF PC 2 541,00 2014 
MAPAH00034CJ PC 2 541,00 2014 
MAPAH000IJHI PC 2 541,00 2014 

 
Na základě rozhodnutí ústřední inventarizační komise dárce ze dne 17.06.2021 se jedná o jím 
neupotřebitelný movitý majetek.  

 
3. Dárce prohlašuje, že mu není známa žádná překážka, která by bránila v převodu vlastnického 

práva k předmětu daru. 



 
4. Dárce se zavazuje převést bezplatně, tj. bez nároku na jakékoliv protiplnění, obdarovanému jako 

dar vlastnické právo k použité počítačové technice blíže popsané v odst. 1 a 2 tohoto článku této 
smlouvy  a obdarovaný prohlašuje, že tento dar přijímá a do svého vlastnictví jej převzetím 
přejímá.  

 
5. Obdarovaný prohlašuje, že si je vědom toho, že předmětem darování je výhradně technické 

počítačové vybavení (tj. hardware) blíže specifikované v odst. 1 a 2 tohoto článku této smlouvy, 
nikoliv programové počítačové vybavení (tj. software).   

 
6. Obdarovaný prohlašuje, že byl řádně seznámen se skutečným stavem daru.  

 
7. Smluvní strany prohlašují že v souvislosti s poskytnutím daru nebudou vůči sobě navzájem 

uplatňovat žádné další nároky, podmínky či požadavky.  
 
 
 

II. Místo a čas převzetí daru 
 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že místem předání a převzetí daru je pracoviště dárce, tj. Pardubice, 

Štrossova 44, PSČ 53021.  
 
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že k fyzickému předání a převzetí daru dojde mezi smluvními 

stranami do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Okamžikem převzetí daru přechází vlastnické právo 
k předmětu daru z dárce na obdarovaného.  

 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nemá tato 
skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu 
jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy.  
 



6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
 
 
V Pardubicích dne:                                                     
 
Dárce:               Obdarovaný: 
 
 
 
……………………………………………                                                      …………………………………………. 
      Ing. Martin Charvát      MUDr. Petr Hejzlar 

Primátor      ředitel organizace 



DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle § 2055 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČO: 00274 046 
DIČ: CZ00274 046 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města  
jako „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s. 
se sídlem Mladých 325, 530 09 Pardubice  
IČO:  71238514 
zastoupené MUDr. Petr Hejzlarem, ředitelem organizace 
jako “obdarovaný“ na straně druhé 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 
 

darovací smlouvu 
 
 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
 

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem použité počítačové techniky v počtu 2 ks (dále jen 
„dar“), a to dle bližší specifikace uvedené v odstavci 2 tohoto článku této smlouvy.  

 
2. Dárce prohlašuje, že zůstatková cena tohoto ostatního drobného dlouhodobého hmotného 

majetku v podobě použité počítačové techniky blíže popsané v tomto odstavci tohoto článku této 
smlouvy činí ke dni podpisu této smlouvy 0,- Kč. Pořizovací ceny jednotlivých komponent byly 
následující: 

 
Inventární číslo  Označení  Cena (Kč)  Rok poříz.  
MAPAH000IJID PC 2 541,00 2014 
MAPAH000IJK3 PC 2 541,00 2014 
 

Na základě rozhodnutí ústřední inventarizační komise dárce ze dne 17.06.2021 se jedná o jím 
neupotřebitelný movitý majetek.  

 
3. Dárce prohlašuje, že mu není známa žádná překážka, která by bránila v převodu vlastnického 

práva k předmětu daru. 
 



4. Dárce se zavazuje převést bezplatně, tj. bez nároku na jakékoliv protiplnění, obdarovanému jako 
dar vlastnické právo k použité počítačové technice blíže popsané v odst. 1 a 2 tohoto článku této 
smlouvy  a obdarovaný prohlašuje, že tento dar přijímá a do svého vlastnictví jej převzetím 
přejímá.  

 
5. Obdarovaný prohlašuje, že si je vědom toho, že předmětem darování je výhradně technické 

počítačové vybavení (tj. hardware) blíže specifikované v odst. 1 a 2 tohoto článku této smlouvy, 
nikoliv programové počítačové vybavení (tj. software).   

 
6. Obdarovaný prohlašuje, že byl řádně seznámen se skutečným stavem daru.  

 
7. Smluvní strany prohlašují že v souvislosti s poskytnutím daru nebudou vůči sobě navzájem 

uplatňovat žádné další nároky, podmínky či požadavky.  
 
 
 

II. Místo a čas převzetí daru 
 
 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že místem předání a převzetí daru je pracoviště dárce, tj. Pardubice, 

Štrossova 44, PSČ 53021.  
 
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že k fyzickému předání a převzetí daru dojde mezi smluvními 

stranami do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Okamžikem převzetí daru přechází vlastnické právo 
k předmětu daru z dárce na obdarovaného.  

 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nemá tato 
skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu 
jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy.  



 
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
 
 
V Pardubicích dne:                                                     
 
Dárce:               Obdarovaný: 
 
 
 
……………………………………………                                                     …………………………………………. 
      Ing. Martin Charvát      MUDr. Petr Hejzlar 

Primátor       ředitel organizace 
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Domovní řád 

Rada města Pardubic podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vydává jako projev vůle vlastníka bytů a nebytových prostor v domech tato 
pravidla pro užívání a udržování domů s byty a nebytovými prostory a bytů a nebytových prostor, které 
jsou ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví města Pardubic (dále jen „Domovní řád“). Tento Domovní řád 
zároveň představuje pokyny města Pardubic jako pronajímatele bytů a nebytových prostor pro 
zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů ve smyslu § 2256 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
 

Článek 1     Úvodní ustanovení 
 

1. Tento Domovní řád upravuje vztahy mezi Statutárním městem Pardubice, jako pronajímatelem 
(dále jen „Pronajímatel“), a nájemcem/vypůjčitelem/jiným uživatelem (dále jen „Nájemce“) při 
užívání domů, bytů včetně jejich příslušenství, nebytových prostor včetně jejich příslušenství, 
garáží, garážových stání, prostor sloužících podnikání, umístěných v bytových domech (dále 
společně jen „Prostory“), které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví Pronajímatele, a to 
v rozsahu, ve kterém tyto vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem nejsou upraveny 
ustanoveními občanského zákoníku a/nebo nájemní smlouvou uzavřenou mezi Pronajímatelem 
a Nájemcem. 

2. Domovní řád respektuje obecně závazné právní předpisy, především zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a tvoří spolu s právy a povinnostmi vymezenými nájemní smlouvou základní 
dokument blíže upravující výkon práv Nájemců bytů a nebytových prostor v domech ve 
vlastnictví či spoluvlastnictví Pronajímatele. Cílem vydání Domovního řádu je dosáhnout 
řádného užívání a ochrany Prostor, jakož i přilehlých pozemků, veřejných prostranství apod., tak 
aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování.   

3. Nedodržení povinností a porušení zákazů stanovených tímto Domovním řádem se považuje za 
porušení povinností Nájemce užívat byt nebo nebytový prostor včetně společných částí domu, 
resp. Prostory, v souladu s nájemní smlouvou a může být důvodem pro výpověď z nájmu bytu či 
nebytového prostoru.  

4. Nájemci jsou povinni zajistit dodržování povinností stanovených tímto Domovním řádem ve 
stejném rozsahu u všech osob, které užívají byt nebo nebytový prostor s Nájemcem, u návštěv 
Nájemce, a dalších osob, které se zdržují v Prostorech s vědomím Nájemce nebo osob, kterým 
Nájemce umožnil vstup do Prostor. Nájemce odpovídá za dodržování povinností dle tohoto 
Domovního řádu všemi výše uvedenými osobami. 

 
Článek 2     Užívání Prostor a zařízení 

1. Prostory musí být udržovány v řádném stavu, aby se neznehodnocovaly a nepoškozovaly. 
Prostory mohou být užívány jen k určenému účelu. Osoby užívající Prostory dbají o udržení 
Prostor v čistotě, pořádku a zdravotně nezávadném stavu. 

2. Nájemce je povinen řádně užívat byt či nebytový prostor i společné prostory domu, resp. 
Prostory, a tyto udržovat v čistotě. Současně je povinen zajistit řádné užívání i všemi členy své 
domácnosti či jinými osobami, kterým užívání umožnil. Nájemce je povinen při výkonu svých 
práv dbát o to, aby v domě byl zajištěn ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv. 

3. Nájemce je povinen nahradit škody, které na jiných bytech, nebytových prostorech nebo 
společných prostorách nebo zařízeních domu, resp. Prostorech, způsobil on sám, členové jeho 
domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy nebo s jehož vědomím se v Prostorách 
zdržují. 

4. Pronajímatel má právo kdykoliv vstoupit do domů a jejich společných prostor.  
5. Nájemce je povinen umožnit Pronajímateli nebo jím pověřené osobě vstup do bytu nebo 

nebytového prostoru za účelem provedení kontroly řádného užívání bytu nebo nebytového 
prostoru i kontroly užívání zařizovacích předmětů po předchozím oznámení Pronajímatele. 
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Předchozí oznámení Pronajímatele se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li 
nebezpečí z prodlení, např. havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda 
na majetku. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru, například 
z důvodu havárie apod., je Nájemce povinen v době své nepřítomnosti v bytě delší než dva 
měsíce písemně oznámit Pronajímateli kontaktní údaje na osobu oprávněnou ke zpřístupnění 
bytu nebo nebytového prostoru (§ 2269 občanského zákoníku). Nájemce je rovněž povinen 
umožnit odečty podružných měřidel médií bytu nebo nebytového prostoru a kontrolu jejich 
technického stavu. Nájemce je dále povinen umožnit Pronajímateli nebo jím pověřené osobě, 
aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody. Stejně 
je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu nebo 
nebytového prostoru a patří Pronajímateli. 

6. Při odstěhování odevzdá Nájemce Pronajímateli byt, nebytový prostor, či garáž s příslušenstvím, 
se všemi klíči a ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném 
užívání.  

7. Nájemce není oprávněn dát do podnájmu či umožnit užívání bytu, nebytového prostoru či 
garáže včetně společných prostor v domě třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
vlastníka, pokud občanský zákoník či jiný právní předpis nebo nájemní či obdobná smlouva 
nestanoví něco jiného. 

Článek 3     Informační zařízení 

1. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení na domech, domovních průčelích a uvnitř domu 
mohou být umístěny jen s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele.  

2. Nájemce bytu je povinen instalovat a udržovat svou jmenovku na poštovní schránce. Jmenovka 
musí být čitelná a viditelná. Na vstupních dveřích do bytu nebo nebytového prostoru je povinen 
udržovat označení čísla bytu nebo nebytového prostoru.  

Článek 4     Společné prostory a zařízení 

1. Společné prostory a zařízení, kterými se rozumějí všechna místa v domě, která nejsou přidělena 
k výhradnímu užívání jednomu nebo několika určitým Nájemcům, jsou užívány jen k účelům 
odpovídajícím jejich povaze. Společné prostory, zejména vchody, průjezdy, chodby, schodiště, 
dvory apod., je nutno udržovat volné a čisté. Umísťovat jakékoliv předměty nepatřící k vybavení 
domu (zejména jízdní kola, motocykly, nábytek, obuv, elektrospotřebiče, apod.) ve společných 
prostorech domu, pokud tyto nejsou k tomuto účelu stavebně určeny, je zakázáno. Důrazně je 
zakázáno zejména umísťování jakýchkoliv předmětů na únikových cestách, schodištích, 
chodbách, v okolí rozvaděčů, uzávěrů energií, hydrantů a hasících přístrojů. Za plnění těchto 
povinnosti odpovídá Nájemce.  

2. V případě porušení povinnosti Nájemce dle článku 4 odst. 1 Domovního řádu Pronajímatel 
písemně vyzve Nájemce, aby předměty ze společných prostor domu odstranil. Neodstraní-li 
Nájemce předměty ze společných prostor domu ve lhůtě stanovené Pronajímatelem jedná se o 
porušení povinnosti Nájemce zvlášť závažným způsobem, přičemž toto porušení zakládá právo 
Pronajímatele vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Nájemce byt bez 
zbytečného odkladu odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. 

3. Nájemce je povinen dbát dodržování požární ochrany, bezpečnosti ochrany zdraví a 
hygienických předpisů v bytě, nebytovém prostoru a společných částech domu, resp. 
Prostorech. 

4. Pro umístění dětských kočárků a jízdních kol vyhradí Pronajímatel na vhodném místě, je-li toho 
zapotřebí a pokud je to proveditelné, zvláštní prostor. Umísťování kočárků a jízdních kol v jiných 
společných prostorách (např. pod schodištěm, na chodbách apod.) je přípustné jen s předchozím 
písemným souhlasem Pronajímatele. Ve společných prostorách domů je zakázáno umísťovat 
vozidla se spalovacím motorem.  
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5. Nájemce, osoby s ním společně bydlící, osoby, které se s vědomím Nájemce zdržují v domě, 
nebo jimž umožnil Nájemce přístup do domu, jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. 
Pokud Nájemce či osoby vyjmenované v předchozí větě znečistí společné prostory domu (včetně 
znečištění zvířecími exkrementy, apod.), resp. Prostory, je Nájemce povinen toto znečištění 
neprodleně odstranit, jinak bude znečištění odstraněno Pronajímatelem na náklady Nájemce. 

6. Pronajímatel zajišťuje provádění úklidových prací ve všech společných částech domu, není-li 
mezi Pronajímatelem a Nájemci dohodnuto jinak. Úhrada za úklid společných prostor domu je 
zahrnuta do ceny služeb spojených s užíváním bytu nebo nebytového prostoru a rozúčtuje se 
podle zvláštních právních předpisů jednotlivým Nájemcům. Úklid prostor, které nejsou společné, 
zajišťují jednotliví Nájemci, kteří mají tyto prostory v nájmu. V případě, že úklid společných částí 
domu nezajišťuje Pronajímatel a tento provádějí sami Nájemci na základě předchozí dohody s 
Pronajímatelem, jsou Nájemci povinni podílet se na úklidu společných prostor domu 
rovnoměrně, případně v rozsahu dle společné dohody Nájemců. 

7. Pokud z jakýchkoliv důvodů není možno užívat společných prostor a zařízení zcela nebo z části, 
je povinností Pronajímatele vyrozumět Nájemce a taková omezení zkrátit na dobu co nejkratší.  

8. Domovní odpad nelze ani dočasně nechávat ve společných prostorách domu a vysypává se 
pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota, 
přitom dbá zamezování šíření hmyzu a hlodavců. Nádoby na domovní odpad musí být umístěny 
jen na místech k tomu určených, volně přístupných. Jiné předměty (rozměrné předměty, 
stavební materiál, suť a vše co není domovním odpadem), které není dovoleno do sběrných 
nádob umísťovat, musí odstranit na svůj náklad Nájemce. Odpady, které se nevejdou do 
odpadových nádob, je zakázáno nechávat na zemi vedle nich. Nájemci nebytových prostor jsou 
povinni likvidovat odpad z činnosti na vlastní náklady a nepoužívat k tomu nádob pro domovní 
odpad.  

9. Nájemci nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele umísťovat na vnější 
konstrukce domu, např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu či střechu a anténní stožár STA 
jakákoliv zařízení a předměty (např. antény, satelitní paraboly, police, holubníky a krmítka nebo 
sušáky na prádlo či venkovní klimatizace). Je-li souhlas Pronajímatele dle předchozí věty udělen, 
nesmí předmětné zařízení či předmět, zejména anténa, přesahovat obrys domu (nesmí být vně 
balkónu). Stavební úřad nebo Pronajímatel může požadovat přeložení, úpravu nebo odstranění 
předmětného zařízení či předmětu, které ohrožují stav domu, bezpečnost okolí nebo ruší vzhled 
domu. Zařízení a předměty instalované bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele 
a/nebo bez dodržení podmínek stanovených Pronajímatelem budou odstraněny na náklady 
Nájemce.  

10. Nájemci jsou povinni chránit veškerá přístupná zařízení domu včetně zařízení společných prostor 
proti mrazu (např. trubní rozvody, teplovodní ohřívače, splachovače, radiátory apod.), zejména 
zavíráním oken a dveří. Otevírání oken ve společných částech domu je povoleno pouze za 
účelem nezbytného vyvětrání. V době mrazů musí být okna zavřena.  

11. Využívání společných prostor v objektu k jiným účelům než odpovídajícím jejich povaze (např. k 
soukromému podnikání) je možno jen s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele.  

12. Sušárnu může užívat každý Nájemce bydlící v domě, ve kterém se sušárna nachází. Stanovené 
časové pořadí pro užívání sušárny si Nájemci dohodnou mezi sebou.  

13. Ve společných prostorách a zařízeních domů je zakázáno: 
a) kouření a odhazování nedopalků cigaret,  
b) užívání alkoholu a omamných látek, 
c) venčení domácích zvířat a jejich pobíhání bez dozoru, 
d) odhazování, přechovávání a skladování odpadků (byť přechodně), 
e) skladování a odkládání nábytku a stavebního materiálu, 
f) znečišťování společných prostor, 
g) jakékoliv nakládání s otevřeným ohněm (včetně bezprostředního okolí domu), 
h) skladování hořlavých, výbušných či jinak nebezpečných látek (včetně prostor bytu a 

nebytového prostoru). 
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14. Je zakázáno větrání bytů či nebytových prostor do vnitřních prostor domu. Nájemce bytu či 
nebytového prostoru nesmí odebírat elektrickou energii a vodu ze společných prostor, přitápět 
byt či nebytový prostor ze společných prostor. 

