
Hlasování

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:07:34                          
                     00. Úvod, schválení programu                     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  schválení programu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:10:26                          
01. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
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Hlasování
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002 - doporučené
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 3 - NESCHVÁLENO                     
                          10.6.2019 10:11:02                          
01. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        5   Proti          
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Proti          
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Proti          
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti          
  Ulrych Vít                               KpP        11  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 10 (91%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 003 - nedoporučený
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:12:06                          
02. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
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Hlasování
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002 - doporučené
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 5 - NESCHVÁLENO                     
                          10.6.2019 10:12:29                          
02. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        5   Proti          
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Proti          
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Proti          
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti          
  Ulrych Vít                               KpP        11  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 10 (91%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 003 - nedoporučený
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:13:42                          
      03. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty       
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
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Hlasování
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO                     
                          10.6.2019 10:23:38                          
               04. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 5 (45%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (45%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  návrh č. 036
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
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Hlasování
                     HLASOVÁNÍ č. 8 - NESCHVÁLENO                     
                          10.6.2019 10:24:13                          
               04. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        5   Proti          
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Proti          
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Proti          
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti          
  Ulrych Vít                               KpP        11  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 9 (82%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 041
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:24:39                          
               04. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
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Hlasování
  Návrhy č. 001 - 035 - doporučené
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                          10.6.2019 10:25:12                          
               04. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        5   Proti          
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Proti          
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Proti          
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti          
  Ulrych Vít                               KpP        11  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 10 (91%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 037 - 040, 042 - 046 - nedoporučené
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:26:53                          
                   05. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________
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Hlasování

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                    HLASOVÁNÍ č. 12 - NESCHVÁLENO                     
                          10.6.2019 10:29:51                          
            06. Záměr odkoupení objektu kaple sv. Trojice             
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS        5   Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KpP        11  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 3 (27%)  Proti: 1 (9%)  Zdrželo se: 6 (55%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:32:15                          
  07. Odkoupení objektu garáže na st. p. č. 7007/34 v k.ú. Pardubice  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
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Hlasování
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:33:50                          
08. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:34:15                          
08. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
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Hlasování
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001, 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:35:14                          
09. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001 - 005
______________________________________________________________________
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Hlasování
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:36:56                          
10. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotící komise v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu - OHA
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:37:51                          
             11. Změny členů v Komisi pro bezbariérovost              
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________
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Hlasování
Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návhr č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:41:04                          
                 12. Mokrý poldr na Spojilském odpadu                 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001 se změnou - návrh náměstkyně Dvořáčkové
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:42:47                          
13. Odkup vodovodu a kanalizace v Ohrazenicích od firmy Nové Ohrazenice I s.r.o.
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
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Hlasování
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:45:27                          
          14. Problematika EBA a.s. (zvyšování ZK, ostatní)           
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:46:27                          
    15. Schválení změny způsobu nákupu elektrické energie a plynu     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
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Hlasování
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:49:43                          
 16. Strategický plán rozvoje města - vyhodnocení plnění za rok 2018  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
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Hlasování
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:50:29                          
17. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
- ORS
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:52:54                          
                      18. Smluvní vztahy P-PINK                       
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
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Hlasování
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:54:12                          
     19. Uzavření smlouvy na zaslání mimoř. čl. příspěvku RRA PK      
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:55:53                          
20. Rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (POKYN) + schválení 
podmínek výběrového řízení na místopředsedu pověř. řízením
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
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Hlasování
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:56:15                          
20. Rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (POKYN) + schválení 
podmínek výběrového řízení na místopředsedu pověř. řízením
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 7 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (18%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 10:59:45                          
   21. Podmínky nákup akcií města v HC (výstup z pracovní skupiny)    
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
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Hlasování
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:01:29                          
22. Plnění usnesení č. Z/2119/2017 (doporučení pro ZmP na 20. 6. 2019) 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:02:55                          
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Hlasování
23. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (výroční zpráva r. 2018) 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Nehlasoval     
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:08:35                          
              25. Vytipování lokalit pro výsadbu stromů               
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
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Hlasování
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:18:37                          
       26. Záměr bezúplatného převodu budovy Obchodní akademie        
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:22:20                          
 27. Zadání zpracování analýzy odpadového hopodářství města Pardubic  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
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Hlasování
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:23:27                          
            28. Záměr změny nájemní smlouvy - ZŠ a MŠ KLAS            
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:26:42                          
... Licenční smlouva na objemovou studii HOTEL SUKOVA TŘÍDA v Pardubicích 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
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Hlasování
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:27:43                          
      30. Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2018      
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:29:54                          
32. VII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
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Hlasování
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 018, 020 - 062
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:31:05                          
           33. Prodloužení termínu čerpání úvěrového rámce            
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
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Hlasování
                          10.6.2019 11:32:27                          
                           34. Cash pooling                           
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 41 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:33:00                          
   35. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001, 002
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Hlasování
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:57:08                          
                36. Dotace z Programu podpory kultury                 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001 - Rada města Pardubic ruší usnesení č. R/1302/2019 ze dne
  27.05.2019.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:57:44                          
                     37. Kapacity školní družiny                      
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________
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Hlasování

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:58:25                          
38. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve 
školství 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:59:24                          
              39. Lokalita pro stavbu domova pro seniory              
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
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Hlasování
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 11:59:55                          
                  40. Záležitosti projektu "AbiFest"                  
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 12:05:13                          
41. Odměna řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 
______________________________________________________________________
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Hlasování

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 12:05:53                          
... Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro 
děti 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Hlasování

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 49 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 12:06:23                          
                43. Zahraniční služební cesta - Polsko                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 12:07:09                          
       44. Rámcová smlouva o inzerci s Vltava Labe Media, a.s.f       
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
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Hlasování
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 12:07:51                          
  45. Smlouva o poskytování reklamních služeb s BK Pardubice, a.s.    
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 12:08:23                          
          46. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP          
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
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Hlasování
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                                                      
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 53 - SCHVÁLENO                      
                          10.6.2019 12:10:35                          
            47. Program VIII. zasedání ZmP dne 20.06.2019             
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       4   Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        5   Pro            
  Martinec Vladimír                        SpP        6   Pro            
  Ministrová Ludmila                       KpP        7   Pro            
  Pelikán Tomáš                            SpP        8   Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   9   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Ulrych Vít                               KpP        11  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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1 Radost Pardubice, z.s. 42194334 126 000 Kč 11 650 Kč pobytov! OK OK ANO 37 8 50 Kč 11 650 Kč