15. K hlavnímu uzávěru vody, kanalizačním čistícím prostorům a podobným zařízením, pokud jsou 
umístěny ve společných prostorách domu, musí být vždy zajištěn přístup. Jsou-li tato zařízení v 
prostorách užívaných některým Nájemcem, musí k nim Nájemce umožnit přístup po předchozí 
výzvě Pronajímatele.  

16. Osoba, která chce uzavřít domovní uzávěry vody, musí předem zajistit u Pronajímatele, aby 
jejich uzavření a opětovné otevření bylo jednotlivým Nájemcům včas oznámeno. 

17. Způsobí-li Nájemce, osoby s ním společně bydlící nebo jejich návštěvy, škodu na společných 
prostorech a zařízeních domu, je tento Nájemce povinen ji na svůj náklad bezodkladně 
odstranit. Neučiní-li tak, škodu na jeho náklady může nechat odstranit Pronajímatel. 
 

Článek 5    Stavební úpravy a jiné změny v domech, opravy a údržba v bytech a nebytových prostorech 

1. Nájemce je povinen udržovat byt či nebytový prostor v dobrém technickém stavu, provádět 
nutné drobné opravy a údržbu do částky stanovené nájemní smlouvou, příp. obecně závazným 
právním předpisem.  

2. Nájemce je povinen provádět a hradit běžnou údržbu a drobné opravy Nájemci pronajatému 
bytu či nebytového prostoru. Pro Nájemce bytu platí vymezení běžné údržby a drobných oprav 
dle nařízení vlády č. 308/2015. Nájemce je dále povinen provádět pravidelné servisní prohlídky u 
spotřebičů a vybavení bytu či nebytového prostoru, které to dle návodu k obsluze vyžadují. 
Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli potřebu těch oprav, které 
má nést Pronajímatel a umožnit jejich provedení. 

3. U regulačních zařízení a uzávěrů v bytech a nebytových prostorech je Nájemce povinen 
minimálně dvakrát ročně jimi otočit do krajních poloh, aby byla zajištěna jejich funkčnost.  

4. Při poškození měřiče je Nájemce povinen okamžitě nahlásit tuto skutečnost Pronajímateli. V 
případě nesplnění této povinnosti, zjištění úmyslného poškození nebo zkreslení údajů na měřiči, 
je úhrada nákladů následně vzniklých pro celý dům předepsána tomu, kdo povinnost nesplnil, 
poškodil zařízení nebo způsobil zkreslení měřených údajů.  

5. Pokud není Nájemce přítomen v době odečtů bytových či nebytových měřičů, je povinen předat 
stavy písemně Pronajímateli, a to neprodleně po jejich provádění v řádném termínu, nejpozději 
však do 14 dnů. V případě sporných hodnot je Pronajímatel oprávněn požadovat 
fotodokumentaci či přístup k měřiči.  

6. Nájemce je povinen předcházet v bytě nebo nebytovém prostoru tvorbě plísní tím, že v bytě 
nebo nebytovém prostoru dostatečně intenzivně větrá a topí. V případě výskytu plísní je 
Nájemce povinen plísně odstranit běžnými dezinfekčními prostředky.  

7. Bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, včetně povolení příslušného stavebního 
úřadu, je-li podle zvláštních předpisů vydání takového souhlasu či povolení třeba, nelze provádět 
stavební ani jiné změny a úpravy v bytě, nebytovém prostoru či domě. Pronajímatel je oprávněn 
požadovat, aby jakékoliv změny a úpravy provedené bez jeho souhlasu byly uvedeny do 
původního stavu na náklad toho, kdo změnu či úpravu provedl. Nájemce současně odpovídá za 
případnou škodu, která vznikne neodborným provedením úprav a změn v bytě, nebytovém 
prostoru či domě.  

8. Provádí-li Nájemce změny, úpravy a opravy v domě způsobující nadměrný hluk (např. vrtání a 
sekání do zdiva apod.), smí tak činit jen v denní době (od 8.00 do 18.00 hod.) a mimo dny 
pracovního klidu. 

9. Při zjištění výskytu drobného hmyzu v bytě nebo nebytovém prostoru (švábovitý hmyz, štěnice 
apod.) je Nájemce povinen zajistit na své náklady jejich bezprostřední likvidaci odbornou firmou 
a o výskytu neprodleně informovat Pronajímatele. 

10. Nájemce odpovídá za odbornou instalaci domácích spotřebičů zejména praček, myček apod. tak, 
aby nedocházelo ke zhoršení technického stavu bytu nebo nebytového prostoru a domu. 
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Článek 6     Vyvěšování a vykládání věcí, klepání a čištění předmětů 

1. Na balkónech může být vyvěšené prádlo a ostatní věci jen do té úrovně, aby neobtěžovalo, resp. 
neomezovalo výhled ostatním Nájemcům bytů či nebytových prostor. Je nutné sušit prádlo 
řádně odstředěné, které neznečišťuje okna, římsy a nestéká z něho voda, mimo jiné i na přilehlý 
chodník. Je zakázáno instalovat zařízení na sušení prádla na okna.  

2. Květiny v oknech, na balkónech a jiných obdobných místech musí být zabezpečeny proti pádu. 
Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala na okna či spodní balkóny a nesmáčela zdi.  

3. Je zakázáno vyhazovat či vylévat jakékoliv předměty z oken, balkonů nebo světlíků., zejména 
cigaretových nedopalků, klepání popela a odpadků. 

4. Je zakázáno čistit obuv z balkonů, oken, a to ani oken světlíkových.  
5. Vyklepávat jakékoli předměty (např. koberce, rohožky, matrace, šaty, obuv apod.) je možno 

pouze tak, aby nedocházelo k poškozování a znečišťování majetku ostatních Nájemců a třetích 
osob. 

6. Je zakázáno užívat balkóny a lodžie jako skladiště. Všechny předměty musí být zabezpečeny 
proti pádu. Na balkónech a lodžiích je zakázáno jakékoliv nakládání s otevřených ohněm. 

Článek 7     Půdní prostory 

1. Užívání půdního prostoru domu je dovoleno jen se souhlasem Pronajímatele.  
2. V půdních prostorech domu se nesmí uskladňovat žádné předměty a půdní prostory nesmí být 

rozdělovány přepážkami. 

Článek 8     Sklepy a sklepní prostory 

1. Přidělené sklepní kóje je nutno udržovat v čistotě a pořádku. Jsou-li ve sklepě ukládány 
potraviny, učiní Nájemce taková opatření, aby nebyly zdrojem výskytu hmyzu a hlodavců. V 
opačném případě uhradí náklady na případnou dezinsekci či deratizaci, kterou bude nutno 
provést.  

2. Sklepní prostory se zásadně posuzují jako společné prostory domu, proto musí být přístupné 
všem oprávněným osobám. Pokud je třeba z bezpečnostních důvodů sklepní prostory uzavírat, 
postará se Pronajímatel o to, aby byl každému Nájemci umožněn přístup do sklepních prostor.  

3. Ve sklepních prostorách včetně přidělených sklepních boxů je nutné dodržovat všechna 
bezpečnostní a protipožární opatření. Zejména je zde zakázáno ukládat látky snadno vznětlivé či 
jinak nebezpečné a život ohrožující, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Zdržování jiných 
osob než Nájemců nebo osob žijících ve společné domácnosti s Nájemcem je zde rovněž 
zakázáno.   

Článek 9    Garáže a jejich užívání 

1. Garáže a garážová stání či garážové boxy se mohou užívat jen k účelům, ke kterým byly určeny. 
Musí být udržovány v čistotě a pořádku. Bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele 
není dovoleno dát do podnájmu garáže ani garážová stání třetím osobám.  

Článek 10    Technické vybavení domu 

1. Technické vybavení domu (výtahy, telefony, ústřední topná zařízení, schodišťová osvětlení atd.) 
lze užívat pouze za podmínek stanovených příslušnými provozními předpisy. Je zakázáno 
neoprávněné užívání technického vybavení domů (např. blokování tlačítka osvětlení, zasahování 
do regulace rozvodů topných systémů).  

2. Vstupovat na střechu nebo terasu domu může jen oprávněná osoba s předchozím souhlasem 
Pronajímatele.  
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3. Komínová dvířka, pokud se nacházejí ve společných prostorách domu, musí být vždy volně 
přístupná.  

4. K hlavním uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením 
musí být vždy volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech přidělených k výhradnímu užívání 
jednomu Nájemci, je tento povinen na výzvu Pronajímatele bez zbytečného odkladu umožnit 
k těmto zařízením přístup.   

Článek 11    Klid v domech a jejich okolí 

1. Nájemci bytů, nebytových prostor, osoby žijící s Nájemci ve společné domácnosti, podnájemci, 
návštěvy apod. jsou povinni užívat byt, nebytový prostor a společné prostory domu, resp. 
Prostory, v souladu s dobrými mravy, chovat se v domech a jejich okolí tak, aby neobtěžovali 
ostatní Nájemce nadměrným hlukem.  

2. V době od 22.00 do 6.00 hod. jsou Nájemci povinni dodržovat noční klid. V této době není 
dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat hlučných elektrických 
spotřebičů, provádět stavební práce a vykonávat jakoukoliv hlučnou činnost. Je také třeba 
přiměřeně ztlumit zvuk rozhlasových a televizních přístrojů, magnetofonů a jiných přehrávačů. 

3. Je zakázáno nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy prachem, popílkem, kouřem, 
plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.  

4. Pro provozování nebytových prostor (zejména hostinská činnost, obchodní provozovny, zábavní 
místnosti, výrobny, dílny, kanceláře apod.) platí, pokud jde o obtěžování okolí nadměrným 
hlukem, prachem, výpary apod. bod 2 tohoto článku současně se zvláštními předpisy.  

Článek 12    Chov a držení zvířat 

1. Nájemce bytu a nebytového prostoru má právo v souladu s právními předpisy chovat v bytě 
nebo nebytovém prostoru zvíře, nepůsobí-li chov ostatním Nájemcům v domě obtíže 
nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolává-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu 
společných prostor domu a nákladů na plnění spojená s užíváním bytu nebo nebytového 
prostoru, uhradí Nájemce bytu nebo nebytového prostoru toto zvýšení nákladů.  

2. Chov a držení zvířat v bytě či nebytovém prostoru nesmí narušit občanské soužití a dobré mravy 
v domě, nesmí vést k jakémukoli poškozování zdraví či majetku třetích osob nebo k omezování 
práv třetích osob. Nájemce je povinen zajistit, aby při chovu zvířat v bytě nebo nebytovém 
prostoru nebyli tímto rušeni ostatní Nájemci (ať již hlukem, např. štěkot a vytí psů v denních i 
nočních hodinách, pachem např. z výkalů zvířat, venčením zvířat ve společných prostorách a v 
okolí domu, znečišťováním společných prostor, chovem nadměrného počtu zvířat apod.). 

3. Ve společných prostorách domů je zakázán volný pohyb zvířat. Osoby vedoucí psa jsou povinny 
opatřit psa náhubkem i vodítkem. V případě znečištění společných prostor domu zvířetem je 
osoba vedoucí zvíře povinna neprodleně zajistit úklid tohoto znečištění. 

4. Nájemce nese plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v bytě nebo nebytovém prostoru 
držena. Je povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, byl 
dodržován klid, čistota a bezpečí v domě a jeho okolí. 

 
Článek 13     Zavírání domů, klíče a jejich používání 

1. V domech je zakázáno uzamykat vchodové dveře do domu. 
2. Klíče od hlavních domovních dveří zajistí Pronajímatel jen Nájemcům bydlícím v domě či 

Nájemcům nebytových prostor v domě, a to v počtu jednoho kusu klíče/Nájemce/Prostor.  

Článek 14    Povinnost při vzniku požáru 

1. Každý občan je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.  
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2. V případě vzniku požáru je povinen každý pokusit se o jeho likvidaci dostupnými prostředky 
(nástěnný hydrant, hasicí přístroje apod.). Každý požár je nutno ohlásit neodkladně hasičům na 
telefonní číslo 150.  

3. Další důležitá telefonní čísla:   
o Zdravotní služba 155  
o Policie ČR 158  
o Městská policie 156  
o Jednotné evropské číslo pro tísňové volání 112  
o Havarijní služba - 606700703 

Článek 15     Závěrečná ustanovení 

1. Domovní řád se vyvěšuje na vhodném místě v domě, nejlépe na chodbě u hlavního vchodu do 
domu a dále na internetových stránkách Statutárního města Pardubice. 

2. Porušování Domovního řádu řeší Pronajímatel. V případě protiprávního jednání naplňujícího 
znaky přestupku podle zákona č. 250/2016  Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je k 
řízení příslušný správní orgán.  

3. Každý odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností stanovených v tomto Domovním 
řádu (podle příslušných ustanovení občanského zákoníku). 

  

Tento domovní řád nabývá účinnosti dnem 15. 10.2021. 

Schváleno Radou města Pardubic usnesením č. R/……../2021 ze dne ……………. 

V Pardubicích dne 

 

……………………………………………                                                                        ……………………………………… 

             Pronajímatel                                                                                                      Nájemce                                          
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Příloha návrhu usnesení č. 1 

 
 

Finanční hospodaření města 
 
Vzhledem k epidemické situaci, která v roce 2020 nastala v České republice a která má výrazný dopad 
na celostátní daňové příjmy, tudíž i na sdílené daňové příjmy města Pardubic, byla zpracována analýza 
dopadu Covid-19 na rozpočet města Pardubic, která byla předložena a projednána na jednání 
Zastupitelstva města Pardubic dne 18. 6. 2020 a dne 24. 9. 2020. Předkládaná analýza shrnuje aktuální 
finanční situaci města k 31. srpnu 2021 a předpokládaný další vývoj. 
Jedním ze základních sledovaných parametrů je vývoj daňových příjmů pro 2021 vyplývajících ze 
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 
a některým státním fondům (RUD). Ještě v první polovině roku 2021 ministerstvo financí předpokládalo 
meziroční pokles výnosů z RUD, ale dle srpnových prognóz je již očekáván meziroční růst ve výši 

cca 6 %.  
Optimismus brzdí především příliš vysoký objem vyčleňovacích usnesení ve výši 280 milionů na rok 

2022 (při započítání dotací celkem 520 milionů) a míra nejistoty ohledně budoucího vývoje.  
Zpětně se jeví jako správné zapojení úvěrových prostředků do rozpočtu roku 2021. Revize využití 
stávajícího úvěrového rámce je v závěru předkládané analýzy.  
Předložená zpráva nad rámec výše uvedených aspektů představí možný dopad do rozpočtu městských 
obvodů, vývoj provozního salda a poněkud netradiční pohled na vývoj výdajů města. 
 
 

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 

 

2021 
 

Za účelem aktualizace předpokládané výše příjmů z RUD byl osloven Ing. Luděk Tesař ze společnosti 
Cityfinance, který je renomovaným ekonomem, spoluautorem zákona o rozpočtovém určení daní a 
specialistou, který se zaměřuje na veřejný sektor a se kterým město Pardubice dlouhodobě 
spolupracuje při tvorbě příjmové části rozpočtu v oblasti sdílených daní a při tvorbě střednědobého 
výhledu rozpočtu města Pardubic. Ing. Tesař se ztotožňuje s aktuální predikcí celostátních výnosů daní 
ministerstva financí. Rozbor Ing. Tesaře je přílohou č. 1 této analýzy. V roce 2021 se předpokládá 
meziroční růst výnosů ze sdílených daní proti roku 2020 cca o více než 6 procent. To je nesporně dobrá 
zpráva, nicméně se tak zatím dostáváme pouze na úroveň příjmů roku 2019. Významné je pak 

porovnání očekávaných příjmů z RUD proti schválenému rozpočtu, kde by příjmy mohly vzrůst o více 

než 20 procent. 

Očekávaný růst příjmů bude v obezřetné výši a v návaznosti na skutečný výběr daní využit k pokrytí 
výdajů při sestavování rozpočtu na rok 2022. 
 
Přílohou č. 2 je srovnání skutečného výnosu sdílených daní města Pardubic dle RUD za období leden až 
srpen v letech 2019, 2020 a 2021. Tabulka ukazuje na meziroční růst ve výši 130 milionů Kč. 
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2022 
 
Na rok 2022 odhaduje Ing. Tesař příjem do rozpočtu města z RUD ve výši 1 545 milionů korun. To je 
o 6,5 % více než představuje jeho aktuální výhled na rok 2021.  Ing. Tesař je v tomto ohledu nezvykle 
optimističtější než ministerstvo financí, a to především z důvodu očekávání vyššího výběru daní 
z příjmu od právnických osob.  
 
Z uvedených údajů lze vyčíst především to, že pokles výkonu hospodářství se neočekává. Na druhou 
stranu je nutné poznamenat, že pracujeme s nominálními údaji, neočištěnými od vlivů inflace. 
 
 
Zákon o kompenzačním bonusu 
 
Významný vliv na vývoj sdílených daňových příjmů města Pardubic v roce 2021 má přijetí zákona 
č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Předmětem zákona je finanční podpora pro 
osoby samostatně výdělečné činné, pro společnosti s ručením omezeným a pro zaměstnance pracující 
na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr tzv. „dohodáře“. Ustanovení § 12 odst. 2) tohoto 
zákona stanoví, že kompenzační bonus je vratkou daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Daň 
z příjmu fyzických osob je daní sdílenou. Obcím náleží podíl na celostátním výnosu této daně ve 
výši 25,84 %.  
 
Na základě části čtvrté zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, byla schválena 
opatření zmírňující dopady do rozpočtů obcí. Dle ustanovení § 17 a § 18 tohoto zákona má být obcím 
vyplácen příspěvek ze státního rozpočtu za každé bonusové období. Bonusovým obdobím je kalendářní 
měsíc v období od 1. února 2021 do 31. března 2021. Vláda může nařízením stanovit jako další 
bonusové období kalendářní měsíc v období od 1. dubna 2021 do 31. prosince 2021, a to pro kalendářní 
měsíc, kdy lze předpokládat trvání krizových opatření. Výše příspěvku obci se stanoví tak, že částka 
odpovídající čtyřem pětinám podílu obcí podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní na 
vyplaceném kompenzačním bonusu se mezi obce rozdělí na základě prováděcího právního předpisu 
k zákonu upravujícímu rozpočtové určení daní, který stanoví procentní podíly jednotlivých obcí na 
částech celostátního hrubého výnosu daní, ve znění účinném ke dni, ke kterému je příspěvek 
poukazován ministerstvem financí. Příspěvek obci poskytne ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa státního rozpočtu prostřednictvím kraje, v jehož správním obvodu se obec nachází. 
Příspěvek obci poukazuje ministerstvo financí kraji vždy k patnáctému dni kalendářního čtvrtletí na 
základě průběžné informace o stavu předepsaných kompenzačních bonusů. Příspěvek obci převede 
kraj do 5 pracovních dní od připsání na účet kraje na účet obce vedený u České národní banky. Dne 

20. 4. 2021 město Pardubice obdrželo prostřednictvím Pardubického kraje jednorázový příspěvek od 

státu ve výši 4 483 620,37 Kč a dne 19. 7. 2021 město Pardubice obdrželo příspěvek ve výši 

17 523 905,44 Kč. Celkem tedy město Pardubice obdrželo částku ve výši 22 007 525,81 Kč.  Tyto 
prostředky byly použity na posílení obecné rezervy. 
  
 

2. OBVODY 

 
Očekávaný růst příjmů z RUD je dobrou zprávou i pro městské obvody. Příjmy obvodů jsou stanoveny 
obecně závaznou vyhláškou č. 5/2021, kterou se vydává statut města Pardubic. Městským obvodům 
náleží, mimo jiné, podíl na daňových příjmech statutárního města, a to podíl na výnosu daně 
z nemovitých věcí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických 
osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je město. Celkem by obvody mohly 
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získat až 45 milionů korun nad původní odhad. Předpokládané transfery na městské obvody v roce 
2021 jsou v příloze č. 3 této zprávy. 
 
 

3. VYČLEŇOVACÍ USNESENÍ 
 
 
Jako riziko pro sestavování rozpočtu na rok 2022 lze vnímat nejen relativně nízký příjem z RUDu, ale 
naprosto zásadní je velký objem vyčleňovacích usnesení, ve výši těžko uvěřitelných 520 milionů 
korun. Z toho 280 milionů korun není kryto očekávanou dotací. Nepříznivou bilanci by mohla zlepšit 
úspěšná žádost o dotaci od Národní sportovní agentury na revitalizaci letního stadionu. 
Na rok 2023 je již dnes vyčleněno 194 milionů korun. Přehled vyčleňovacích usnesení je přílohou č. 4 
této zprávy. 
Vyčlenění prostředků výrazně omezuje možnosti pro sestavování rozpočtu a snižuje flexibilitu při 
pokrýváních aktuálních investičních potřeb. K vyčlenění prostředků by mělo docházet u výdajů, které 
jsou pro město závazné, nebo nezbytné. 
 
 

4. PROVOZNÍ SALDO 
 
Jedním z klíčových údajů pro sledování finančního zdraví města je ukazatel provozního salda 
hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy (včetně neinvestičních dotací) a běžnými 
výdaji. Za běžné příjmy označujeme všechny příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku) a 
investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz a údržbu, včetně obnovy majetku 
(neinvestiční opravy). Jsou to tedy všechny výdaje vyjma investic. Provozní saldo hospodaření znamená 
fakticky vlastní finance, které ročně zbývají na „volnou útratu“, tedy na investice, ale také na budoucí 
reprodukci majetku, na splátky dluhů či na úspory, a tedy tvorbu rezerv. Proto banky při žádostech o 
úvěr stav a vývoj ukazatele provozního salda velmi bedlivě posuzují a sledují ho také v průběhu čerpání 
a splácení úvěru. Podstatné je, aby provozní saldo města po snížení o splátky dluhů bylo vždy kladné 
(výjimku může tvořit nárazově řešení problematiky cash flow a velké opravy). Pokud opravy a 
udržování přičteme k provoznímu saldu, dostaneme celkovou výši roční finanční kondice města.  
 
V příloze č. 5 zprávy je uvedeno provozní saldo města Pardubic do srpna letošního roku. Schválený 
rozpočet vykazoval záporné provozní saldo, nicméně skutečnost je v černých číslech, mimo jiné díky 
rostoucím daňovým příjmům. Všechny údaje jsou bez zahrnutí městských obvodů. 
  
  

5. OPAKUJÍCÍ SE VÝDAJE 

 
Nestandardní pohled na rozpočet nabízí přehled opakujících se výdajů, který je přílohou č. 6. Do těchto 
výdajů byly zařazeny takové položky, které se v rozpočtu vyskytují pravidelně. Neznamená to, že se 
vždy jedná o položky mandatorní. Vychází se ze schválených rozpočtů, jelikož vykazují dlouhodobou 
stabilitu a nezohledňují nahodilé výkyvy ve skutečných výdajích v průběhu roku. 
Mezi lety 2018 a 2021 došlo k růstu opakujících se výdajů ve výši 20 %, který je způsoben především 
skokovým navýšením z roku 2018 na rok 2019.  V roce 2021 byl naopak, díky „covidovým“ restrikcím, 
vykázán meziroční pokles.  
 
Na rok 2022 a dále byl zvolen pro jednotlivé správce kapitol čtyřprocentní koeficient růstu opakujících 
se výdajů. U ekonomického odboru je nad rámec zmíněného koeficientu připočtena dluhová služba. 
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Tabulka tedy neukazuje předpokládanou výši výdajů od roku 2022 a dále, jedná se o prosté prodloužení 
časové řady. Výše výdajů na rok 2022 vyplyne až z procesu sestavování rozpočtu. Pro zdravý růst financí 
města je důležité, aby opakující se výdaje byly stabilní, případně mírně rostoucí, aby se tak 
nezmenšoval investiční potenciál města. Je nezbytné hlídat provozní, nebo jiné výdaje, vyvolané 
velkými investicemi. 
 

6. VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO ÚVĚROVÉHO RÁMCE 
        

 Na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1728/2017 ze dne 27. 4. 2017 uzavřelo              
dne 11. 5. 2017 statutární město Pardubice smlouvu o úvěrovém rámci ve výši 1.000.000.000,- Kč 

s Komerční bankou, a.s. Účelem úvěrového rámce je refinancování úvěru poskytnutého 
Československou obchodní bankou a.s. (na základě smlouvy o úvěru ze dne 14. 2. 2011) na financování 
modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních investičních projektů. Investiční 
projekty, které budou čerpány z úvěrového rámce, musí být schváleny zastupitelstvem města. Úvěr je 
možné čerpat na již realizované investiční projekty od data podpisu smlouvy o úvěru nebo na budoucí 
investiční projekty. 

 
Není však možné kalkulovat pouze s dluhem samotné municipality. Je nezbytné zvažovat i úvěrové 
závazky akciových společností ve vlastnictví města, jelikož tyto mohou mít přímý dopad na městský 
rozpočet, stejně jako by úvěr čerpalo město samo, a to v případě, že nelze očekávat dostatečné příjmy 
společnosti na pokrytí dluhové služby. Hospodaření společností s podílem města však není předmětem 
této zprávy. 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/647/2019 ze dne 20. 6. 2019 byl uzavřen 
dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru, dle kterého bylo sjednáno prodloužení termínu čerpání úvěru              

o 1 rok tj. do 31. 12. 2021, a zároveň byl sjednán odklad zahájení termínu splácení jistiny úvěru o 1 rok 
tj. od data 1. 1. 2022, přičemž celková splatnost jistiny úvěru se zkrátila z původních 20-ti let na 19 let. 
Splácení jistiny úvěru je sjednáno dle splátkového plánu ve výši 13.158.000,- Kč čtvrtletně v období     
19-ti let od 31. 3. 2022 do 30. 9. 2040, poslední splátka jistiny úvěru ve výši 13.150.000,- Kč je sjednána 
dne 31. 12. 2040. 
 
Úroková sazba úvěru byla původně sjednána ve výši 3M PRIBOR + marže banky 0,26 % p.a. Statutární 
město Pardubice uzavřelo dne 29. 5. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic                      
č. Z/1288/2000 ze dne 29. 4. 2020 dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s., kterým 
byla sjednána nižší úroková sazba úvěru ve výši 3M PRIBOR + marže banky 0,10 % p.a. Aktuálně          
k 10. 9. 2021 3M PRIBOR činí 1,09 % tzn. úroková sazba úvěru činí celkem 1,19 % p.a. Úroky jsou 
hrazeny čtvrtletně počínaje dnem čerpání. Předpokládané úroky z úvěru, které bude město hradit 
v roce 2021, činí cca 4 mil. Kč. Předpokládané celkové úroky z úvěru (za období čerpání + splácení 
úvěru) budou činit cca 212 mil. Kč. Jedná se však pouze o odhad úroků, který závisí na objemu 
vyčerpané částky z úvěru a na vývoji pohyblivé úrokové sazby 3M PRIBOR v následujících letech. 
 
Přehled čerpání úvěrového rámce a přehled investičních akcí, na které již byly schváleny 
zastupitelstvem města úvěrové zdroje, jsou uvedeny v příloze č. 7 zprávy. 
 
Podmínky úvěru jsou nastaveny výhodně a úrokové sazby jsou na nízké úrovni. Obecně se doporučuje 
čerpat úvěr především v situaci dočasného poklesu příjmů a splácet v období stabilizace příjmové a 
výdajové stránky rozpočtu.  
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Smlouva o poskytnutí služeb 
č. 0013322021 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
 
Služby města Pardubic a.s.   
se sídlem:   Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice   
zastoupená:   Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva  
IČO:   25262572           
DIČ:  CZ25262572  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. B, vl. 1527  
bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s.  
č. účtu:   123553/5500  
(dále jen „Společnost“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
č. účtu: 326561/0100   
(dále jen „město Pardubice“ či „město“) 
 
 

II.  
Úvodní ustanovení 

 
Město Pardubice je pořadatelem významné společenské a kulturní akce s názvem Městské slavnosti, 
která je již tradiční součástí kulturního a společenského života v Pardubicích. V rámci projektu 
Městských slavností je nezbytné zajistit řadu opatření a služeb spočívající mj. také v zajištění služeb 
a činností technicko - organizačního rázu. 
 

III.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je vymezení rozsahu vzájemných práv a povinností smluvních stran při 

zajištění plnění organizačního rázu Společností pro město v průběhu podzimní části XXVII. ročníku 
Městských slavností Pardubice konané ve dnech 8. – 9. 10. 2021 (dále „slavnosti“).  
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2. Společnost se zavazuje poskytnout v dohodnutém rozsahu, době a za sjednaných podmínek městu 
Pardubice plnění technicko - organizačního charakteru, blíže specifikované v čl. IV. této smlouvy. 
Město Pardubice se zavazuje za řádně poskytnuté plnění uhradit Společnosti dohodnutou cenu ve 
výši, způsobem a za podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.  

 
IV.  

Práva a povinnosti Společnosti 
 
Společnost se zavazuje poskytnout městu Pardubice následující plnění ve specifikaci a v termínech 
blíže uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy: 
a) přenosné dopravní značení,  
b) odvoz a likvidaci odpadu, umístění kontejnerů,  
c) slavnostní osvětlení,  
d) montáž a demontáž šál,  
e) výlep plakátů,  
f) výlep horizontů,  
g) dodání a umístění ochranných bariér, 
h) strojové čištění. 

 
V.  

Cena a platební podmínky  
 
1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za poskytnutá plnění podle článku IV. odst. 1 písm. a), 

d) a g) této smlouvy činí 133.640,- Kč (slovy Jedno sto třicet tři tisíc šest set čtyřicet korun českých) 
bez DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH 
č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za poskytnutá plnění podle článku IV. odst. 1 písm. b), 
c), e), f) a h)  této smlouvy činí 104.320,- Kč (slovy Jedno sto čtyři tisíc tři sta dvacet korun českých) 
bez DPH. K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů. 

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že ceny uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou 

úplné a nejvýše přípustné platné po celou dobu realizace sjednaných plnění. Veškeré možné 
změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před 
jejich realizací potvrzeny formou písemného dodatku obou smluvních stran. Úhradu veškerých 
nákladů za plnění, které by jedna smluvní strana provedla nad rámec sjednaného rozsahu 
vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není tato smluvní strana 
povinna druhé smluvní straně poskytnout.  

 
4. Úhrada ceny bude provedena na základě daňové dokladu (faktury) s náležitostmi odpovídajícími 

této smlouvě a právním předpisům. Faktura bude smluvní stranou vystavena a prokazatelně 
druhé smluvní straně doručena do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta 
splatnosti daňového dokladu bude činit 14 dnů od data jeho prokazatelného doručení druhé 
smluvní straně. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny vzájemně započíst své případné splatné pohledávky 
vůči druhé smluvní straně vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění v rámci slavností (plnění 
poskytované dle této Smlouvy o poskytnutí služeb a dle Smlouvy o reklamě), a to v rozsahu, 
v jakém se tyto pohledávky kryjí. Smluvní strana v takovém případě na daňovém dokladu zřetelně 
vyznačí poznámku „vzájemný zápočet – neproplácet“. V případě, že po provedeném zápočtu 
zanikne pohledávka smluvní strany, která vystavuje daňový doklad, za druhou smluvní stranou, 
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pouze zčásti, vyznačí tato smluvní strana na daňovém dokladu poznámku o tom, v jaké výši se 
provádí zápočet a kolik zbývá uhradit. 

 
 
6. Pokud z jakýchkoliv důvodů nebude ze strany Společnosti plnění realizováno vůbec nebo bude 

realizováno pouze zčásti, je Společnost povinna vzniklý rozdíl v ceně obdrženého plnění 
vypořádat, a to nejpozději do 30 dnů od skončení slavností.  

 
7. Společnost prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 

nespolehlivým plátcem. V opačném případě bude v případě potřeby město Pardubice hradit 
Společnosti za plnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy pouze částku ve výši základu daně a DPH 
bude odvedeno místně příslušnému správci daně Společnosti. 

 
VI.  

Ostatní ujednání  
 

1. V případě závažného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy a v případě, že se slavnosti 
z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, je každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit, 
a to i zčásti (ohledně dosud neuskutečněného plnění).  

 
2. Za závažné porušení povinností se považuje zejména prodlení smluvní strany s plněním svých 

povinností podle této smlouvy po dobu delší než 2 kalendářní dny.  
 
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí být prokazatelně doručeno 

druhé smluvní straně a stává se účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně.   
 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody.  

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy město Pardubice bezodkladně informuje Společnost, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci uveřejnění. Smluvní strany 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv 

ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

občanského zákoníku).  
 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
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této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu 
jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strana může namítnout neplatnost 
smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s 
plněním. 

 

7. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanským 
zákoníkem. 

 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
Příloha: 
1. Specifikace plnění Společnosti vč. časového harmonogramu (Požadavky Městské slavnosti) 
 

V Pardubicích dne    
 
Za Společnost       Za město Pardubice 
 
 
 
 
.……………………………………...................                                      .……………………………………................... 
         Ing. Aleš Kopecký                         Ing. Martin Charvát 
místopředseda představenstva                              primátor                  
                                                                                                                    statutárního města Pardubice 
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Příloha č. 1: Specifikace plnění Společnosti vč. časového harmonogramu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEDBĚŽNÉ POŽADAVKY MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PARDUBICE 8. - 9.10.2021
datum hodina činnost

21. 9. - 10. 10. 2021 vyvěšení 50 ks šál na budovu Radnice  na Pernštýnském  náměstí, vyvěšení šál po městě

7. 9. - 5. 10. 2021 výlep plakatů 45xA1

20. 9. - 10. 10. 2021 horizonty plakáty 50xA1                                     

7 dní před akcí dopravní značení - oznámení všech uzavírek (viz. níže)

Čt 7.10.2021 7:00 odstranění květináčů na Pernštýnském náměstí (stavba pódia, domků apod.). Vrácení dne 10. 10. 2021

1.10.2021 6:00
umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE Pernštýnské náměstí, Pernštýnská ulice a přilehlých ulic (stavba pódia, domků apod.) 