2 XXXXXXXXXXXXX XXXX 129 000 Kč 19 000 Kč pobytov! OK OK ANO 33 7 50 Kč 11 550 Kč

3 Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s. 22768866 392 900 Kč 20 000 Kč pobytov! OK OK ANO 37 14 50 Kč 20 000 Kč

4
Pion!r, z. s. - Pion!rská skupina Přátelství, 
Pardubice

65667514 201 600 Kč 15 000 Kč pobytov! OK OK ANO 20 15 50 Kč 15 000 Kč

5
Pion!r, z. s. - Pion!rská skupina Přátelství, 
Pardubice

65667514 204 900 Kč 27 000 Kč pobytov! OK OK ANO 38 15 50 Kč 27 000 Kč

6
Junák - česk! skaut, středisko Polaris 
Pardubice, z.s. 

60159928 98 400 Kč 16 200 Kč pobytov! OK OK ANO 23 17 50 Kč 16 200 Kč

7
Junák - česk! skaut, středisko Polaris 
Pardubice, z.s. 

60159928 142 500 Kč 21 000 Kč pobytov! OK OK ANO 28 15 50 Kč 21 000 Kč

8
Junák - česk! skaut, středisko Polaris 
Pardubice, z.s. 

60159928 127 800 Kč 26 400 Kč pobytov! OK OK ANO 24 22 50 Kč 26 400 Kč

9
Junák - česk! skaut, středisko Polaris 
Pardubice, z.s. 

60159928 112 000 Kč 18 000 Kč pobytov! OK OK ANO 24 15 50 Kč 18 000 Kč

10
Junák - česk! skaut, středisko Polaris 
Pardubice, z.s. 

60159928 97 850 Kč 17 850 Kč pobytov! OK OK ANO 20 17 50 Kč 17 000 Kč

11 AIKIDO Pardubice z.s. 3630722 180 000 Kč 50 000 Kč pobytov! OK OK ANO 20 10 50 Kč 10 000 Kč

12 Pop Balet 70804818 1 400 000 Kč 20 000 Kč pobytov! OK OK ANO 26 15 50 Kč 19 500 Kč

13 XXXXXXXXXXXXX XXXX 499 000 Kč 25 000 Kč pobytov! OK OK ANO 22 15 50 Kč 16 500 Kč

14 Pion!rská skupina MOV Polabiny III 65667646 117 000 Kč 15 000 Kč pobytov! OK OK ANO 15 14 50 Kč 10 500 Kč

15
Pion!r, z.s. - Pion!rská skupina Slávy 
Horníka Pardubice

65667581 228 000 Kč 20 000 Kč pobytov! OK OK ANO 25 15 50 Kč 18 750 Kč

16

Českomoravsk! odborov! svaz civilních 
zaměstnanců armády, základní organizace 
Vojenská ubytovací a stavební správa 
Pardubice

70932719 257 400 Kč 15 000 Kč pobytov! OK OK ANO 21 15 50 Kč 15 000 Kč

17 Klub Chlapeckého sboru Bonifantes 70155500 300 000 Kč 20 000 Kč pobytov! OK OK ANO 37 12 50 Kč 20 000 Kč

Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené RmP ke schválení 

POBYTOVÉ TÁBORY

Poř.č. Název IČ
Celkové 

náklady na 
tábor

Po"adovaná 
dotace

Typ tábora

KRITÉRIA  
podmínky poskytnutí 

dotace
Splnění 

podmínek pro 
poskytnutí 

dotace

Počet dětí 
z Pce

Počet 
dnů 

konání 
tábora 

Denní 
sazba 

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 

Formální 
správnost

Věcná 
správnost



18 Kamarádi z Dubiny 26584930 280 000 Kč 40 000 Kč pobytov! OK OK ANO 46 14 50 Kč 32 200 Kč

19 OK Lokomotiva Pardubice 26606747 464 000 Kč 30 000 Kč pobytov! OK OK ANO 39 14 50 Kč 27 300 Kč

20 DFS Perníček, o.s. 22839828 422 020 Kč 37 620 Kč pobytov! OK OK ANO 57 12 50 Kč 34 200 Kč

21 XXXXXXXXXXXXX XXXX 440 000 Kč 30 000 Kč pobytov! OK OK ANO 67 13 50 Kč 30 000 Kč

22
Junák - česk! skaut, přístav Sedmička 
Pardubice, z. s.

60159961 100 000 Kč 6 480 Kč pobytov! OK OK ANO 18 8 50 Kč 6 480 Kč

23
Junák - česk! skaut, přístav Sedmička 
Pardubice, z. s.

60159961 92 000 Kč 12 240 Kč pobytov! OK OK ANO 31 8 50 Kč 12 240 Kč

24
Junák - česk! skaut, středisko #estka 
Pardubice, z.s.

60159979 120 000 Kč 30 000 Kč pobytov! OK OK ANO 48 15 50 Kč 30 000 Kč

25
DAITÓ RYU - sprotovní bojová umění 
Pardubice, o.s.

22690883 176 000 Kč 25 000 Kč pobytov! OK OK ANO 19 8 50 Kč 7 600 Kč

26 Tábory s námi, o.s. 26580713 953 000 Kč 70 000 Kč pobytov! OK OK ANO 34 16 50 Kč 27 200 Kč

27 Sportovní $kola basketbalu Pardubice 48160024 160 800 Kč 29 000 Kč pobytov! OK OK ANO 35 8 50 Kč 14 000 Kč

28 Salesiánsk! klub mláde"e, z.s. Pardubice 65667425 60 500 Kč 18 500 Kč pobytov! OK OK ANO 16 6 50 Kč 4 800 Kč

29 Česká tábornická unie - DANKEN Pardubice 65669371 274 000 Kč 30 000 Kč pobytov! OK OK ANO 49 15 50 Kč 30 000 Kč