So 9.10.2021 9:30 - 11:00

umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE pro Běh Univerzity Pardubice (dříve "Běh naděje") + 4 ks plotů Sukova tř. + 4 ks plotů 
parkoviště "U Arnošta"

So 9.10.2021 18:30 - 20:00 umístění DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K UZAVÍRCE / OMEZENÍ PROVOZU A NÁVĚSTÍ ohňostroj u Wonkova mostu
Pá 8.10.2021 7:00 50 ks plastové / kovové zábrany -  Pernštýnské náměstí, tř. Míru, Příhrádek, bývalá jatka

Pá 8.10.2021 15:00 - 17:00
úklid kobylinců - Spanilá jízda kočárů … trasa Závodiště Pce-Teplého ul. - tř.Míru - Pernštýnské .nám. - S.K.Neumannna - Pichlova - 
Teplého - Závodiště Pce (viz. přiložená mapa s trasou)  -zaměřit se na Perštýnské náměstí čase 16:00 - 16:30

SO.9.10. 2021 7:00 - 8:30 strojové čištění -  malým čističem Perštýnské náměstí + vysypání odpadkových košů
Pá 8.10. - So 9.10.2021 19:00 - 23:00 slavnostní osvětlení - Radnice, Zelená brána, Zámek

Čt 7.10.2021

v odpoledních 
hodinách 

(bude 
upřesněno)

návoz odpadových nádob / košů na Pernštýnské náměstí:
-          3x VOK ( domeček ) PAPÍR + PLASTY + SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD  na Wernerovo nábřeží – obsah 11m3
-          6x 240 l PAPÍR
-          6x 240 l PLASTY
-          1x 1100 l SKLO
-          10x stojan  na směsný komunální odpad + 100 pytlů

So 9.10.2021 7:00 - 8:00 Pernštýnské nám. - odvoz odpadu
Ne 10.10.2021 11:00 Pernštýnské nám./ Wernerovo nábřeží - odvoz odpadu a odpadových nádob
Ne 10.10.2021 12:00 Pernštýnské nám. - strojové čištění
Ne 10.10.2021 po 12:00 Pernštýnské nám. - navrácení květináčů
Ne 10.10.2021 8:00 - 9:00 odvoz zábran z Pernštýnského náměstí a tř. Míru
Ne 10.10.2021  12:00 Pernštýnské náměstí - odvoz dopravního značení

Ne 10.10. - Po 11.10.2021 7:00 demontáž šál
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STATUT DOZORČÍ RADY 
příspěvkové organizace statutárního města Pardubice 

 

Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace 
se sídlem  

Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 
   

(dále jen organizace) 
 
 

Čl. I 
Základní ustanovení 

 
1. Rada města Pardubic zřizuje Dozorčí radu Památníku Zámeček Pardubice, příspěvkové organizace, 

dále jen „dozorčí rada". Dozorčí rada této příspěvkové organizace je jejím kontrolním a iniciativním 
orgánem. 

2. Dozorčí rada se zřizuje na dobu neurčitou a ze své činnosti je odpovědná Radě města Pardubic. 
3. Dozorčí rada je složena nejméně z 3 členů. Předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady jmenuje 

a odvolává Rada města Pardubic.  
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je bezúhonná a 

svéprávná. Členem dozorčí rady nesmí být osoba, která by členství v dozorčí radě využila 
k prosazování svých vlastních zájmů nebo zájmů osob blízkých nebo jiných subjektů. 

5. Členem dozorčí rady může být jmenován: 

• člen Zastupitelstva města Pardubic; 
• člen Rady města Pardubic 
• zaměstnanec Magistrátu města Pardubic; 
• zaměstnanec příspěvkové organizace; 
• zástupce veřejnosti. 

 
6. Funkční období členů dozorčí rady je šestileté. Členové dozorčí rady mohou být jmenování 

opětovně.  
7. Členství v dozorčí radě vzniká dnem jmenování a zaniká uplynutím funkčního období, 

odstoupením, odvoláním z funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady, a to i bez uvedení 
důvodu nebo úmrtím. Odstoupení je účinné dnem prokazatelného doručením písemného projevu 
vůle o odstoupení Radě města Pardubic. Rada města Pardubic o této skutečnosti informuje 
zbývající členy dozorčí rady a ředitele organizace. Ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení písemného odstoupení pak Rada města Pardubic jmenuje nového člena dozorčí rady. 

8. Činnost dozorčí rady technicky zajišťuje organizace, která nese veškeré náklady spojené s její 
činností. Za administrativní a organizační zajištění podmínek pro činnost dozorčí rady je odpovědný 
ředitel organizace. Materiály pro jednání dozorčí rady sestavuje předseda dozorčí rady ve 
spolupráci s ředitelem organizace.  

 
ČI. II 

Zasedání dozorčí rady 
 

1. Činnost dozorčí rady řídí a jménem dozorčí rady před zřizovatelem jedná předseda, v jeho 
nepřítomnosti místopředseda či jiný pověřený člen. 



 
 

 

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemně nebo elektronicky, nejpozději 15 dnů přede 
dnem jednání. V pozvánce je uveden program jednání, místo, datum a přesný čas začátku jednání. 
Přílohou pozvánky jsou obvykle podklady k projednávaným bodům. 

3. Předseda svolává zasedání dozorčí rady ze svého rozhodnutí, na návrh Rady města Pardubic, 
ředitele příspěvkové organizace, nebo shodne-li se na tom třetina všech členů dozorčí rady. Na 
žádost Rady města Pardubic nebo ředitele příspěvkové organizace je předseda povinen svolat 
mimořádné zasedání dozorčí rady, a to do 10 dnů od obdržení takové žádosti, s náležitostmi, které 
jsou obvyklé pro řádné zasedání dozorčí rady. 

4. Předseda dozorčí rady řídí průběh zasedání a z každého zasedání se pořizuje do 10 dnů zápis, který 
je jedním z podkladů pro zprávu dozorčí rady zřizovateli. Zápisy ze zasedání dozorčí rady jsou po 
jejich vyhotovení a potvrzení, v souladu s čl. III. odst. 7. tohoto statutu, bezodkladně předávány 
členům dozorčí rady a řediteli organizace. 

5. Dozorčí rada zveřejňuje závěry svých jednání v souladu s platnou legislativou a vydává případná 
doporučení Radě města Pardubic, nebo řediteli příspěvkové organizace. 

6. Dozorčí rada se schází podle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 
 

Čl. III 
Jednání dozorčí rady 

 
1. Jednání dozorčí rady se řídí tímto statutem dozorčí rady. 
2. Dozorčí rada jedná s ředitelem organizace, zřizovatelem a věcně příslušným odborem 

prostřednictvím svého předsedy, popř. místopředsedy či jiného pověřeného člena. 
3. První jednání dozorčí rady se musí uskutečnit do 60 dnů od účinnosti jmenování všech členů 

dozorčí rady zřizovatelem. 
4. Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se zasedání dozorčí rady a svou případnou nepřítomnost 

písemně nebo elektronicky zdůvodnit předsedovi dozorčí rady nejpozději 2 dny před samotným 
zahájením zasedání dozorčí rady, je-li to možné. V případě své neúčasti na zasedání dozorčí rady 
mají členové právo vyjádřit se písemně nebo elektronicky k jednotlivým bodům programu na 
adresu předsedy, které mu bude doručeno nejpozději 2 dny před samotným zahájením zasedání, 
je-li to možné. V takovém případě má jejich stanovisko váhu hlasu poradního. 

5. Jednání dozorčí rady má právo se zúčastnit rezortní náměstek primátora města Pardubice pro 
kulturu, předseda Kulturní komise Rady města Pardubic, ředitel organizace a tajemník dozorčí rady, 
kterého určí ředitel organizace z řad zaměstnanců organizace. Se souhlasem předsedy dozorčí rady 
se mohou jednání dozorčí rady zúčastnit přizvaní hosté. 

6. Jednání dozorčí rady se řídí programem uvedeným na pozvánce a schváleným na začátku zasedání. 
Na návrh člena dozorčí rady a na základě souhlasu všech členů dozorčí rady může být program 
jednání doplněn o další body. Dozorčí rada může odmítnout projednat bod programu, ke kterému 
obdržela podkladové materiály nedostatečné, neúplné, nebo tyto materiály nebyly před 
zasedáním dozorčí rady doručeny vůbec. 

7. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný pověřený člen. 
Zápis ze zasedání sestavuje tajemník dozorčí rady-zaměstnanec organizace a svým podpisem ho 
potvrzuje ověřovatel z řad členů dozorčí rady zvolený na začátku každého zasedání, a zároveň zápis 
podepisuje i předseda dozorčí rady. 

8. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 
Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. 



 
 

 

9. Usnesení dozorčí rady je přijato, jestliže pro jeho přijetí hlasovala alespoň nadpoloviční většina 
všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Ředitel organizace je při hlasování 
bez hlasovacího práva. 

10. Výsledky hlasování se uvádí v zápise z jednání dozorčí rady.  
11. Požádá-li ředitel organizace o udělení slova na jednání dozorčí rady, musí mu být uděleno. Požádá-

li o to, musí být jeho stanovisko k projednávaným bodům programu zasedání dozorčí rady řádně 
zaznamenáno do zápisu. Dozorčí rada má právo z vážných důvodů vyloučit ředitele organizace 
z jednání nebo jeho části.  

12. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, se 
kterými se při výkonu své funkce v dozorčí radě seznámí, a které souvisejí s činností příspěvkové 
organizace. Povinnost zachovávat mlčenlivost o výše uvedených skutečnostech trvá i po ukončení 
výkonu funkce člena dozorčí rady. 

13. Členové dozorčí rady nesmí využívat informace získané při výkonu své funkce v dozorčí radě k 
vlastní nebo cizí podnikatelské činnosti nebo jiné výdělečné činnosti nebo k prosazování svých 
vlastních zájmů nebo zájmů osob blízkých nebo jiných subjektů. 

14. Členové dozorčí rady jsou povinni oznámit předsedovi dozorčí rady své odstoupení z funkce člena 
dozorčí rady, které zašlou zřizovateli. 

15. Jednání dozorčí rady jsou neveřejná. 
 

ČI. IV 
Kompetence dozorčí rady 

 
Dozorčí rada ve své činnosti zejména: 

• kontroluje činnost organizace, zejména zda je její činnost prováděna v souladu se zřizovací 
listinou a obecně závaznými právními předpisy, 

• projednává zásadní otázky koncepce rozvoje organizace,  
• vyhodnocuje plnění koncepce ředitele za funkční období, umělecké výsledky a hospodaření, 
• sleduje využívání finančních zdrojů a hospodaření organizace s majetkem zřizovatele, 
• vyjadřuje se k záměrům investic organizace nebo investic s organizací spojených, 
• sleduje výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek organizací, 
• sleduje řešení personálního zabezpečení činnosti organizace, včetně otázek mezd 

a jejich vývoje, podává Radě města Pardubic případné návrhy na jmenování a odvolání členů 
dozorčí rady, 

• projednává roční závěrky a výroční zprávy organizace a prostřednictvím věcně příslušného 
odboru předkládá své vyjádření zřizovateli k těmto materiálům,  

• prostřednictvím věcně příslušného odboru předkládá Radě města Pardubic v termínu do 30.06. 
běžného roku za předchozí kalendářní rok souhrnnou zprávu o své činnosti, jejíž součástí je vždy 
hodnocení práce ředitele organizace; v případě potřeby nebo na vyžádání Rady města Pardubic 
předkládá další dílčí zprávy o své činnosti v potřebných nebo Radou města Pardubic určených 
termínech a dle aktuální potřeby, 

• na základě požadavku ředitele organizace nebo Rady města Pardubic podává informace o své 
činnosti, 

• je oprávněna nahlížet do účetních dokladů, smluv a interních předpisů organizace, požadovat 
od ředitele organizace vysvětlení k záležitostem organizace jak v oblasti ekonomické, tak 
odborné, 

• podává řediteli příspěvkové organizace návrhy a doporučení, 
• podává Radě města Pardubic návrh na odvolání ředitele organizace. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

VII. 
Schválení statutu a jeho účinnost 

Tento statut byl schválen Radou města Pardubic dne ….. usnesením č. R/xxx/2021. 
Tento statut nabývá účinnosti dne 21. 9. 2021.  
 
 
 
 
V Pardubicích  
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města 



Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Přiřazeno Org. 
jednotka

Název Odstav
ec

Stav Původní KT Text úkolu Komentář Zodpovědná osoba Nový KT

Chvojka Jan ORS Úkol na základě 
usnesení 
RM/2430/2016 
(18612)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.03.2019 RmP ukládá vedoucímu Odboru rozvoje a strategie města 
Miroslavu Čadovi v rámci směrnice č. 7/2015 o Řízení 
projektů vytvořit/aktualizovat Projektové 
záměry(Identifikační listiny projektů) pro schválené projekty 
(projektové záměry) uvedené v bodu I. tohoto usnesení, 
včetně návrhu na jmenování projektových manažerů.
Termín splnění: 18.04.2016

2. 9. 2021 10:05 Chvojka Jan:
 Projekty, které nejsou projektově řízeny, nemají projektový záměr 
ani idenAfikační lisAnu projektu. Jednalo se o projekty :
SV obchvat, CS Pardubice-Dražkovice, Centrální osa Dubina, Lávka 
Na Ležánkách a Závodu Míru, Osvětlení kolem Labe, Polabiny 
Trnová, Slovany-Višňovka-Jesničánky – tyto projekty nejsou 
projektově řízeny dle platné směrnice o projektovém řízení.
Projektové záměry byly schváleny dne 18.4.2016 v RmP pro 
následující projekty :
Soutok Labe s Chrudimkou-Hostovice
CS SV obchva
Závodu Míru lávka – Polabiny
Bezpečné cesty do škol
Bezpečné přechody
Přestupní terminál VHD v jádrovém městě Pardubice
Další projekty :
Terminál B revize č.3 ILP schválena dne 17.12.2018

Čada Miroslav 31.12.2021

Hlaváčková Radka OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/8493/2018

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

04.08.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít dodatek ke smlouvě o 
výpůjčce na vyjmutí spoluvlastnických podílů ve výši id. 
33/50 vzhledem k celku částí pozemku označeného jako 
p.p.č. 121/15 o výměře cca 8.091,95 m2, p.p.č. 121/15 o 
výměře cca 7.848,62 m2 a dle geometrického plánu č. 
1932,483-1302/2017 nově vzniklých pozemků označených 
jako st. p. č. 1053 o výměře 30 m2 a st.p.č. 1054 o výměře 44 
m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 121/15), vše v 
k. ú. Popkovice, se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT 
a.s., IČO 48154938.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 7. 2019

3. 8. 2021 10:39 Hlaváčková Radka:
 Předmětné části pozemku budou ze smlouvy o výpůjčce vyjmuty 
až po uskutečnění převodu spoluvlastnických podílů na spol. EBA 
a.s.. V současné době probíhá příprava na vklad v součinnosti  s ORS, 
novým ředitelem EBA a.s. panem Čechem a Pardubickým krajem.

Macela Miroslav 03.08.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/1392/2019

9 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.06.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatném 
převodu vybudované veřejné infrastruktury (komunikace, 
chodníky, parkovací stání..) na pozemcích označených jako 
p.p.č. 4368/1 o výměře 803 m2, p.p.č. 4368/4 o výměře 
4.554 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/10 o 
výměře 203 m2 k.ú. Pardubice se společností Centrum 
bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391.
Z: Moravec MarAn, vedoucí OSSÚD,OD
T: 30. 6. 2020

6. 9. 2021 14:54 Bureš Pavel:
 Dokumentace nedodána -není co převzít smluvně do majetku

Moravec Martin 31.12.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/1392/2019

11 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.06.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatném 
převodu vybudované komunikace na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 4368/2 o výměře 27 m2, p.p.č. 
4368/3 o výměře 36 m2, p.p.č. 3718/10 o výměře 28 m2, 
p.p.č. 3706/3 o výměře 56 m2, vše v k.ú. Pardubice, se 
společností Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., 
IČO 06303391.
Z: Moravec MarAn, vedoucí OSSÚD,OD
T: 30. 6. 2020

6. 9. 2021 14:56 Bureš Pavel:
  Dokumentace nedodána - není co smluvně převzít

Moravec Martin 31.12.2022
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Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/1702/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.08.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 3942/2, p.p.č. 3942/1, p.p.č. 3781, p.p.č. 3780, 
p.p.č. 3779, p.p.č. 754/1, p.p.č. 2763, p.p.č. 755/1, vše v k.ú. 
Pardubice se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - 
akce “Pce, K Pardubičkám p.č. 454/4 kn, číslo stavby: IV-12-
2017776“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 7. 2020

27. 8. 2021 8:43 Vodrážková Soňa:
 Akce stále nebyla započata, proto žádám o prodloužení termínu.

Macela Miroslav 31.07.2023

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/2866/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.06.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
převod vybudované stavby části chodníku na pozemku 
označeném jako p.p.č. 720/13 o výměře 5 m2 v k.ú. 
Pardubice, z vlastnictví společnosti DELTA – Střední škola 
informatiky a ekonomie, s.r.o., IČO 62061178, do vlastnictví 
statutáního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2021

6. 9. 2021 14:25 Bureš Pavel:
 Pracovník, který měl smlouvy v pracovní náplni odešel.

Moravec Martin 31.12.2022

Míča Miroslav OZP Úkol na základě 
usnesení - 
R/2988/2020

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.06.2021 Rada města Pardubic Ukládá gesčně pověřenému 
náměstkovi vypracovat koncepční materiál sloužící pro 
podporu a realizaci opatření adaptace na klimatické změny a 
problém sucha, včetně ekonomické analýzy těchto opatření. 
Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora
Martin Charvát, primátor města

7. 9. 2021 7:44 Míča Miroslav:
 Jako dílčí materiál byla dokončena studie sídelní zeleně a 
managment údržby zeleně. Následně bylo zadáno zpracování 
pasportu veřejné zeleně.