550 070 Kč

30 Rodinné centrum Kulihrá$ek, z.s. 28551541 81 500 Kč 4 000 Kč příměstsk! OK OK ANO 30 5 35 Kč 4 000 Kč

31
Junák - česk! skaut, přístav Sedmička 
Pardubice, z. s.

60159961 36 000 Kč 4 025 Kč příměstsk! OK OK ANO 21 5 35 Kč 3 675 Kč

32
DAITÓ RYU - sprotovní bojová umění 
Pardubice, o.s. 

22690883 66 000 Kč 20 000 Kč příměstsk! OK OK ANO 22 5 35 Kč 3 850 Kč

33
DAITÓ RYU - sprotovní bojová umění 
Pardubice, o.s.

22690883 69 750 Kč 20 000 Kč příměstsk! OK OK ANO 21 5 35 Kč 3 675 Kč

34 Tenisová akademie Siesta resort z.s. 1528076 22 900 Kč 11 000 Kč příměstsk! OK OK ANO 19 5 35 Kč 3 325 Kč

35 Tenisová akademie Siesta resort z.s. 1528076 19 900 Kč 10 000 Kč příměstsk! OK OK ANO 15 5 35 Kč 2 625 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Poř.č. Název IČ
Celkové 

náklady na 
tábor

Po"adovaná 
dotace

Typ tábora

KRITÉRIA  
podmínky poskytnutí 

dotace Nárok na 
poskytnutí 

dotace

Počet dětí 
z Pce

Počet 
dnů 

konání 
tábora 

Denní 
sazba

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 

Formální 
správnost

Věcná 
správnost



36 Univerzita Pardubice 216275 102 500 Kč 23 000 Kč příměstsk! OK OK ANO 44 5 35 Kč 7 700 Kč

37 Sporotovní $kola basketbalu Pardubice 48160024 94 500 Kč 34 500 Kč příměstsk! OK OK ANO 24 5 35 Kč 4 200 Kč

38 Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s. 22768866 34 700 Kč 3 500 Kč příměstsk! OK OK ANO 19 5 35 Kč 3 325 Kč

39 Lanové centrum Pardubice s.r.o. 28777816 518 500 Kč 50 000 Kč příměstsk! OK OK ANO 153 5 35 Kč 26 775 Kč

40 Sportovní klub Lvíček Pardubice z.s. 2671158 410 000 Kč 50 000 Kč příměstsk! OK OK ANO 35 Kč 47 600 Kč

41 Děti sportu, z. s. 2917548 993 000 Kč 50 000 Kč příměstsk! OK OK ANO 35 Kč 39 900 Kč

150 650 Kč

42 SLUNÍČKO - Centrum pro rodinu, z.s. 22768866 18 000 Kč 2 000 Kč tábor v rámci 
SPP

OK OK ANO 10 2 100 Kč 2 000 Kč

43 Lanové centrum Pardubice s.r.o. 28777816 70 750 Kč 15 000 Kč tábor v rámci 
SPP

OK OK ANO 41 3 100 Kč 12 300 Kč

44 Děti sportu, z.s. 2917548 137 500 Kč 43 000 Kč tábor v rámci 
SPP

OK OK ANO 70 5 100 Kč 35 000 Kč

45 PAP Pardubice o.p.s. 28825781 250 000 Kč 41 000 Kč tábor v rámci 
SPP

OK OK ANO 100 3 100 Kč 30 000 Kč

46 Sportovní klub Lvíček Pardubice, z.s. 2671158 40 000 Kč 10 000 Kč tábor v rámci 
SPP

OK OK ANO 29 5 100 Kč 10 000 Kč

47 Tenisová akademi Siesta resort z.s. 1528076 19 400 Kč 10 000 Kč tábor v rámci 
SPP

OK OK ANO 16 2 100 Kč 3 200 Kč

92 500 Kč

793 220 Kč

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V RÁMCI SPORTOVNÍHO PARKU PARDUBICE 2019 

1360 děťodnů

1140 děťodnů

Denní 
sazba

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 

Formální 
správnost

Věcná 
správnost

Poř.č. Název IČ
Celkové 

náklady na 
tábor

Po"adovaná 
dotace

Typ tábora

KRITÉRIA podmínky 
poskytnutí dotace Nárok na 

poskytnutí 
dotace

Počet dětí 
s pobytem 
na území 
Pardubick
ého kraje

Počet 
dnů v 
SPP

CELKEM NAVR!ENÉ DOTACE 



2 292 400 Kč
461 000 Kč
148 000 Kč

2 901 400 Kč

1 033 000 Kč
229 000 Kč
324 000 Kč

1 586 000 Kč

1 315 400 Kč

Převod zůstatku Nájemné při PPVVA 2018

Čerpání Programu podpory volnočasov"ch a vzdělávacích aktivit 

Stav k 1. 1. 2019

Převod zůstatku PPVVA 2018

ALOKACE PRO TÁBORY

Celkem k čerpání

DOTACE:

Celoroční činnost dětí a mláde"e

Celoroční činnost dospěl!ch

Jednorázové akce

Celkem vyčerpáno na dotace



1
Profesní odborová unie zdravotnick!ch 
pracovníků Čech, Moravy a Slezska

13694383 752 000 Kč 80 000 Kč pobytov! OK OK ANO 99 15 50 Kč 74 250 Kč

2 Letní dětsk! tábor Pardubice,z.s. 1504592 519 000 Kč 70 000 Kč pobytov! OK OK ANO 94 15 50 Kč 70 000 Kč

144 250 Kč

2 292 400 Kč
461 000 Kč
148 000 Kč

2 901 400 Kč

1 033 000 Kč
229 000 Kč
324 000 Kč

1 586 000 Kč

1 315 400 Kč

Celoroční činnost dětí a mláde"e

Celoroční činnost dospěl!ch

Jednorázové akce

Celkem vyčerpáno na dotace

ALOKACE PRO TÁBORY

Počet dětí 
z Pce

Počet 
dnů 

konání 
tábora 

Denní 
sazba 

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 

Formální 
správnost

Věcná 
správnost

Čerpání Programu podpory volnočasov!ch a vzdělávacích aktivit 

Stav k 1. 1. 2019

Převod zůstatku PPVVA 2018

Převod zůstatku Nájemné při PPVVA 2018

Celkem k čerpání

Příloha č. 1 usnesení č. 2 - Dotace doporučené ZmP ke schválení 

POBYTOVÉ TÁBORY

Poř.č. Název IČ
Celkové 

náklady na 
tábor

Po"adovaná 
dotace

Typ tábora

KRITÉRIA  
podmínky poskytnutí 

dotace
Splnění 

podmínek pro 
poskytnutí 

dotace



Příloha č. 1 usnesení č. 1
Tabulka č. 1 - individuální dotace z Programu podpory sportu 2019 nad 50 tis. Kč v kompetenci ZmP