Nadrchal Jan 31.12.2021

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/3138/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.08.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 641/1 o výměře 236 m2 (dle PD č. 4), p.p.č. 
614/25 o výměře 1.968 m2 (dle PD č. 5), p.p.č. 614/33 o 
výměře 101 m2 (dle PD č. 7), vše v k.ú. Rosice nad Labem, 
p.p.č. 1109/8 o výměře 26 m2 (dle PD č. 11), p.p.č. 1127/4 o 
výměře 6 m2 (dle PD č. 16), p.p.č. 749/12 o výměře 7 m2 (dle 
PD č. 47), vše v k.ú. Svítkov, p.p.č. 1759/3 o výměře 91 m2 
(dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, s Českou republikou s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, 
IČ 70890005, v rámci stavby „Cyklistická stezka Svítkov, Labe 
ř. km 963,7 až 965,0“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2021

2. 9. 2021 9:36 Vodrážková Soňa:
 Akce nebyla doposud započata, proto žádáme o prodloužení 
termínu.

Macela Miroslav 31.08.2023

Kavalírová Zuzana OHA Úkol na základě 
usnesení - 
R/3707/2020

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.08.2021 Rada města Pardubic Ukládá OHA zmapovat plochy (ucelená 
území) ve vlastnictví města (a jeho organizací), která mohou 
být využita k přestavbě nebo výstavbě, včetně podmínek 
daných územním plánem (platným a návrhem nového) a 
dalších limitů využití (nájemních smluv, věcných břemen, 
ochranných pásem ad.).
Z: Zuzana Kavalírová, vedoucí OHA
T: 31.12.2020

23. 8. 2021 6:27 Kavalírová Zuzana:
 Finalizuje se podoba materiálu po sérii konzultací se zadavateli - 
představiteli Komise pro Startegii a KUA. Požadavek na prodloužení 
termínu měl znít do 31.12.2021, zřejmě došlo k chybě při zadání. 
Prosím o prodloužení termínu min. do 31.10.2021

Kavalírová Zuzana 31.10.2021
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Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/3933/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.07.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení parkovacích míst, přístupových chodníků a 
rozšířené komunikace vybudovaných na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 723/1 o výměře 208 m2, p.p.č. 
723/34 o výměře 269 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 14 m2, 
p.p.č. 723/50 o výměře 6 m2, p.p.č. 723/29 o výměře 17 m2, 
vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti CBL 
Communication by light s.r.o., IČO 25251155, se sídlem 
Štrossova 131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Moravec MarAn, vedoucí OSSÚD, OD
T: 31. 7. 2021

6. 9. 2021 14:39 Bureš Pavel:
 Stavba není dokončena - není co přebírat.

Moravec Martin 31.12.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/3936/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.07.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení 7 parkovacích míst vybudovaných na části 
pozemku označeném jako p.p.č. 391/1 o výměře 88 m2 v k.ú. 
Studánka z vlastnictví společnosti Eldano s.r.o., IČO 
05851416, se sídlem Blahoutova 743, Studánka, 530 12 
Pardubice, do vlastnictví statutárního města.
Z: Moravec MarAn, vedoucí OSSÚD, OD
T: 31. 7. 2021

6. 9. 2021 14:51 Bureš Pavel:
 Dokumenty nedodány - není co přebírat

Moravec Martin 31.12.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/3937/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.07.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení stavebních úprav komunikace, sjezdů a chodníků 
vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 
68/26 o výměře 3 m2, p.p.č. 71/59 o výměře 32 m2, p.p.č. 
431/10 o výměře 732 m2, p.p.č. 456/2 o výměře 1.015 m2, 
p.p.č. 456/27 o výměře 161 m2, p.p.č. 456/39 o výměře 1 
m2, p.p.č. 71/47 o výměře 134 m2, p.p.č. 91/63 o výměře 
380 m2, p.p.č. 437/3 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Pardubičky, 
z vlastnictví společnosti Linkcity Czech Republic a.s., IČO 
27071316, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 
9, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Moravec MarAn, vedoucí OSSÚD, OD
T: 31. 7. 2021

6. 9. 2021 14:58 Bureš Pavel:
   Dokumentace nedodána - není co smluvně převzít 

Moravec Martin 31.12.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/3938/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.07.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení chodníku vybudovaného na části pozemku 
označeném jako p.p.č. 3677/1 o výměře 5 m2 v k.ú. 
Pardubice, z vlastnictví společnosti Jungle Pardubice s.r.o., 
IČO 08510636, se sídlem Jana Zajíce 868, Studánka, 530 12 
Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Moravec MarAn, vedoucí OSSÚD, OD
T: 31. 7. 2021

6. 9. 2021 14:59 Bureš Pavel:
   Dokumentace nedodána - není co smluvně převzít 

Moravec Martin 31.12.2022

Chaloupková Jitka OSKS Úkol na základě 
usnesení - 
R/5372/2021

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.06.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 
bodu I. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.6.2021

2. 9. 2021 8:29 Chaloupková Jitka:
 Úkol nebyl stále splněn, protože u příjemce dotace Radost 
Pardubice, z.s. čekám na finální vyjádření, zda schválené dotační 
projekty budou realizovat a tím uzavřít smlouvu a vyplatit dotaci. 
Byla jsem požádána o vyčkání do měsíce září. Prosím o prodloužení 
termínu do 30.9.2021, konečný status napíšu během tohoto měsíce.

Liedermanová Ivana 31.12..2021
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Ptáček Martin OHA Úkol na základě 
usnesení - 
R/5424/2021

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

01.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavření smlouvy o dílo na 
zpracování dokumentace návrhu stavby „Parkovací dům 
Mezi Mosty" se společností Med Pavlík architekti s.r.o. se 
sídlem Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice, IČO: 05765871 za 
celkovou cenu 302.500 Kč včetně DPH. Do smlouvy bude 
uloženo promítnout výsledky provozně – ekonomického 
modelu do návrhu stavby a stanovena optimální max. cena 
stavby.
Z: Ing. arch. Zuzana Kavalírová
T: 21.5.2021

3. 9. 2021 6:28 Ptáček MarAn:
 Došlo k úpravě smlouvy o dílo a nyní čekáme na doručení 
podepsaného dokumentu ze strany zhotovitele.

Kavalírová Zuzana 01.10.2021

Kudrnová Romana OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/5984/2021

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.08.2021 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a investic 
uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 31.08.2021

23. 8. 2021 8:11 Kudrnová Romana:
 Pan Spálenský zaslal informaci s Xm, že o garáž již nemá zájem - 
usnesení bude v RmP zrušeno.

Srbová Ivana 30.11.2021

Dušková Jaroslava KP Úkol na základě 
usnesení - 
R/6173/2021

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

25.06.2021 Rada města Pardubic Pověřuje primátora města Pardubic 
jednáním se starostou městyse Moravská Nová Ves Mgr. Bc. 
Markem Košutem týkajícím se veřejné sbírky dle bodu I. 
tohoto usnesení.

Z: MarAn Charvát, primátor města
T: neprodleně

2. 7. 2021 9:28 Dušková Jaroslava:
 Komunikace se starostou Moravské Nové Vsi začala ihned po 
jednání rady města a otevření sbírkového účtu.
Termín a další náležitosti převodu finančních prostředků ze 
sbírkového účtu budou postupně řešeny.

Charvát Martin 31.12.2021

Veselá Ilona OE Úkol na základě 
usnesení - 
R/6259/2021

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.07.2021 Rada města Pardubic Ukládá podepsat za statutární město 
Pardubice darovací smlouvu dle bodu I. usnesení.
Z: MarAn Charvát, primátor
T: 31.7.2021

24. 8. 2021 12:06 Pavlová Lucie:
 Komentář R. Jelínka: Ze strany statutárního města Pardubice je 
smlouva podepsána, čeká se na podpis druhé smluvní strany.

Nečas Ondřej 30.09.2021

Šklíbová Edita OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/6335/2021

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

03.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a investic 
zveřejnit záměr a po uplynutí doby zveřejnění udělit souhlas 
podle bodu I. neobdrží-li město k záměru po dobu jeho 
zveřejnění vyjádření jiného zájemce ani jeho nabídku.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 3.9.2021

2. 9. 2021 11:48 Šklíbová Edita:
 Záměr o udělení Souhlasu je zveřejněn do 3.9.2021, teprve poté 
bude udělen samotný Souhlas pronajímatele.

Srbová Ivana 30.09.2021
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Příloha č. 1 usnesení č. 1
Tabulka č. 1

Návrh dotací z PPS - podpora subjektů podílejících se na organizaci Sportovního parku Pardubice 2021.

Celkový rozpočet 600 000,00 Kč
Čerpání 599 960,00 Kč
Zůstatek 40,00 Kč

č. Subjekt IČO
1 HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. 26516471
2 Tělovýchovná jednota Dynamo Pardubice, z. s. 00527327
3 Maple Pool Club, z.s. 27040569
4 Škola kickboxu - Macak's GYM, spolek 60160705
5 JUDOKLUB PARDUBICE z.s. 26646552
6 Kin-ball Pardubice z.s 01274368
7 Spolek BC Pardubice 27046338
8 Akademie Rinosport z.s. 05753929
9 Ok Lokomotiva Pardubice, spolek 26606747

10 Sport Motion s.r.o. 05107776
11 Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s. 46494049
12 Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s 65668065
13 Wayne's World, z.s 22710698
14 Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s. 05567394
15 HBC Svítkov Stars Pardubice, z.s. 05051053
16 VSA Xtreme s.r.o. 03254356
17 Český veslařský klub Pardubice, z.s 15051358
18 Boxerský klub SKP Pardubice, z.s. 46493255
19 Beachpoint z. s. 06633382
20 Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I - florbal 00527785
21 Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I - volejbal 00527785
22 FK Pardubice, z.s. 27041549
23 Hvězda Pardubice z.s. 26650193
24 TJ Sokol Polabiny, z.s. 13584642
25 SOFTBALL PARDUBICE z.s. 69157316
26 Action kids z.s. 07836325
27 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 25253361
28 TJ Tesla Pardubice, z.s. 00527483
29 SK Lázně Bohdaneč, z.s. 22897216
30 SelectDance z.s. 06699286
31 TJ Synthesia Pardubice z.s. 00654833
32 OLYMP východní Čechy, z.s 08027439
33 Česká abilympijská asociace, z.s 67363156
34 Vem Camará Capoeira Pardubice z.s 22714855
35 Sportovní klub Lvíček Pardubice z.s. 02671158
36 Kentaur - Pardubice, z. s. 26650665
37 HAGA Pardubice, z.s. 03077993



38 Karate Lions Pardubice z.s. 01302345
39 Rugby Club Přelouč, z.s 48157635
40 Česká asociace teqballu z.s. 07726970
41 Dostihový spolek a.s. 48155110
42 Havelka Ondřej fyz. osoba
43 DAITÓ RYU - sportovní bojová umění Pardubice, z.s 22690883
44 Sportvisio, z.s. 01227602
45 BK Pardubice, a.s. 27654796
46 Dámský házenkářský klub Pardubice, z.s 60161361
47 Beach Service club z.s 01475550
48 ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s 26605694
49 CTS PERFECT Pardubice z.s 70842299
50 SK Pretorian Pardubice z.s 01252186
51 Dračí legie Pardubice, z.s. 27029883

CELKEM



částka na den*
počet dnů 3 040 Kč žádost vypočítaná dotace

3 9 120 Kč 20 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 10 000 Kč 9 120 Kč
5 15 200 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
3 9 120 Kč 19 000 Kč 9 120 Kč
4 12 160 Kč 15 000 Kč 12 160 Kč
3 9 120 Kč 10 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 9 100 Kč 9 100 Kč
9 27 360 Kč 30 000 Kč 27 360 Kč
3 9 120 Kč 10 000 Kč 9 120 Kč
9 27 360 Kč 27 000 Kč 27 000 Kč
3 9 120 Kč 21 600 Kč 9 120 Kč
2 6 080 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč
3 9 120 Kč 12 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 12 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 10 000 Kč 9 120 Kč
9 27 360 Kč 30 000 Kč 27 360 Kč
6 18 240 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč
3 9 120 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč
3 9 120 Kč 12 500 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 10 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 10 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 20 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 32 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 19 500 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 15 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 11 000 Kč 9 120 Kč
6 18 240 Kč 25 000 Kč 18 240 Kč
3 9 120 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč
3 9 120 Kč 18 200 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
5 15 200 Kč 20 000 Kč 15 200 Kč
3 9 120 Kč 14 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč
3 9 120 Kč 10 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 12 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
3 9 120 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč



9 27 360 Kč 35 000 Kč 27 360 Kč
3 9 120 Kč 14 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 10 000 Kč 9 120 Kč
9 27 360 Kč 26 500 Kč 26 500 Kč
9 27 360 Kč 31 000 Kč 27 360 Kč
5 15 200 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč
3 9 120 Kč 15 000 Kč 9 120 Kč
6 18 240 Kč 13 880 Kč 13 880 Kč
2 6 080 Kč 7 500 Kč 6 080 Kč
3 9 120 Kč 23 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 11 850 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 20 551 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 10 000 Kč 9 120 Kč
3 9 120 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč

203 599 960 Kč



  
Příloha usnesení č. 1 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Basketbalový klub Pardubice, z. s.,  

sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

IČO: 67441629, 

číslo bankovního účtu: 1036028886/5500, 

zastoupený: Bc. Tomášem Urbanem, manažerem klubu na základě plné moci 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 

č. Z/1850/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 

Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 

webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 

podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 

uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 

touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu 

pro rok 2021 ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu 

„Evropské poháry a turnaje“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 30.12.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 128019/2020, vyúčtovat dotaci na položky 

stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 

účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 

trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 

vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 

účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 

identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 

(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 

všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  



 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 

3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  
 

4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 

5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 

prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2 této 

smlouvy,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 

nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 

odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí 

odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 

GDPR). 

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……............................................................ ……............................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Bc. Tomáš Urban 
 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 23.09.2021. 

Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

            

Basketbalový klub Pardubice z.s. 
  

Název akce (projektu) Evropské poháry a turnaje 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 

položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Jízdné 70 000,00 10 000,00 
Startovné 80 000,00 30 000,00 
Ubytování a strava 100 000,00 60 000,00 
   

   

   
   
   
   
   
      
Celkové náklady projekt 250 000,00 100 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace MMP 100 000,00   
Dotace ČBF 45 000,00   
Dotace MŠMT 25 000,00   
Dotace Pk 25 000,00   
Dotace MO V 5 000,00   
Příspěvky 50 000,00   
Celkové příjmy z projektu 250 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  250 000,00   
Výdaje 250 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Tomáš Urban 

Dne: 03.09.2021 

  
      

 



  
Příloha usnesení č. 2 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Basketbalový klub Pardubice, z. s.,  

sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

IČO: 67441629, 

číslo bankovního účtu: 1036028886/5500, 

zastoupený: Bc. Tomášem Urbanem, manažerem klubu na základě plné moci 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 

č. Z/1850/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 

Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 

webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 

podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 

uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 

touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální investiční dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2021 ve výši 200.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu 

„Pořízení automatického střeleckého stroje a podlahového mycího stroje“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 03.09.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 92758/2021, vyúčtovat dotaci na položky 

stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 

účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 

trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 

vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 

účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 

identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 

(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 

všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  



 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 

3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  
 

4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 

5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 

prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2 této 

smlouvy,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 

nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 

odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí 

odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 

GDPR). 

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……............................................................ ……............................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Bc. Tomáš Urban 
 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 23.09.2021. 

Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
  

Název akce/projektu 
Pořízení automatického střeleckého stroje a podlahového 

mycího stroje 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná 
dotace (Kč)" 
Výdaje na akci/projekt  (uveďte 
jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 

Automatický střelecký stroj 175 000,00 118 000,00 
Podlahový mycí stroj 105 000,00 82 000,00 
      
      
      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 280 000,00 200 000,00 

  
  

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   

Vstupné   

Příspěvky sponzorů   

Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  200 000,00 

Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   

                                                      - Národní sportovní agentura   

Vlastní zdroje  80 000,00 

Ostatní (rozepište):   

      

      

      

    

Celkové příjmy z akce/projektu 280 000,00 
  

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)   
Příjmy  280 000,00   
Výdaje 280 000,00   
Rozdíl     
      
Vypracoval: Tomáš Urban 

Dne: 03.09.2021 
 



  
Příloha usnesení č. 3   

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00         /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. Příjemce dotace: 
 HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s.,     

 sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, 

 IČO: 09341391, 

 číslo bankovního účtu: 294373629/0300, 

 zastoupený: Mgr. Petrem Filipem, členem správní rady 
 (dále jen „příjemce“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 

č. Z/1850/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 

(Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 

statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 

stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 

uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 

touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2021 ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu „ULLH - 
Riders Pardubice“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 10.05.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 48362/2021, vyúčtovat dotaci na položky 

stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 

záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 

účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 

nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 

daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 

(SmP), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 

všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  



 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 
veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn:  

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 
 

3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  
 

4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 

5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 

prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 

byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 

účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 

GDPR). 

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 
 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

.......................................................................... ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Petr Filip 
   

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/        /2021 ze dne 

23.09.2021. 