č. žadatel IČO obsah žádosti celkové náklady žádost návrh dotace
1 ČBF, s.r.o. 62415409 Poslední souboj, rozlučka Jiřího Welsche a Luboše Bartoně 1 600 000 Kč 150 000 Kč 140 000 Kč
2 HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 60112476 Memoriál Zbyňka Kusého 1 450 000 Kč 400 000 Kč 340 000 Kč
3 Hvězda Pardubice z.s. 26650193 mzda správců Městského atletického stadionu 316 300 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč

Celkem 750 000 Kč 580 000 Kč

Návrh schválila: komise pro sport RmP
Dne: 03.06.2019



Příloha č. 1 usnesení č. 2
Tabulka č. 2 - individuální dotace z Programu podpory sportu 2019 do 50 tis. Kč v kompetenci RmP

č. žadatel IČO obsah žádosti celkové náklady žádost návrh dotace
1 Pardubice Stallions, z.s. 26618702 chod klubu amerického fotbalu Pardubice Stallions 736 000 Kč 225 000 Kč 50 000 Kč
2 SK Jesničánky z.s. 26533421 náhrada nefunkčního traktůrku 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
3 SK Nemošice z.s. 42936942 100 let výročí klubu SK Nemošice 83 500 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč

Celkem 275 000 Kč 85 000 Kč

Návrh schválila: komise pro sport RmP
Dne: 03.06.2019
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Smlouva o poskytnutí příplatku 
 
 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
IČ:  481 54 938 
se sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530 06, Pardubice 
zastoupená: Ing. Hanou Šmejkalovou, místopředsedkyní představenstva 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 915  
(dále jen „společnost“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
IČ: 002 74 046 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice- Staré Město 
zastoupen: Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
(dále jen „akcionář“) 
 
(společně dále též „smluvní strany“) 
 
uzavřeli na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle níže uvedeného dne, měsíce a 

roku tuto  
 

smlouvu o poskytnutí příplatku 
uzavřenou dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek akcionáře poskytnout společnosti dobrovolný 
peněžitý příplatek akcionáře, kterým akcionář přispěje na vytvoření vlastního kapitálu 
společnosti mimo základní kapitál, a souhlas společnosti tento příplatek přijmout. 
 

2. Smluvní strany stanoví, že do této smlouvy inkorporují ustanovení § 163 až 166 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a v souladu s těmito ustanoveními 
bude dobrovolný příplatek akcionářem společnosti poskytnut, přičemž tato ustanovení 
budou aplikována analogicky.  

 
3. Dobrovolný peněžitý příplatek poskytovaný akcionářem společnosti na základě této 

smlouvy je poskytován v souladu s unesením zastupitelstva akcionáře i s rozhodnutím 
představenstva společnosti. 
 

4. Účelem poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku akcionářem je zajištění 
dostatečných zdrojů společnosti pro posílení likvidity v souvislosti s financování splátek 
závazků společnosti EBA a.s. vůči společnosti Československá obchodní banka a.s. 
vzniklých z titulu uzavřené „Smlouvy o emisním programu směnek uzavřené dne 2. 5. 
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2016“, ve které je město Pardubice v postavení faktického ručitele za závazky společnosti 
EBA a.s.     

5. Společnost prohlašuje, že veškerý nákup majetku, zboží a služeb týkající se projektu 
výstavby nového terminálu provedla a případně provede prostřednictvím soutěžního, 
transparentního, nediskriminačního a bezpodmínečného nabídkového řízení.  

6. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný peněžitý 
příplatek poskytnutý akcionářem společnosti na základě této smlouvy není dotací. 
Nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může akcionář za splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy požadovat jeho 
vrácení.  

II. 
Projevy vůle smluvních stran 

1. Akcionář se touto smlouvou zavazuje poskytnout společnosti dobrovolný peněžitý 
příplatek akcionáře ve výši 6,200.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). 
 

2. Společnost dobrovolný peněžitý příplatek od akcionáře přijímá a zavazuje  
se nakládat s finančními prostředky účelně a hospodárně způsobem stanoveným  
v čl. I. odst. 4 této smlouvy. 

III. 
Úhrada příplatku 

1. Akcionář se zavazuje poskytnout dobrovolný příplatek společnosti dle čl. II odst. 1 této 
smlouvy nejpozději do dne 30. 7. 2019.   

 
2. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný příplatek bude akcionářem poskytnut 

společnosti bezhotovostním převodem poukázaným na účet společnosti  
č. 117754893/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 

 
IV. 

Vrácení příplatku akcionáři 
 

1. Akcionář je oprávněn žádat po společnosti vrácení dobrovolného příplatku,  
a to i po částech, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), v platném znění. 

 
2. Vrácení příplatku je možné pouze se souhlasem valné hromady. K rozhodnutí  

o vrácení příplatku je možné přistoupit pouze na základě řádné účetní závěrky do 
uplynutí 6 měsíců od posledního dne účetního období, za které byla řádná účetní závěrka 
sestavena, jinak na základě mimořádné účetní závěrky. 

 
3. Vrácení příplatku nesmí způsobit pokles vlastního kapitálu pod úroveň základního 

kapitálu a nesmí způsobit společnosti úpadek.  
 
4. Příplatek musí být vrácen akcionáři do 30 dnů ode dne, kdy bylo o vrácení příplatku 

rozhodnuto podle odstavce 2.  
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V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 
……………. . 

2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva akcionáře č. 
………………… ze dne …………………  

3. Veškeré písemnosti adresované jednou smluvní stranou druhé smluvní straně budou 
doručovány na adresu sídla dané smluvní strany. Za doručenou se považuje i taková 
písemnost, která se vrátí odesílateli jako nedoručená, neboť si ji adresát odmítl převzít nebo 
protože adresát nebyl na doručovací adrese zastižen nebo se na ní nezdržuje. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž po podpisu 
smlouvy obdrží 1 stejnopisy akcionář a 1 stejnopisy společnost. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu 
rozumí a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně 
platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

8. Smluvní strany se dohodly, že akcionář bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy akcionář bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

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

 
 

V Pardubicích dne ___. ___. _____. 
 
Za společnost: 
 
 
________________________ 
Ing. Hana Šmejkalová, místopředsedkyně 
představenstva        

Za akcionáře: 
 
 
 

________________________ 
Ing. Martin Charvát, primátor  

  
 



Cíl SPRM Pořadí Indikátor
Správce 
měřítka

Měrná 
jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

vize 1 Počet obyvatel ORS počet 89 467 87 616 87 725 87 522 87 482 87 096 86 981

vize 2 Celková spokojenost – index spokojenosti občanů

ORS % x x x TIMUR 89,90% x Probíhá šetření

vize 3 Míra nezaměstnanosti (rozdíl ČR mínus město Pardubice) ORS % 2,2 2,3 1,9 1,5 1,9 1,3 1
vize 4 Pořadí v indexu kriminality ORS pořadí 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
vize 5 Ekologická stopa OŽP Gha/osobu TIMUR zrušen

vize 6 Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (pm10, nox, sox)

OŽP počet

PM10 - 33                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 30                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 20                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 16  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 31  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 12  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

vize 7 Podíl cest, které cestující vykonali za použití pěší, veřejné a cyklistické dopravy OHA % 65% x x x x x 67%

vize 8 Počet návštěvníků největších sportovních a kulturních akcí pořádaných s přispěním města

OŠKS počet

VP: 25 000                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 946

VP:    29 000                        
ZP:      18 300                    
AP:     25 000               GFS:  
5 175

VP: 29.982                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 948

VP: 25000                                
ZP: 17 627                           
AP: 20 000                      
GFS: 5 217

VP: 23 000                                
ZP: 19 766                           
AP: 20 000                          
GFS: 4 874 

VP: 35 000                               
ZP: 23.309                           
AP: 25 000                          
GFS: 4 822 

vize 9 Ukazatel dluhové služby města EO % 2,43% 2,30% 1,97% 2,03% 13,91% 0,14%
1.1. 10 Podíl vytříděného komunálního odpadu OŽP % 16,60% 16,90% 17,60% 19,20% 19,24% 21,63% 34,66%

11 Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách (objekty ZŠ, MŠ a administrativní budovy) ORS MWh/m2/rok 0,028
12 Objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové náklady) ORS Mil. Kč/rok 85 23,9 25,9 25,5 23,8 32,8

1.3. 13 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství OHA Ha (kumul) 0 0 20,4 23,3 26,64 26,88
1.4. 14 Plocha revitalizovaných ploch podél vodních ploch OHA Ha (kumul) 0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

1.8. 15 Nárůst počtu bytů ve městě za kalendářní rok (v členění typově: rodinné domy, bytové domy)

OHA počet

Probíhá šetření v 
rámci analytické části 
strategie bydlení

2.1. 16 Procento plnění plánu městské mobility v daném roce ORS % x x x x x x x
17 Podíl městské hromadné dopravy na osobní dopravě ve městě OD % 16% x x x x 22%
18 Objem prostředků na MHD z rozpočtu města EO tis. Kč 146 300 146000 150000 152 865 158 779,20 166 903,50
19 Podíl výkonů bezemisní MHD na dopravních výkonech MHD OD % 41 40 41 41 42 43
20 Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti OD km 11,827 12,352 13,29 13,91 26,575 37,68
21 Počet překonání bariér ve městě OD počet 0 2 4 7 15 10

2.5. 22 Délka evidovaných místních komunikací, cyklostezek a dalších opatření pro cyklisty

OD km

Cyklostezky : 66,5  
Cyklotrasy: 85,3  Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci: 8,7

Cyklostezky : 71.7  
Cyklotrasy: 91,4 Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci:9,2

Cyklostezky :78,2   
Cyklotrasy:92,2     
Klidové zóny:-                 
Opatření na komunikaci: 
9,2

Cyklostezky :78,5   
Cyklotrasy:92,6     Klidové 
zóny:-                 Opatření 
na komunikaci: 10,1

Cyklostezky :79,6   
Cyklotrasy:92,6     
Klidové zóny:-                 
Opatření na 
komunikaci: 10,3

Cyklostezky :82.6   
Cyklotrasy:95,1     
Klidové zóny:-                 
Opatření na 
komunikaci: 12,3

2.7. 23 Počet odbavených cestujících letiště Pardubice za kalendářní rok ORS počet 125 008 184 140 150 056 59 260 31 174 88 490 147 572

24 Počet hlavních zaměstnavatelů ve městě (nad 250 zaměstnanců) KP počet 28 31 32 32 34 35
25 Počet OSVČ v hlavní činnosti na 1000 obyvatel KP počet 181 179 180 180 184 183
26 Podíl ploch určených k podnikání OHA % 30% 30% 30% 30%
27 Příliv investic do Pardubic KP Mil. Kč

PZI: 1 500,85                           
PTI: 332,521 PTI: 1474,91 PTI: 591,74 zrušen

28 Počet absolventů VŠ v technických oborech KP počet 938 879 947 875 813 714
29 Výměra revitalizovaných brownfieldů ORS Ha 0 0 0 0 0 0
30 Procento plnění koncepce revitalizace brovnfieldů ORS % x x 0 0 0 0 0

3.3. 31 Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost EO tis. Kč 54 995,60 67 198,80 77 986,70 82189,1 90025,86 91 135,42
32 Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městem OSV počet 43 42 149 112 10
33 Počet sociálních bytů OSV počet 560 596 620 670 693 705
34 Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit EO tis. Kč 190 888,50 114561,1 108362,1 270461,4 306384,3 435 601,27
35 Procento plnění koncepce rozvoje kultury a umění města Pardubice OŠKS % x x x x x x 12%

404403,7 443 952,89
37 Procento plnění akčního plánu v daném roce ORS % x x x 74% 29% 39% 57%

38 Spokojenost občanů s fungováním magistrátu/MO

KT % x x x TIMUR

Dostupnost služeb: 7,9 
prostředí úřadu: 7,7 
technické vybavení 
úřadu: 8,1 čekací doba 
5,9 rychlost obsluhy: 6,1 
doba vyřízení: 6,2 x Probíhá šetření

39 Hodnota majetku města EO mil. Kč 14 644 15242 15652 15864 16215 16 745
40 Přebytek hospodaření běžného účtu EO tis. Kč 68 424 -8 553 34864 81942,8 29934,58 -192 472,65
41 Počet velkých akcí státu a kraje realizovaných na území města ORS počet 0 0 0 4 1 0
42 Objem prostředků státu a kraje investovaných do velkých akcí na území města za rok ORS tis. Kč 0 0 0 20 568 160 849 0
43 Počet nepřijatých dětí do MŠ OŠKS počet