Mgr. Ondřej Menyhárt, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu ULLH-Riders Pardubice 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

Pronájem ledu, kabina 250 000,00   
Doprava 200 000,00   
Marketing, streamy 90 000,00   
Sportovní vybavení, výstroj 150 000,00 10 000,00 
Personální zajištění 100 000,00 70 000,00 
Rozhodčí, časomíra 100 000,00   
Soutěžní utkání 70 000,00 20 000,00 
      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 960 000,00 100 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Členské příspěvky 40 000,00 

Vstupné 20 000,00 

Příspěvky sponzorů 100 000,00 

Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  100 000,00 

Dotace od jiných subjektů:        

Pardubický kraj   100 000,00 

Česká asociace univerzitního sportu 450 000,00 

Česká asociace unicerzitního hokeje   50 000,00 

Univerzita Pardubice   100 000,00 

Vlastní zdroje    

Ostatní (rozepište):   

      

    

Celkové příjmy z akce/projektu 960 000,00 
  

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  960 000,00  

Výdaje 960 000,00  

Rozdíl 0,00   



Příloha usnesení č. 4 -  dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Dodatek č. 2  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19 

uzavřené dne 4.12.2019 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100,  
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., 
sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 42939585,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
číslo bankovního účtu: 34833-561/0100, 
zastoupený: Milanem Chmelařem, prezidentem 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 4.12.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace 
č. D1734/00552/19 (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2019 ve výši 
3.466.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát šest tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Přemístění tenisových kurtů“ (dále také „projekt“).  Dne 9.6.2021 uzavřely smluvní strany k této 
smlouvě dodatek č. 1, na základě něhož byl na žádost příjemce dotace v důsledku zpracování 
projektové dokumentace a upřesnění realizace přesunu příjemce do nové lokality zpřesněn účel 
podpořeného projektu, změněno stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při 
zachování původně schválené výše dotace a prodlouženy některé související lhůty (termín 
dosažení účelu a čerpání dotace do 31.12.2022, termín případného vrácení dotace do 31.1.2023) 
(vše dále jen „Smlouva“). 
 

2. Vzhledem k tomu, že Smlouva dosud stanoví termín předložení vyúčtování do 30.9.2021, dohodly 
se smluvní straně s ohledem na výše uvedené rovněž na potřebě prodloužení tohoto termínu. 
Proto v souladu s ustanovením čl. XI. bod 8. Smlouvy přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě (dále jen „Dodatek“).    

 
 
 

III. Předmět Dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly, že text čl. VI. odst. 1 písm. i) Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„i) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2023 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,“. 



 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.   

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, 

je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
 

4. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Milan Chmelař 
           
 
 
  



 
 
Příloha návrhu usnesení č. 001 

1 z 2 

  

Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
 
 

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále usnesením č. 
Z/…/2021 ze dne 23. 9. 2021 schvaluje tento 
  

 
dodatek č. 6 ke Zřizovací listině  

 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 
 

schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 
(dále také jen „Zřizovací listina“) 

 
 

v tomto znění: 
 

 
 

Čl. I 
 

 

1. Článek II Zřizovací listiny – Základní údaje o organizaci – se mění tak, že nově zní: 
 

„Název organizace:  Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 

  Zřízená ke dni:   1. 1. 1994 na dobu neurčitou 

  Sídlo:    Družstevní 305, 530 09 Pardubice 

  Identifikační číslo (IČO): 48161292 

  Právní forma:    příspěvková organizace“ 

 
2. V článku IV Zřizovací listiny (Statutární orgán a způsob, jakým vystupuje jménem organizace) se v odst. 4 
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na konci vkládá text „a jeho určenými interními předpisy, s nimiž je ředitel povinen se seznámit“. 
 
3.   V článku V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu        

k majetku) se v odst. 6 v bodě 6.8 text „a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru zřizovatele“       
zrušuje.  

 

4. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 2 nahrazuje text „vede oddělené 
účetnictví“ textem „účtuje odděleně“. 
 

5. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se odst. 3 za text „o finanční kontrole“ 
vkládá text „ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)“. 

 
6. V článku VII Zřizovací listiny (Doplňková činnost) se v odst. 2 v bodě 2.2 text „a předkládat na vědomí 

věcně příslušnému odboru zřizovatele“ zrušuje. 
 

7. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 3 nahrazuje číslovka „8“ číslovkou „10“.  
 

8. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 5 text „touto zřizovací listinou“ zrušuje. 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání Zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změny  
a v platnosti. Tento dodatek č. 6 ke Zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2021. 

 
2. Tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků 1, 2,3, 4 a 5.  
 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 98. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 20.09.2021 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady 

Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vladimír 
Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych 
 
 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Michal Zitko, tajemník 
Věra Netolická, interní audit 
 
Omluveni: Tomáš Pelikán, Jiří Rejda 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 98. řádné schůze RmP dne 20.09.2021 byl schválen takto: (pro 9 , proti 0, zdrž. 0) 
Zpráva č. 2 byla stažena. 
 

1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
2. Výpůjčka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.- STAŽENO 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
3. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
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4. Darovací smlouvy - neupotřebitelný majetek OIT 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

5. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
6. Domovní řád - bytové domy 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
7. STAŽENO  
 
8. Smlouva o poskytnutí dotace z Pardubického kraje Obnova kapličky v Popkovicích - 1.etapa 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie 

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 
9. Zrušení pořízení XIX. změny Územního plánu města Pardubice 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

10. Veřejné zakázky KT 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

11. Akcionářské záležitosti RFP a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebek Ondřej, místopředseda představenstva RfP a.s. 
12. Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
13. Akcionářské záležitosti BK Pardubice a.s. (prodej akciového podílu, dodatek č. 1 Akcionářské 
smlouvy) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

14. Ukončení sbírky za účelem pomoci městysu Moravská Nová Ves 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
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15. Finanční hospodaření města, čerpání úvěrového rámce - revokace usnesení 

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

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

16. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Musilová Renata, odbor ekonomický 

17. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – Městské slavnosti Pardubice 2021 - 
podzimní část – zajištění technických služeb 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
18. Dozorčí rada Památníku Zámeček Pardubice 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

19. Dotační smlouva Zimní sportovní park 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Macháně Jiří, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
20. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – KP revokace 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

21. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
22. Dotace z Programu podpory sportu - podpora subjektů podílejících se na organizaci 
Sportovního parku Pardubice 2021 

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

Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
23. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

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

Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
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Hurychová Jana, odbor školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

24. Organizační záležitosti MŠ 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
25. Dodatek zřizovací listiny 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
26. IX. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

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

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
27. Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí 2021 

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

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
28. Diskuse 
 
Informativní zpráva:  
Plnění usnesení č. Z/1609/2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
 

 

II. 
Schválení usnesení z 97. řádné schůze RmP dne 06.09.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 98. řádné schůze RmP dne 20.09.2021 

Zápis a usnesení z 97. řádné schůze dne 06.09.2021 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu z 98. řádné schůze RmP byli jmenováni Petr Kvaš 
        Vit Ulrych 
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise 

- Zodpověděl dotazy V. Ulrycha k návrhům č. 007 (nesouhlas SÚ) a 018 (pozdní předložení 
radě). 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6445/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Trnová XXXXXXXXXXXXX 
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné 500,- Kč/rok + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění elektro skříňky pro 
řadové garáže. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře 1 m2 v 
k.ú. Trnová s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6446/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 2/12 o výměře 220 m2 a p.p.č. 2/20 o výměře 809 
m2, vše v k.ú. Nové Jesenčany společnosti ALS Czech Republic, s.r.o., IČO 27407551, se sídlem 
Praha 9 – Vysočany, Na Harfě 336/9, PSČ 19000, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o 
převodu stavebních úprav na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za 
účelem stavebních úprav sjezdu, příjezdové komunikace a chodníku v rámci akce „Laboratorní 
provoz ALS Pardubice“. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení stavebních úprav sjezdu, příjezdové komunikace a chodníku vybudovaných na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 2/12 o výměře 220 m2 a p.p.č. 2/20 o výměře 809 m2, vše v k.ú. 
Nové Jesenčany z vlastnictví společnosti ALS Czech Republic, s.r.o., IČO 27407551, se sídlem Praha 
9 – Vysočany, Na Harfě 336/9, PSČ 19000, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní 
cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavební úpravy budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební 
úpravy. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 2/12 o výměře 220 m2 a p.p.č. 
2/20 o výměře 809 m2, vše v k.ú. Nové Jesenčany se společností ALS Czech Republic, s.r.o., IČO 
27407551. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavebních úprav sjezdu, příjezdové komunikace a chodníku 
vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 2/12 o výměře 220 m2 a p.p.č. 2/20 o 
výměře 809 m2, vše v k.ú. Nové Jesenčany z vlastnictví společnosti ALS Czech Republic, s.r.o., IČO 
27407551, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 30. 9. 2022 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6447/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č.  287/2, p.p.č. 285/37, p.p.č. 285/38, p.p.č. 332/9, p.p.č. 471/36, vše v k.ú. 
Dražkovice, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se 
sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, za jednorázovou náhradu u 
pozemků označených jako p.p.č.  287/2, p.p.č. 285/37, p.p.č. 285/38, vše v k.ú. Dražkovice ve výši 
75,- Kč/bm+DPH, p.p.č. 332/9 v k.ú. Dražkovice ve výši 200,- Kč/bm+DPH a p.p.č. 471/36 v k.ú. 
Dražkovice ve výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a provozování kanalizačního potrubí v 
rámci stavby „Pardubice, Dražkovice – propojení kanalizace“ za těchto podmínek:  
- úpravy trasy potrubí tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem, 
-  konzultace postupu řešení v přípravné fázi s poskytovatelem dotace Státním fondem dopravní 
infrastruktury, IČO 70856508. 
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Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření 
rozsahu věcného břemene. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č.  287/2, p.p.č. 285/37, p.p.č. 285/38, 
p.p.č. 332/9, p.p.č. 471/36, vše v k.ú. Dražkovice, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., IČO 6010863, v rámci stavby „Pardubice, Dražkovice – propojení kanalizace“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6448/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 156/35, p.p.č. 177/3, p.p.č. 
183/20, p.p.č. 199/12, p.p.č. 706/1, p.p.č. 706/3, p.p.č. 706/11, p.p.č. 710/1, p.p.č. 739/3, p.p.č. 
740/1, p.p.č. 740/8, p.p.č. 742/1, p.p.č. 742/3, p.p.č. 751/3, p.p.č. 758/1, p.p.č. 960/2, p.p.č. 1051, 
p.p.č. 1057/1, p.p.č. 1060, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1064/1, p.p.č 1065/1, p.p.č. 1065/3, 
p.p.č. 1072/1, p.p.č. 1072/6, p.p.č 1073/1, p.p.č 1073/5, p.p.č. 1073/7, p.p.č. 1073/10, p.p.č. 
1080/2, p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1215/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 1217, p.p.č. 1221 v rozsahu určeném 
geometrickým plánem č. 2114-001/2021, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,  za 
jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH. spočívajícího v umístění a provozování 
vybudovaného souboru veřejného osvětlení včetně všech jeho součástí „ Svítkov -východ 1“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 156/35, 
p.p.č. 177/3, p.p.č. 183/20, p.p.č. 199/12, p.p.č. 706/1, p.p.č. 706/3, p.p.č. 706/11, p.p.č. 710/1, 
p.p.č. 739/3, p.p.č. 740/1, p.p.č. 740/8, p.p.č. 742/1, p.p.č. 742/3, p.p.č. 751/3, p.p.č. 758/1, p.p.č. 
960/2, p.p.č. 1051, p.p.č. 1057/1, p.p.č. 1060, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1064/1, p.p.č 
1065/1, p.p.č. 1065/3, p.p.č. 1072/1, p.p.č. 1072/6, p.p.č 1073/1, p.p.č 1073/5, p.p.č. 1073/7, p.p.č. 
1073/10, p.p.č. 1080/2, p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1215/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 1217, p.p.č. 1221 v rozsahu 
určeném geometrickým plánem č. 2114-001/2021, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti 
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, v rámci akce „ Svítkov -východ 1“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6449/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 170/7, p.p.č. 170/19, p.p.č. 
645/8, p.p.č. 645/9, p.p.č. 645/11, p.p.č. 667/1, p.p.č. 667/13, p.p.č. 672/14, p.p.č. 673/3, p.p.č. 
673/16, p.p.č. 673/17, p.p.č. 673/21, p.p.č. 699/1, p.p.č. 699/3, p.p.č. 706/1, p.p.č. 743/2, p.p.č. 
743/3, p.p.č. 745/3, p.p.č. 751/9, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 2094-001/2020, vše 
v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 
1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč+DPH, 
spočívajícího v umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení včetně všech 
jeho součástí ve Svítkově - západ. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 170/7, 
p.p.č. 170/19, p.p.č. 645/8, p.p.č. 645/9, p.p.č. 645/11, p.p.č. 667/1, p.p.č. 667/13, p.p.č. 672/14, 
p.p.č. 673/3, p.p.č. 673/16, p.p.č. 673/17, p.p.č. 673/21, p.p.č. 699/1, p.p.č. 699/3, p.p.č. 706/1, 
p.p.č. 743/2, p.p.č. 743/3, p.p.č. 745/3, p.p.č. 751/9, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 
2094-001/2020, vše v k.ú. Svítkov, v rámci akce  "Svítkov - západ". 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6450/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 214/6, p.p.č. 751/3, p.p.č. 
813, p.p.č. 849/4, p.p.č. 1057/1, p.p.č. 1058/1, p.p.č. 1058/2, p.p.č. 1059/1, p.p.č.  1059/5, p.p.č. 
1060, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1073/8, p.p.č. 1073/10, p.p.č. 1073/11, p.p.č. 1219, v rozsahu určeném 
geometrickým plánem č. 2022-002/2019, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za 
jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč+DPH, spočívajícího v umístění a provozování vybudovaného 
souboru veřejného osvětlení včetně všech jeho součástí v ul. Dlouhá a v ul. K Rybníčku. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 214/6, 
p.p.č. 751/3, p.p.č. 813, p.p.č. 849/4, p.p.č. 1057/1, p.p.č. 1058/1, p.p.č. 1058/2, p.p.č. 1059/1, 
p.p.č.  1059/5, p.p.č. 1060, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1073/8, p.p.č. 1073/10, p.p.č. 1073/11, p.p.č. 1219, 
v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 2022-002/2019, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch 
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, v rámci akce "ul. Dlouhá a v ul. K Rybníčku". 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6451/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2745/3 v k.ú Pardubice o výměře cca 10 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 548_41_21 ze dne 24.8.2021 ve 
výši 1.500,- 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.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
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 a ustanovení, že případné kácení dřevin bude nahrazeno novou výsadbou. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6452/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 752/2 o výměře 10 m2 a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 752/1 o výměře cca 13 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1251/09/21 ze dne 2. 8. 2021 ve výši 1.000,- 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.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s XXXXXXXXXXXXX na 
předmětné pozemky, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto 
smluv do katastru nemovitostí. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6453/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 
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I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/6282/2021'. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

umístění 1 ks reklamního zařízení na části pozemku označeného jako p.p.č. 4210/4 v k.ú. Pardubice 
o rozměru 1,9 m x 1,8 m (č. 1) společnosti DOVAST s.r.o., IČO 28800940, se sídlem Pardubice – Bílé 
Předměstí, Štrossova 239, PSČ 530 03, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,- 
Kč/m2/měsíc+DPH. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o umístění 1 ks reklamního zařízení na části pozemku označeného jako p.p.č. 
4210/4 v k.ú. Pardubice o rozměru 1,9 m x 1,8 m (č. 1) se společností DOVAST s.r.o., IČO 28800940.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6454/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 622/37 o výměře 313 m2, p.p.č. 
622/38 o výměře 79 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, včetně všech součástí a příslušenství - 
vybudované technické infrastruktury z vlastnictví společnosti ROSICE PARK a.s., IČO 06346545, se 
sídlem K Vinici 1256, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/6455/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2387/42 o výměře 50 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,- 
Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
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Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/6456/2021               ((pro 9, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpověď smlouvy o výpůjčce uzavřené se XXXXXXXXXXXXX, na výpůjčku části pozemku 
označeného jako p.p.č. 316/13 o výměře 62,5 m2 v k.ú. Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpověď nájemní smlouvy uzavřené na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4753/1 o 
výměře 162 m2 v k.ú. Pardubice mezi XXXXXXXXXXXXX jako vlastníkem pozemku a 
pronajímatelem a statutárním městem Pardubice jako nájemcem. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vypovědět smlouvu o výpůjčce uzavřenou se XXXXXXXXXXXXX, na výpůjčku části pozemku 
označeného jako p.p.č. 316/13 o výměře 62,5 m2 v k.ú. Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4753/1 o 
výměře 162 m2 v k.ú. Pardubice mezi XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníkem pozemku a 
pronajímatelem a statutárním městem Pardubice jako nájemcem. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               ((pro 0, proti 9, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře 704 m2, p.p.č. 332/6 o výměře 118 
m2, vše v k.ú Popkovice 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 



  12 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 332/4 o výměře 
25 m2, p.p.č. 332/5 o výměře 120 m2, vše v k.ú. Popkovice,  ve prospěch XXXXXXXXXXXXX jako 
vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 296/2, p.p.č. 296/3, p.p.č. 305/5, vše v k.ú. Popkovice a pro 
každého dalšího vlastníka těchto pozemků spočívajícího v právu chůze a jízdy po doložení 
geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, p.p.č. 332/5 o 
výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Popkovice 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, po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 332/4 o výměře 25 m2, p.p.č. 332/5 o výměře 120 m2, vše v k.ú. Popkovice,  ve prospěch 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               ((pro 0, proti 9, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 751/4 o výměře 35 m2 (dle GP č. 1840-16/2016 
p.p.č. 751/38) 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. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
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Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               ((pro 0, proti 9, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 214/9 o výměře cca 50 m2, v k.ú. Ohrazenice 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 

 
 
Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               ((pro 0, proti 9, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 331/38 o výměře 476 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu navrženou 
žadateli ve výši 600,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               ((pro 0, proti 9, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 86/10 o výměře cca 65 m2, p.p.č. 35/4 o výměře 
cca 48 m2, p.p.č. 37/3 o výměře cca 37 m2 (části nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně 
jeho ochranného pásma), vše v k.ú. Ohrazenice 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, po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků. Geometrický plán bude odsouhlasen 
společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 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 
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zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 

 
 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               ((pro 0, proti 9, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění, váznoucího na pozemcích označených jako p.p.č. 1061/30 o výměře 17 m2, 
p.p.č. 1063/12 o výměře 1.280 m2, p.p.č. 1063/13 o výměře 73 m2, p.p.č. 1064/4 o výměře 160 m2, 
p.p.č. 1107/55 o výměře 164 m2, p.p.č. 1107/56 o výměře 919 m2, p.p.č. 1107/114 o výměře 110 m2 
p.p.č. 3867/2 o výměře 1.042 m2, p.p.č. 3867/3 o výměře 406 m2, p.p.č. 3867/24 o výměře 238 
m2,vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice. 