MŠ: 395                                      
PZ: 0 MŠ:174,    PZ:0 MŠ:37         PZ:0 MŠ: 55   PZ:0 MŠ: 116  PZ: 0 MŠ: 127  PZ: 0

44 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ OŠKS počet žáků 23 23 23 24 25 25
45 Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání EO tis. Kč 122 859,40 138543,8 206257,6 165766,8 196824,7 377 927,15
46 Procento plnění Komunitního plánu sociálních služeb OSV % 70% 75% 80% 85% 85% 85%
47 Objem prostředků z rozpočtu na sociální oblast EO tis. Kč 41 924,30 86483,6 129104,1 129562,9 143386,3 187 462,19

48 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ročně

OŠKS počet

PH: 57 343  
PP: 131 
630

PH:62 191      
PP:138227       

PH: není k dispozici      
PP:není k dispozici

PH: 65453     
PP:151672

PH: 73 772              
PP: 168 543  

PH: 73 876              
PP: 172 952

49 Návštěvnost referenčních míst cestovního ruchu

OŠKS počet

Zámek: 60 657                      
Zelená brána: 15 858 
Aquacentrum: 452 000  
Loď Arnošt: 8 227  
Závodiště:                              
ČEZ Aréna: 403 000

Zámek: 102 307                      
Zelená brána: 14571 (od 
4/2014 - rekonstrukce) 
Aquacentrum:   450 000                      
Loď Arnošt: 8 240  
Závodiště:   98 800                           
ČEZ Aréna: údaj není k 
dispozici

Zámek:     92 762              
Zelená brána: 16 545                  
Aquacentrum:  483497                         
Loď Arnošt: 8 730  
Závodiště: 152 000                           
ČEZ Aréna: 359 500

Zámek:     110 210          
Zelená brána: 15639                  
Aquacentrum:  460093                                   
Loď Arnošt: 8 990  
Závodiště: 170100                           
Tipsport Aréna: 374 531

Zámek:     136 153         
Zelená brána: cca 16 
000                  
Aquacentrum:      486 
242                                 
Loď Arnošt:  9 100  
Závodiště: 175 000                    
Tipsport Aréna: 306 
120

Zámek:     103 613          
Zelená brána: cca 12 
000                  
Aquacentrum:      439 
677                               
Loď Arnošt:  9 330  
Závodiště: 170 100                    
Tipsport Aréna: 386 
264.

50 Počet vydaných tiskových zpráv  KP počet 261 235 298 258 246 204
51 Počet realizovaných projektů města v rámci ITI ORS počet x x 0 0 0 0 13
52 Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI ORS mil. Kč x x 0 0 0 0 211 469
53 Počet realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS počet 0 18 4 4 8
54 Finanční objem realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS mil. Kč 0 208,54 205,68 183 341 8 959
55 Procento vzešlých ztrát z chybných procesů při realizaci a přípravě projektů ORS %

Projekty: 10                             
ZŘ: 0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0  ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0

Legenda: rok 2015 2016 2017 2018
indikátor plněn 27 26 19 21
indikátor plněn částečně 12 7 15 16
indikátor monitorujeme 6 11 10 11  
indikátor s delší periodou vyhodnocování než 1 rok 7 3 5 3
změna metodiky výpočtu v průběhu několikaletého měření 2 7 2 2
indikátor zrušen 2 2

správce měřítka červeně = přesun správce měřítka v rámci aktualizace SPRM

*tyto indikátory byly aktualizovány v rámci aktualizace SPRM, jejich nové znění schváleno v ZmP 01/2018, resp. indikátor znovuzařazen po jednání ŘS   

3.4.

1.2.

2.2.

3.1.

3.2.

2.4.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

311 093,30 293 644,80 302 309,40 400483,836 Objem prostředků z rozpočtu na fungování VS EO tis. Kč 369 602,50



Příloha č. 1, usnesení č. 2

2018 2019 Celkem Externí zdroje
rozpočtově indikátor

ově
vlastní zdroje externí 

zdroje

Separovaný sběr 1. 1.1./10 01.VI 16 800 17 300 34 100 9000
vytříděné mn. (t) 2018 2018 OŽP OŽP plněno 

průběžně 16 265 10 316

Sběr BRKO od občanů 2. 1.1./10 01.VI 3 800 4 100 7 900 825 vytříděné mn. (t) 2018 2018 OŽP OŽP
C.1.1.4 *

plněno 
průběžně 3 627 969

Stanoviště kontejnerů - PD+realizace 3. 1.1./10 01.VI 4 100 4 000 8 350

počet zpracovaných 
PD (DÚR,DPS) 2018 2019 OMI OŽP

rozpracováno 2 940 0

Revitalizace Matičního jezera - projektová příprava 4. 1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2 260

projektová příprava 2018 2018 OMI OHA

C.3.1.4 * splněno 184 0

Náhrdelník na Chrudimce - PD 5. 1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2 1 900

projektová 
dokumentace 2017 2018 OMI OHA

C.3.1.3.4 * splněno 961 0

Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD 6. 2.4./19 2.1, 3.1. 2 500
projektová 

dokumentace 2018 2019 OMI OD rozpracován
o 0 0

Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD 7. 2.4./19 2.1, 3.1. 2 500

projektová 
dokumentace 2018 2018 OMI OD rozpracován

o 0 0

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD + 
realizace (79 + 33 000) 8. 2.4./19 2.1, 3.1. 33 079

projektová 
dokumentace + 

realizace projektu
2017 2018 OMI OD rozpracován

o 1 927 0

CS Pardubice - Chrudim - II. etapa 9. 2.5./21 1.4., 2.4. 4 800 2 800

projektová 
dokumentace + 

realizace projektu
2017 2019 OMI OD

D.4.3.2 * splněno 3 385 0

CS Černá za Bory - I. etapa - PD + realizace 10. 2.5./21 1.4.,2.4. 3 500

projektová 
dokumentace + 

realizace projektu
2018 2018 OMI OD

D.4.3.2 *
rozpracován
o 0 0

CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + 
výkupy pozdemků (932 + 8 000) 11. 2.5./21 1.4., 2.4. 8 932

projektová 
dokumentace 2017 2021 OMI OD

D.4.3.2 *
rozpracován
o 253 0

CS Koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků 12. 2.5./21 1.4.,2.4. 300

projektová 
dokumentace 2017 2018 OMI OD

D.4.3.2 *
rozpracován
o 87 0

CS Svítkov - PD 13. 2.5./21 1.4.,2.4. 750
projektová 

dokumentace 2018 2018 OMI OD
D.4.3.2 *

rozpracován
o 370 0

CS Hostovice - projektová příprava 14. 2.5./21 1.4.,2.4. 500
projektová příprava 2018 2018 OMI OD

D.4.3.2 *
nerealizová
no 0 0

CS Centrální osa sídliště Dubina - SV- JZ 15. 2.5./21 1.4.,2.4. 15 700
realizace projektu 2018 2018 OMI OD

D.4.3.2 * splněno 16 242 0

CS Černá za Bory - Žižín - realizace 16. 2.5./21 1.4.,2.4. 5 000

revize PD + 
realizace projektu 2018 2019 OMI OD

D.4.3.2 * splněno 7 100 0

CS Dašická - PD 17. 2.5./21 1.4.,2.4. 107

projektová 
dokumentace 2018 2018 OMI OD

D.4.3.2 * rozpracováno 24 0

Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 18. 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 1 900
projektová 

dokumentace 2017 2018 OMI OHA rozpracován
o 0 0

Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 
Polabin - PD 19. 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 900

projektová 
dokumentace 2017 2018 OMI OHA splněno 100 0

Výstupy 2018 Termín 
zahájení

Probíhá revize a úprava PD na 
základě nových podmínek 

stanovených SÚS.

Řeší se majetkoprávní  vypořádání.

Předpoklad dokončení a předání PD 
5/2019, následně VŘ na dodavatele 

stavby.
Vydáno nepravomocné ÚR - 

odvolání účastníků (nedořešená 
majetkoprávní činnost).

OMI nemá podklady pro zadání PD.

Realizace dokončena 27. 8. 2018.

Vazba na 
evidované 
akce SPRM 

2007 - 2014*

Legenda

10 316 příjem do RZM od EKO-KOM

969 000 příjem do RZM poplatek za 
službu - účastníci

I. etapa zrealizována v r.2018. Na II. 
etapu čekáme na zadání z OŽP.

PD dokončena.V současné době 
probíhá realizace díla. Zahájeno 

8.11.2018. Předpokládaný termín 
dokončení 11/2020.

PD dokončena.Předpokládaný 
termín zahájení realizace 5/2019, 
předpokládaný termín dokončení 

realizace 12/2019.

Máme trasování.* Akce vyřazena z 
AP na rok 2019.

OD připravuje podklady.

PD dokončena. Probíhá realizace, 
předpokládaný termín dokončení 

15.5.2019.

PD dokončena. Realizace II. etapy 
dokončena 30.11.2018.

Akční plán Pardubice pro rok 2018 Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018

Stav dle 
komentáře 
odboru**

Skutečné náklady v tis. Kč

Komentář odborů***
Termín 

ukončení

Odpovědnost 
Název opatření/projektu/stručná charakteristika projektu 

(2 - 3 věty)
Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)

Realizace dokončena 31. 5. 2018.

Řeší se majetkoprávní vypořádání.

Řeší OHA (DÚR).

PD dokončena, k proplacení r. 2019.

Pořadí



Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD + výkupy 
pozemků (370 + 2 000) 20. 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 2 370

projektová 
dokumentace - DUR 2017 2018 OMI OD rozpracován

o 393 0

ZŠ Staňkova - odborné učebny - ITI - I. etapa 21. 4.5./44 3.5. 26 100 15 300
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

splněno 20 012 0

ZŠ Studánka - odborné učebny - ITI - I. etapa 22. 4.5./44 3.5. 30 600 18 000
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

splněno 32 402 0

ZŠ Spořilov - odborné učebny - ITI - I. etapa 23. 4.5./44 3.5. 15 700 9 200
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

splněno 16 658 0

ZŠ Družstevní - odborné učebny - ITI - I. etapa 24. 4.5./44 3.5. 27 600 16 200
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

splněno 25 324 0

ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - ITI - I. etapa 25. 4.5./44 3.5. 25 600 15 000
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

splněno 24 910 0

ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - ITI - I. etapa 26. 4.5./44 3.5. 26 600 15 600
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

splněno 15 574 8 671

ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - ITI - I. etapa 27. 4.5./44 3.5. 21 550 12 600
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

splněno 14 611 7 727

ZŠ Závodu míru - odborné učebny - ITI - I. etapa 28. 4.5./44 3.5. 22 550 13 200
realizace projektu 2018 2018 OMI OŠKS

splněno 14 455 7 402

ZŠ Prodloužená - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 29. 4.5./44 3.5. 300
projektová 

dokumentace 2018 2018 OMI OŠKS
splněno 0 0

ZŠ E. Košťála - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 30. 4.5./44 3.5. 300
projektová 

dokumentace 2018 2018 OMI OŠKS
splněno 0 0

ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 31. 4.5./44 3.5. 300
projektová 

dokumentace 2018 2018 OMI OŠKS
splněno 0 0

ZŠ Štefánikova - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 32. 4.5./44 3.5. 300
projektová 

dokumentace 2018 2018 OMI OŠKS
splněno 0 0

ZŠ J. Ressla - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 33. 4.5./44 3.5. 300
projektová 

dokumentace 2018 2018 OMI OŠKS
splněno 0 0

ZŠ Kyjevská - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 34. 4.5./44 3.5. 150
projektová 

dokumentace 2018 2018 OMI OŠKS rozpracován
o 0 0

DDM Delta - Hvězdárna - odborné učebny PD - ITI - II. 
etapa 35. 4.5./44 3.5. 300

projektová 
dokumentace 2018 2018 OMI OŠKS

realizace 
akce 
pozastavena 0 0

ZŠ Svítkov - přístavba - PD 36. 4.5./44 3.5. 1 828 83 172 85 000
projektová 

dokumentace 2018 2019 OMI EO
splněno 1 819 0

Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby 37. 3.6./2,32 3.5. 5 445
projektová 

dokumentace 2017 2018 OMI ORS, EO
splněno 3 020 0

Budova radnice - hlavní budova - rekonstrukce 38. 1.2./11,12 4.3. 68 128 18 000 50 128
realizace projektu 2017 2019 OMI OMI rozpracován