 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               ((pro 0, proti 9, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

umístění 1 ks reklamního banneru o rozměru 4 m x 1,5 m na oplocení umístěném na pozemku 
označeném jako p.p.č. 2433/1 v k.ú. Pardubice společnosti Kamenictví Kůrka s.r.o., IČO 08887934, se 
sídlem Štěpánov 1, 535 01 Přelouč, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- 
Kč/m2/měsíc + DPH za podmínky, že umístění bude v souladu s ust. § 24d vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o umístění 1 ks reklamního banneru o rozměru 4 m x 1,5 m na oplocení umístěném 
na pozemku označeném jako p.p.č. 2433/1 v k.ú. Pardubice se společností Kamenictví Kůrka s.r.o., 
IČO 08887934. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               ((pro 0, proti 9, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako 
p.p.č. 121/34 (původně p.p.č. 121/15) o výměře 300 m2 v k.ú. Popkovice XXXXXXXXXXXXX, na dobu 
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění kontejnerů pro odkládání stavebního 
nářadí a materiálu za níže uvedených podmínek: 
- pozemek bude využíván výhradně pro skladování stavebního nářadí a stavebního materiálu pro 
osobní potřebu, 
- nebude skladován nebezpečný  odpad a chemikálie, materiál vydávající zápach, 
- bez předchozího povolení provozovatele letiště nebude vztyčována výšková mechanizace či výškové 
objekty (stožáry, sloupy apod.), 
- pozemek bude oplocen,  
- nebudou vysazovány dřeviny jakéhokoli druhu. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po schválení nájmu orgány Pardubického kraje, po vyjmutí 
předmětné části pozemku ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT 
a.s., IČO 48154938, a statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem.   

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části 
pozemku označeného jako p.p.č. 121/34 (původně p.p.č. 121/15) o výměře 300 m2 v k.ú. Popkovice s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 9. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               ((pro 0, proti 9, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 345/17 o výměře 1.092 m2 v k.ú. Staré Čívice 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. 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. 

2 
Výpůjčka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. 
 
Návrh usnesení č. 001 byl stažen                
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše 
v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 
m2, vše v k.ú. Svítkov společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – 
Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu 
staveb na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však 
do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování staveb výhyben na stezce pro 
cyklisty a chodce (ul. Táborská) a rozšíření napojení stezky na ul. Dostihová za podmínek stanovených 
v níže uvedených listinách, které jsou přílohami tohoto usnesení: 
- závazné stanovisko – Městského úřadu Chrudim, čj, CR 016147/2020 ODp/KL ze dne 9. 3. 2020 
(příloha č.1) 
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, čj. KRPE-59430-1/ČJ-2020-170606 ze 
dne 27.8.2020 (příloha č. 2) 
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje čj. HSPA-17-410/2020-Šp ze dne 21.7. 
2020 (příloha č. 3) 
- veřejná vyhláška OD MmP, čj. MmP 82120/2020 OD ze dne 13. 8. 2020 (příloha č. 4) 
- souhlas spolku WRC PARDUBICE, IČO 75146789, ze dne 4. 2. 2021 (příloha č. 5). 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 
42 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o výpůjčce uzavřenou s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 
75146789. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod staveb výhyben  a rozšíření napojení stezky vybudovaných na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 
164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov, z 
vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, 
Kostelecká 879/59, PSČ 19600, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 
25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, s vynětím pozemků 
označených jako p.p.č. 39/2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 v k.ú. Svítkov ze zemědělského půdního 
fondu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o 
výpůjčce uzavřenou s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 75146789. 

V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o 
výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 
164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 

VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu staveb výhyben  a rozšíření napojení stezky vybudovaných 
na částech pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v 
k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 
m2, vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 9. 2022 

VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vydat souhlas vlastníka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, s vynětím 
pozemků označených jako p.p.č. 39/2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 v k.ú. Svítkov ze zemědělského 
půdního fondu. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2022 

VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 75146789, o 
vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2022 

 

3 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6457/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-11 
"Dodávka 13 ks multifunkčních zařízení a 15 ks síťových tiskáren" níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- SENTA, spol. s r.o. IČ:48153028 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- TARAN s.r.o. IČ:25836692 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-11 
"Dodávka 13 ks multifunkčních zařízení a 15 ks síťových tiskáren" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6458/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-12 "Nákup 
projekční techniky" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
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- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-12 "Nákup 
projekční techniky" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6459/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-13 
"Dodávka 46 ks notebooků s dokovací stanicí" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-13 
"Dodávka 46 ks notebooků s dokovací stanicí" hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 



  20 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 

4 
Darovací smlouvy - neupotřebitelný majetek OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6460/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice, jakožto dárcem, a Střední 
průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou Pardubice, se sídlem Karla IV. 13, 
530 02 Pardubice, IČO: 02013762, jakožto obdarovaným, ve znění dle přílohy č.1, která je přílohou 
tohoto návrhu usnesení č.1. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít darovací smlouvu se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou 
školou Pardubice, se sídlem Karla IV. 13, 530 02 Pardubice, IČO: 02013762, ve znění dle přílohy č.1, 
tohoto návrhu usnesení č. 1 bodu I.   
 
Z:   vedoucí odboru informačních technologií 
T:   15.10.2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6461/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice, jakožto dárcem,  a Péčí o duševní 
zdraví, z.s., se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice,  IČO: 64 24 22 18,  jakožto obdarovaným, 
ve znění dle přílohy č. 2, která je přílohou tohoto návrhu usnesení č. 2. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít darovací smlouvu se subjektem Péče o duševní zdraví, se sídlem Bělehradská 389, 530 09 
Pardubice,  IČO: 64242218, ve znění dle přílohy č. 2, tohoto návrhu usnesení č. 2 bodu I.  
 
Z:   vedoucí odboru informačních technologií 
T:   15.10.2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6462/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice, jakožto dárcem, a Péčí o duševní 
zdraví - středisko Výměník, z.s., se sídlem Mladých 325, 530 09 Pardubice, IČO: 71238514,  jakožto 
obdarovaným, ve znění dle přílohy č. 3, která je přílohou tohoto návrhu usnesení č. 3. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít darovací smlouvu se subjektem Péče o duševní zdraví - středisko Výměník, z.s., se sídlem 
Mladých 325, 530 09 Pardubice, IČO: 71238514, ve znění dle přílohy č. 3, tohoto návrhu usnesení č. 
3 bodu I.  
 
Z:   vedoucí odboru informačních technologií 
T:   15.10.2021 

5 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primáror města 

- Bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6463/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ruší 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
č. OMI-VZMR-2021-050 „COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD“ z důvodu vysokého překročení 
předpokládané ceny o více jak 264 %. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6464/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2021-05 „DDM BETA-rekonstrukce střechy nad přízemní částí“ o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo ze dne 12.4.2021 a to na základě změnového listu č.1, upravujícího změnu stavby vzniklou při 
její vlastní realizaci, s dodavatelem DM Stavby CZ s.r.o., IČO 00274046 s cenou méněprací ve výši - 
761.851,35 Kč bez DPH.   

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2021 s dodavatelem DM Stavby CZ s.r.o., IČO 
00274046, v rámci realizace akce „DDM BETA-rekonstrukce střechy nad přízemní částí“, na základě 
změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, cenou méněprací 
ve výši - 761.851,35 Kč bez DPH.   
Z: Škoda Petr, vedoucí OMI 
T: 31.10.2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6465/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-063 „Památník Zámeček – 
ochranný antigraffiti nátěr venkovních betonových ploch“ dodavateli TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s 
r.o., Holandská 542, 533 01 Pardubice, IČO: 15050238 s nabídkovou cenou 279.090,- Kč bez DPH. 



  23 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6466/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-064 „Revitalizace Letního 
stadionu - technický dozor investora“ dodavateli Libor Matoušek, Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 
Přelouč, IČO: 66812585 s nabídkovou cenou 175.000,- Kč bez DPH. 

 

6 
Domovní řád - bytové domy 

Zpravodaj: Martin Charvát, primáror města 
- Bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 

- P. Kvaš: pochválil předložený domovní řád a doporučil vynucení jeho dodržování. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6467/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Závazná pravidla pro užívání bytů a nebytových prostor v bytových domech v majetku Statutárního 
města Pardubice – Domovní řád, jak jsou tato specifikována v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to s 
účinností od 15. 10. 2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic zajistit všechna právní a související jednání potřebná k seznámení všech 
dotčených nájemců se Závaznými pravidly pro užívání bytů a nebytových prostor v bytových 
domech v majetku Statutárního města Pardubice – Domovním řádem. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2022 
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7 
STAŽENO 

8 
Smlouva o poskytnutí dotace z Pardubického kraje Obnova kapličky v Popkovicích - 

1.etapa 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6468/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Smlouvu č. OKSCR/21/74519 o poskytnutí podpory z Programu podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2021 na projekt „Obnova kapličky v Popkovicích – 1.etapa“. Smlouva je 
přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu č. OKSCR/21/74519 o poskytnutí podpory z Programu podpory kultury a 
památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 na projekt „Obnova kapličky v Popkovicích – 
1.etapa“. 
 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 30.9.2021 

9 
Zrušení pořízení XIX. změny Územního plánu města Pardubice 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Okomentoval návrh s tím, že již je jasné, že propojka v této lokalitě nebude realizována. 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6469/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic zrušit přijaté usnesení č. 1820/2014 bod II. ze dne 13.5.2014 ve 
znění: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje pořízení změny platného územního plánu XIX. Pro 
lokalitu spojovací komunikace „Pod Břízkami – Kyjevská“. 

10 
Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- Bez doplňujích informací 

 
 
Rozprava: 

- V. Ulrych: doporučil samostatné hlasování u návrhu č. 001 I. a  II. Ohradil se proti přímému 
zadání zakázky firmě Spálenský, vznesl dotaz,  proč se nepřihlásila do VŘ a zda končí svou 
podnikatelskou činnost → M. Zitko: část II. stáhl a nebylo o ní hlasováno. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6470/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-021 s názvem: „Stěhovací 
služby“. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6471/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-023 s názvem: „Zakoupení osobního automobilu 
Škoda Fabia“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• AUTO DRYML a.s., Pardubice – Rosice, Generála Svobody 658, PSČ 53351, IČO: 27528464 
• Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina, IČO: 25278924 
• Louda Auto a.s., č.p. 166, 290 01 Choťánky, IČO: 46358714 
• Auto Hybeš s.r.o., č.p. 122, 537 01 Dřenice, IČO: 28818831 
• Auto MERCIA a.s., Dašická 1228, 537 01 Chrudim, IČO: 25922076 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-
023 s názvem „Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia“ na profilu zadavatele. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-023 s názvem „Zakoupení osobního automobilu Škoda 
Fabia“ hodnotící komisi v tomto složení: 
 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek Dis. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

11 
Akcionářské záležitosti RFP a.s. 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Okomentovatl oba předložené návrhy 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Přílohy obsahují citlivé údaje, proto nebudou zveřejněny. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6472/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh na navýšení základního kapitálu společnosti 
Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené 
Předměstí za těchto podmínek: 
1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 8.000.000,-- Kč (osm milionů korun českých). 
Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  
 
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno 
o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako listinné 
akcie, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady (dále společně též jen 
„Akcie“).  
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3) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci – stávajícímu jedinému akcionáři 
Společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČO 002 74 046, sídlo úřadu města v Pardubicích, 
Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 (dále též jen „Zájemce“), který tím využije přednostního práva 
na upsání nových akcií dle ust. § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“).  
 
4) Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu 
smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh 
smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto Rozhodnutí do 
obchodního rejstříku.  
 
5) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti 
o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kursem 
1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány 
jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené 
výši v souladu s ustanovením § 247 odst. 1) ZOK.  
 
6) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: 
Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději 
ve      lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 
0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. 

II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu 
Společnosti dle Rozhodnutí změnu stanov Společnosti takto: 
Ustanovení Článku 4 „Základní kapitál“, odstavce 1 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít 
takto:  
„1. Základní kapitál společnosti činí 694.815.000,-- Kč (šest set devadesát čtyři miliony osm set 
patnáct tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií byl zcela splacen peněžitými a 
nepeněžitými vklady.“  
 
Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 1 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít takto:  
„1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na akcie takto: 
a) 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 646.020,-- Kč 
(šest set čtyřicet šest tisíc dvacet korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž 
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,  
b) 13 (třináct) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 660.000,-- Kč (šest 
set šedesát tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž převoditelnost je 
omezena souhlasem valné hromady,  
c) 203 (dvě stě tři) kusy kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 661.000,-- Kč 
(šest set šedesát jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž 
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,   
d) 445 (čtyři sta čtyřicet pět) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 
1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž 
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,  
e) 27 (dvacet sedm) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč 
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(pět set tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž převoditelnost je omezena 
souhlasem valné hromady,  
f) 289 (dvě stě osmdesát devět) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 
100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž 
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,  
g) 5 (pět) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc 
korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem 
valné hromady.“  
 
Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 3 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít takto:  
„3. Celkový počet hlasů spojených s akciemi ve společnosti činí 34.740.750 (třicet čtyři miliony 
sedm set čtyřicet tisíc sedm set padesát) hlasů.“ 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít Smlouvu o upsání akcií mezi městem Pardubice a společností Rozvojový fond 
Pardubice a.s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí o zvýšení 
základního kapitálu peněžitou částkou 8.000.000,- Kč. Smlouva o upsání akcií je přílohou návrhu 
usnesení.   

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6473/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic souhlasit s návrhem představenstva společnosti Rozvojový fond 
Pardubice a.s. (dále jen RFP) preferovat lokalitu Hůrka pro umístění novostavby malého zimního 
stadionu na pozemcích města Pardubice s tím, že tento návrh vychází z odborných zjištění 
definovaných v „Ověřovací studii“ Ing. Jiřího Žáka (z 07/2021), která je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic souhlasit s vazbou na předchozí usnesení s tím, aby představenstvo 
RFP v součinnosti s odbornými útvary města Pardubice (OHA, OMI, ORS) a v součinnosti s Nadací 
pro rozvoj města Pardubice využilo pro zpracování Návrhu stavby malého zimního stadionu (3. 
ledové plochy) v lokalitě Hůrka informace z ověřovací studie (příloha bodu I. tohoto usnesení), a 
vyhodnotilo potenciál rozvojového prostorového umístění uvažovaných sportovišť v dané lokalitě 
(např. optimalizace s využitím demolic nevyužívaných objektů s využitím vhodnějšího umístění 
hřiště s umělou trávou PAMAKO, apod.).       

III. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
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Zastupitelstvu města Pardubic uložit Radě města Pardubic koordinovat veškeré aktivity navazující 
na předchozí schvalovací usnesení tak, aby bylo možné v lednu 2022 projednat na jednání 
zastupitelstva Návrh stavby malého zimního stadionu (3. ledové plochy) v lokalitě Hůrka vč. 
očekávaných výdajů a včetně majetkoprávních vypořádaní s vlastníky dotčených pozemků (např. s 
Nadací pro rozvoj města).   
 
Zodpovídá: Jan Mazuch 
Termín: do 30. 01. 2022 

12 
Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6474/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 ve výši 50.000,- Kč fyzické 
osobě podnikající - panu MgA. Oliveru Malinovi, se sídlem: 180 00 Praha 8 - Libeň, Na Dědince 
515/12, IČ: 68393041, na realizaci projektu "Bojovníci a vlastenci - deníček služebné". Dotace 
nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro 
rok 2021 ve výši 50.000,- Kč s fyzickou osobou podnikající s panem MgA. Oliverem Malinou, se 
sídlem: 180 00 Praha 8 - Libeň, Na Dědince 515/12, IČ: 68393041, na realizaci projektu "Bojovníci a 
vlastenci - deníček služebné".  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch  
T: 31.12.2021 

13 
Akcionářské záležitosti BK Pardubice a.s. (prodej akciového podílu,  

dodatek č. 1 Akcionářské smlouvy) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Víta Ulrycha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
Přílohy obsahují citlivé údaje, proto nebudou zveřejněny. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6475/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít Smlouvu o převodu akcií mezi společností Pepahol s.r.o., IČO: 054 30 682, se sídlem 
Stéblová, 533 45, čp. 69, a Statutárním městem Pardubice. Smlouva je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6476/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít dodatek č. 1 Akcionářské smlouvy ze dne 17. 6. 2021 mezi akcionáři společnosti ve 
společnosti BK Pardubice a.s., IČ: 276 54 796, se sídlem Pardubice, V Ráji 311, Pardubice, Zelené 
předměstí. Návrh dodatku je přílohou tohoto usnesení. 

 

14 
Ukončení sbírky za účelem pomoci městysu Moravská Nová Ves 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6477/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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ve smyslu § 8 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, ukončení veřejné sbírky statutárního města Pardubice konané za účelem 
finanční pomoci městysu Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, poškozenému živelní pohromou dne 
24. 6. 2021. Veřejná sbírka skončí ke dni 20. 10. 2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

oznámit dle § 8 odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Pardubického kraje ukončení veřejné sbírky. 
 
Z: Charvát Martin, primátor města, Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
T: neprodleně 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

ekonomickému odboru převést finanční prostředky z veřejné sbírky ze sbírkového účtu města č.ú.: 
123-3116330267/0100 městysu Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, na jeho účet č.ú.: 
6013203349/0800, a to ve výši celkového zůstatku sbírkového účtu města ke dni ukončení sbírky. 
 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
T: 31. 10. 2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6478/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnutí finančního příspěvku ve výši 750.000,- Kč do veřejné sbírky statutárního města 
Pardubice konané v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem finanční pomoci městysu Moravská 
Nová Ves, IČ: 00283363, poškozenému živelní pohromou dne 24. 6. 2021. 

15 
Finanční hospodaření města, čerpání úvěrového rámce - revokace usnesení 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Mimo jiné  poukázal na kladný výsledek i přes finanční zátěž související s pandemií. V návrhu 

č. 002 se jedná o akce, na které bude dočerpán úvěrový rámec ve výši 10 mil. Kč. 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6479/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

zprávu "Finanční hospodaření města", která je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6480/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na zrušení části textu usnesení č. Z/987/2019 ze dne 12. 12. 2019, týkající se použití 
finančních prostředků úvěrového rámce KB v roce 2020 na realizaci akcí:  
- "ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 30 000,0 tis.  
- "ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního hřiště" ve výši Kč 13 550,0 tis. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na použití finančních prostředků v roce 2021 z úvěrového rámce v Komerční bance, a.s. na 
investiční akce následovně:  
- "ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 24 009 377,96  
- "ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního hřiště" ve výši Kč 8 772 661,27 
- "Regenerace panelového sídliště Lidická" ve výši Kč 10 767 960,77. 

16 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6481/2021               (pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2)

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 282. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
20,0 tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 282. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
25,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Ing. Petra Kvaše" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 282. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
25,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Bc. Jana Nadrchala" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 282. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 
tis. z položky "Rezerva náměstka PaedDr. Jana Mazucha" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

17 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – Městské slavnosti Pardubice 

2021 - podzimní část – zajištění technických služeb 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6482/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a čl. 14 odst. 4 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění technických služeb v rámci projektu Městské slavnosti 
Pardubice 2021“ v celkové výši 237.960,- Kč bez DPH dodavateli Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 
která je přílohou tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí 530 12 Pardubice, 
která je přílohou tohoto usnesení.  
 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 7.10. 2021 

18 
Dozorčí rada Památníku Zámeček Pardubice 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6483/2021               ((pro 8, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Zřizuje 

dozorčí radu příspěvkové organizace Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace, IČ: 
09812806. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Statut dozorčí rady příspěvkové organizace Památník zámeček Pardubice, příspěvková organizace, 
IČ: 09812806, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

do funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady příspěvkové organizace Památník 
zámeček Pardubice, příspěvková organizace, IČ: 09812806, 
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1) Mgr. Jakuba Rychteckého, XXXXXXXXXXXXX- předseda dozorčí rady; 
2) Adolfa Vondrku, XXXXXXXXXXXXX - místopředseda dozorčí rady; 
3) Mgr. Janu Fiedlerovou, XXXXXXXXXXXXX - členka dozorčí rady. 

19 
Dotační smlouva Zimní sportovní park 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Petra Kvaše a Ludmily Ministrové podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
Přílohy obsahují citlivé údaje, proto nebudou zveřejněny. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6484/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout dotaci obchodní společnosti Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Zimní 
sportovní park v sezóně 2021/2022, z titulu vyrovnávací platby představující rozdíl mezi náklady a 
výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, v celkové výši 2,460.000,- 
Kč, a to prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním 
městem Pardubice a společností Dostihový spolek a.s. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem 
Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s 
realizací projektu Zimní sportovní park v sezóně 2021/2022, z titulu vyrovnávací platby 
představující rozdíl mezi náklady a výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, ve výši 2,460.000,- Kč. Znění smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 

20 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotící komise v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – KP 

revokace 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP 
- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6485/2021              (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 

usnesení Rady města Pardubic č. R/5685/2021 ze dne 26.4.2021 v bodu II. tak, že namísto původně 
schválené členky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výroba zlatých přívěsků na vítání občánků pro Magistrát města Pardubic“ paní Zdenky 
Havlíčkové schvaluje novou členkou hodnotící komise paní Lucii Potockou. 

21 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6486/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze 
usnesení. 

 

22 
Dotace z Programu podpory sportu - podpora subjektů podílejících se na organizaci 

Sportovního parku Pardubice 2021 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6487/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory sportu - podpora subjektů podílejících se na organizaci 
Sportovního parku Pardubice 2021 subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou tohoto 
usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty, kterým byla schválena dotace z 
Programu podpory sportu - podpora subjektů podílejících se na organizaci Sportovního parku 
Pardubice 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

23 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6488/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč spolku 
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. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V 
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Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské poháry a turnaje" dle 
přílohy tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6489/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální investiční dotaci z Programu podpory sportu ve výši 200.000,- Kč 
spolku Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice, na realizaci projektu "Pořízení automatického střeleckého stroje a podlahového 
mycího stroje". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu 
podpory sportu ve výši 200.000,- Kč se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, 
sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Pořízení 
automatického střeleckého stroje a podlahového mycího stroje" dle přílohy tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6490/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč spolku 
HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, 
na realizaci projektu "ULLH Riders Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: 
Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu "ULLH – Riders Pardubice" dle 
přílohy tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6491/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19 ze dne 
04.12.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.06.2021 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem 
Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice, z.s., IČO: 42939585, sídlo: U Stadionu 1652, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na projekt „Přemístění tenisových kurtů“, jímž se prodlužuje termín 
předložení vyúčtování dotace. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6492/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 10.000,- Kč spolku CK Pardubice, 
spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na Okrouhlíku 1678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na realizaci 
projektu „Mistrovství republiky Extraligy Masters a vložený závod mládeže a žen – časovka v Černé 
za Bory“. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
10.000,- Kč se spolkem CK Pardubice, spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na Okrouhlíku 1678, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu „Mistrovství republiky Extraligy Masters a 
vložený závod mládeže a žen – časovka v Černé za Bory“. 

24 
Organizační záležitosti MŠ 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6493/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o zvýšení nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány 
na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 750 18 225, a to ze 106 na 136 dětí. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole Doubek Pardubice-
Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 750 18 225, v 
rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.9.2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6494/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení týkající se místa 
poskytování školských služeb v Mateřské škole Doubek Pardubice Svítkov a Lány na Důlku, 
Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 750 18 225 o nové odloučené pracoviště - K 
Dubině 693, Svítkov, 530 06  Pardubice s kapacitou 30 dětí od 1.9.2022. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost o zápis změny místa poskytování školských služeb v Mateřské škole Doubek 
Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 750 18 
225 v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.9.2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6495/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení týkající se poskytování 
školských služeb - školní jídelny-výdejny v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na 
Důlku, IČ: 750 18 225 na odloučeném pracovišti K Dubině 693, Svítkov, 530 06  s kapacitou 30 
stravovaných od 1.9.2022. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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podat žádost o zápis změny poskytování školských služeb - školní jídelny-výdejny Mateřské školy 
Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na 
Důlku, IČ: 750 18 225 na odloučeném pracovišti K Dubině 693, Svítkov, 530 06  v rejstříku škol a 
školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.9.2021 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6496/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných v Mateřské škole Doubek 
Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 750 18 
225, a to ze 125 na 160 stravovaných. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných v Mateřské škole Doubek 
Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 750 18 
225, v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.9.2021 

25 
Dodatek zřizovací listiny 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6497/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh dodatku č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Polabiny, 
Družstevní 305, IČ 48161292, se sídlem Družstevní 305, 53009 Pardubice, ve znění, které je přílohou 
tohoto usnesení. 

26 
IX. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6498/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "(K)roky bez násilí" na běžné výdaje položky "Komunitní plánování" (správce 6131 - 
Odbor sociálních věcí). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6499/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 83,3 tis. položka 22. "PPvSZO - Lékařská péče 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
transferů položky "PPvSZO - Hamzova léčebna - screening chodidel" na běžné transfery položky 
"Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,7 tis. položka 22. "Program podpory v 
sociální a zdravotní oblasti" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve 
stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6500/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,4 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ 
Hostovice - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Hostovice - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 276,1 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ 
Kamínek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 334,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ 
Družstevní - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 206,4 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ 
Staňkova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6501/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Areál MFA - provoz parkovacích ploch u MFA - RFP a.s. příkazní smlouva" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6502/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6503/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 89,0 tis. položka 23. "Sociální pohřby" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Sociální pohřby" (správce 
6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6504/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Areál MAS Dukla úprava střechy tribuny" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6505/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - 
PD"  (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská"  (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6506/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 650,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6507/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Budova radnice - Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského sálu" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/6508/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/6509/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 213,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Azylový dům s noclehárnou pro muže - návrh stavby" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/6510/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Analýza energetických úspor v budovách v majetku města" (správce 1411 - Odbor rozvoje 
a strategie). 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/6511/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 
výdaje položky "Provoz separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/6512/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 1 550,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "MŠ Wintrova-rekonstrukce kuchyně a gastro" na běžné výdaje položky "Velká 
údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 650,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "MŠ Rosická-rekonstrukce soc. zařízení" na běžné výdaje položky "Velká údržba a investice 
školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "DDM Beta - 
sádrokartonová příčka" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/6513/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 9 500,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Domov pro seniory - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/6514/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 110,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ 
E. Košťála - Úpravy prostor pro potřeby ZŠ Montessori - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/6515/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 750,0 tis. položka 31. "Předpokládaná 
dotace - Sociální služby města Pardubic - nákup elektromobilů" a zároveň návrh na zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Sociální služby města Pardubic - nákup 
elektromobilů" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/6516/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/6517/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 21,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky 
"MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 29,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky 
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"MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky 
"ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/6518/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 10 000,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "Finanční kompenzace DPmP, a. s. - dopravní obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/6519/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/6520/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 12,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/6521/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Krizová rezerva" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/6522/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/6523/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"ZUŠ Lonkova - nová budova - architektonická soutěž" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 

 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/6524/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 162,0 tis. položka 211. "Ostatní kultura" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Ostatní kultura" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 238,0 tis. položka 211. "Městské slavnosti" a 
zároveň návrh na zvýšení  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Městské slavnosti" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/6525/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Krizová rezerva" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/6526/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "MŠ Brožíkova - odstranění radonu, VZT jednotka s rekuperací" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/6527/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - 
Umění pro veřejný prostor" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "COK - dotace MK - Umění pro veřejný prostor" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 400,8 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ 
Odborářů - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 872,0 tis. položka 41. "Dotace MF - volby do 
PS Parlamentu ČR" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"Dotace MŠMT MF - volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/6528/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 101,7 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na běžné výdaje 
položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 - Kancelář primátora). 

 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/6529/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na převod finančních prostředků ve výši Kč 8 900,0 tis. z rozpočtu MO VII - Rosice nad Labem 
do rozpočtu MmP na kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v 
Rosicích n/L" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 7 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 
2022 na kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích 
n/L" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/6530/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 750,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Finanční pomoc městysi Moravská Nová Ves - 
živelní pohroma" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. R/6531/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie) na 
kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. R/6532/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje 
položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. R/6533/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - 
COK - Jazzconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"COK - dotace Pk - Jazzconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - 
COK - Textconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"COK - dotace Pk - Textconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. R/6534/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,5 tis. položka 211. "MP - příjmy z 
poskytování služeb - DDH" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. R/6535/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. položka 412. "Veřejnoprávní 
smlouvy" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. 
DDH" (správce 214 - Městská policie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 412. "Veřejnoprávní 
smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Náhrada mzdy za 
DPN" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. R/6536/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. položka 232. "MP přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Mzdy zaměstnanců vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. R/6537/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. v rámci 
položky "MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci 
položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných 
transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci 
položky "Služby, projekty, znalecké posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy) z kapitálových výdajů 
na běžné výdaje. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. v rámci 
položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 800,0 tis. v rámci 
položky "Úpravy pro potřeby ZŠ Montessori - ZŠ E. Košťála" (správce 1734 - Odobr školství, kultury 
a sportu) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. R/6538/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ - Bratranců 
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Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ - Kamínek 
- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 130,0 tis. Kč z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ - 
Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. R/6539/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z běžných 
transferů položky "Památník Zámeček - příspěvek na provoz" na kapitálové transfery položky 
"Památník Zámeček - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní zdroje" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné transfery položky "Památník Zámeček - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) na běžné transfery položky "Památník Zámeček - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 139,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Památník Zámeček - expozice" na kapitálové výdaje položky 
"Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Centrální 
polytechnické dílny a Gampa - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - parkoviště - dar 
Foxconn" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní 
zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. R/6540/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Bytové domy - revize a ostatní služby" na kapitálové výdaje položky "Ubytovna 
Češkova - výměna zařízení pro ohřev TUV" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Bytové domy - revize a ostatní služby" na běžné výdaje položky "Údržba ubytovny 
Češkova" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Vinice - stará vojenská plovárna - I. 
etapa CS - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky „NP – ostatní (opravy, údržba, služby)“ na kapitálové výdaje položky „NP Štrossova 
239 – vybudování výběhu pro psy“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. R/6541/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 326,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Městské slavnosti" na běžné transfery položky "DDM Alfa - DDM Delta - KD 
Hronovická - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Projekt Vilém 500" na běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na běžné výdaje položky "Síň slávy 
Pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. R/6542/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných 
výdajů položky "ZŠ E. Košťála - vybavení prostor pro ZŠ Montessori" na běžné transfery položky "ZŠ 
Montessori - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. z běžných 
výdajů položky "ZŠ E. Košťála - vybavení prostor pro ZŠ Montessori" na kapitálové transfery 
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položky "ZŠ Montessori - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. R/6543/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 445,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program 
regenerace MPR" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 67,0 tis. z běžných 
transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na běžné transfery 
položky "PR MPR - Dům č. 58, Měšťanský dům, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 282,0 tis. z běžných 
transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na běžné transfery 
položky "PR MPR - Kostel Zvěstování Panny Marie" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 096,0 tis. z běžných 
transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na běžné transfery 
položky "PR MPR - Zámek - hradební zeď" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

 

27 
Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí 2021 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6544/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí roku 2021. 

 

28 
Diskuse 

 
V. Ulrych: vznesl dotaz na prezentaci útulku pro opuštěná zvířata v Bobru → reagoval M. Charvát 
s tím, že finální verze bude hotova koncem září 2021. 
 
P. Kvaš: informoval o aktuálním stavu přípravy informativní zprávy o rekonstrukci nadjezdu Kyjevská 
na ZmP dne 23.09.2021 → V. Ulrych upozornil, že na dodatkové tabulce je uveden termín dokončení 
07.11.2021 . 
P. Kvaš: v souvislosti s novelou pravidel silničního provozu připravovanou od 01.01.2022 a s možností 
odtahovat koloběžky požádal p. tajemníka o vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat touto 
tématikou → M. Charvát upozornil na nutnost dokreslit místa pro parkování koloběžek na chodníky 
→ P. Kvaš řeší toto s městskými obvody,  s firmami a s městskou policií. 
V. Ulrych: doporučil zvážit zpoplatnění míst na parkování koloběžek. 
 
V. Štěpánek: doplnil informace k vytipování parkovacích míst pro koloběžky, připomněl problematiku 
domovníka na Erno Košťála → reagoval M. Charvát s tím, že funkce domovníka se řeší, bude 
schvalováno v RmP.   
V. Štěpánek: informoval, že bude odpovídat v RZ na fámu o využití hřiště na Slovanech - doporučuje 
zde vznik sportovně relaxačního parku. 
 
M. Charvát: informoval o jednání s dvěma nájemníky BD J. Pernera, které je třeba dočasně 
přestěhovat  z důvodu rekonstrukce BD → bude svolána na toto téma mimořádná schůze RmP dne 
23.09.2021 ve 14:30 h v KD Hronovická. Jeden z nájemníků, pan Čáp zaslal své stanovisko, které spolu 
s návrhem města na řešení bude zasláno zastupitelům. 
 
P. Kvaš: upozornil na petici související se zrušením parkovacích míst na tř. 17. listopadu → byla 
rozeslána organizačním oddělením zastupitelům města 17.09.2021. Následovat  bude řádná zpráva. 
 
M. Charvát: uvedl, že stejná situace je v ulici Na Spravedlnosti, kde je poukazováno na pochybení při 
provádění rekonstrukce → stále se jedná o staveniště, je třeba dokončit a převzít stavbu. 
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V. Ulrych: upozornil na předžalobní výzvu právního zástupce pana Lodera v souvislosti s 
neoprávněným používáním užitného vzoru  → P. Kvaš uvedl, že město je zákazník a řešení je 
v kompetenci dodavatele, což je  T-MOBILE. 
 

 

Schůze byla ukončena v  11:00 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Petr  K v a š   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Vít  U l r y c h        
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 23.09.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (62 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
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