o 70 614 0

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP 39. 4.6./46 4.1. 41 200 20 000
realizace projektu 2017 2018 OMI EO

splněno 22 477 21 899

Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu 40. 3.5./32 52 520 20 000
realizace projektu 2018 2018 OMI EO rozpracován

o 18 291 0

Dopravní opatření v ulici na Spravedlnosti, Pichlova a 
S.K.Neumannna - PD + výkupy pozemků (480 + 1 200) 41. 2.4./19 2.1.,3.1 1 680

projektová 
dokumentace 2017 2018 OMI OD rozpracován

o 0 0

Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV 
průmyslové zóny - PD + výkupy pozemků (800 + 500) 42. 2.4./19 2.1, 3.1. 1 300

projektová 
dokumentace 2017 2018 OMI OD

splněno 486 0

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská 43. 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 2 500

projektová 
dokumentace 2017 2018 OMI OD

rozpracován
o 1 618 0

Realizace dokončena. Dotace k 
proplacení je ve fázi administrace.

Realizace dokončena. Dotace k 
proplacení je ve fázi administrace.

Realizace dokončena. Dotace k 
proplacení je ve fázi administrace.

Realizace dokončena. Dotace k 
proplacení je ve fázi administrace.

Realizace dokončena. Dotace k 
proplacení je ve fázi administrace.

Projektový záměr předán SŽDC. 

PD dokončena, k proplacení r. 2019.

PD dokončena, k proplacení r. 2019.

PD dokončena, k proplacení r. 2019.

PD nezadána/nahrazeno ZŠ 
Waldorfská, k proplacení r. 2019.

Studie zpracována, zjištěno, 
že nevyhovuje dotačním 

podmínkám, akce 
pozastavena. Projektování v 
rozsahu DSP nebylo zadáno.

Realizace dokončena. Proplacena 
dílčí část dotace, zbývající část k 

proplacení je ve fázi administrace.
Realizace dokončena. Proplacena 
dílčí část dotace, zbývající část k 

proplacení je ve fázi administrace.
Realizace dokončena. Proplacena 
dílčí část dotace, zbývající část k 

proplacení je ve fázi administrace.

PD dokončena, k proplacení r. 2019.

PD dokončena, k proplacení r. 2019.

Vydáno ÚR_ probíhá 
projektová činnost na DSP 
předpokládané dokončení 

DSP 15.5.2019

PD dokončena.

Probíhá stavební řízení, 
předpokládané dokončení 

prováděcího stupně PD DPS 
31. 5. 2019.

PD dokončena.

PD dokončena.

Probíhá realizace.

Realizace dokončena.

Probíhá realizace.



Masarykovo náměstí - oprava dlažeb 44. 1.4./13 8 500
realizace projektu 2018 2018 OMI OHA

splněno 6 996 0

Studánecký les - III. etapa 45. 1.4./13 1 750 1 420

realizace projektu 2018 2018 OMI OHA

nerealizová
no 311 0

Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa 46. 1.4./13 11 530 8 500
realizace projektu 2018 2018 OMI OHA

C.3.1.3.2 * splněno 982 4 814

Parkovací dům u Multifunkční arény - PD 47. 2.6./6,7 1.4., 2.1, 3.1. 4 200

projektová 
dokumentace 2018 OMI OŽP nerealizová

no 0 0

Terminál B - PD 48. 2.2./16
5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1. 3 600

projektová 
dokumentace 2017 OMI OHA D.1.3 *

rozpracován
o 0 0

Terminál JIH - PD 49. 2.2./16
5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1. 4 100

projektová 
dokumentace 2017 OMI OHA D.1.3 *

rozpracován
o 0 0

Digitalizace kamerového systému III. etapa
50.

2.3./15 1.3., 2.1., 2.2.
3 500

realizace III. etapy 2018 2018 MP OHA
D.4.1.7 *

rozpracován
o

Centrální polytechnické dílny

51.

4.5./44 3.5.

5 000

projektová 
dokumentace ORS EO

rozpracován
o 30

Inteligentní dopravní systém

52.

2.3./15 1.3.,2.1.,2.2. 

120 000 102 000

realizace projektu ORS OHA

D.4.1.7 *
rozpracován
o 84

Elektromobilita města

53.

2.5./2

3 400 800

ORS
nebyla 
vyhlášena 
dotační 
výzva

Smart City - cyklověže
54.

2.5./21 1.4.,1.6. 
20 000 17 000

projektová 
dokumentace ORS OD rozpracován

o 356

Realizace dokončena    17. 8. 
2018.

Realizace v r.2018 
neproběhla. OVZ vypsalo VŘ, 

přihlášen jediný účastník, 
nesplnil podmínky VŘ, VŘ 

bylo zrušeno. Požadavek na 
nové VŘ bude předán na OVZ 

po schválení financí ve 
IV.zm.rozpočtu 2019.

Probíhaly práce na PD, kdy 
12/2018 projektant obeslal 
dotčené orgány s žádostí o 

vydání stanovisek k 
dokumentaci pro společné 

povolení Centrální 
polytechnické dílny a Galerie 

města Pardubic.

projekt členěn na inteligentní 
křižovatky (zde probíhá 

plnění dle SOD) a inteligentní 
parkování, kde byly 

připravovány podklady pro 
ZŘ a podání žádosti do výzvy 

nositele ITI

K realizaci je nutné vyhlášení 
dotačního programu.

PD zpracována, následuje 
prověřování umístění (nově u 

PaP).

Realizace dokončena    15. 5. 
2018.

OMI nemá podklady pro 
zadání PD. Viz OHA 
vyhledávací studie.

Zpracována DÚR, probíhá IČ k 
ÚŘ.

VŘ na zhotovitele PD 
procesuje ORS.

Probíhaly práce na přípravě 
žádosti o dotaci.



Dukla sportovní - PD

55.

3.5.

1 777

projektová 
dokumentace ORS

B.4.5.3 *
rozpracován
o 2 789 0

Památník Zámeček

56.

3.5./32 1.4.,4.7.

2 000

realizace projektu ORS
rozpracován
o 360

Projekt Urbact III* projekt ve fázi plánování 57. 4.1.

realizace projektu ORS

rozpracován
o 186

Komunitní klub v ulici Češkova 58. 3.3./29 04.VI 700 realizace služby 2018 2018 KT, OSV OSV, EO plněno 172 915 0

Komunitní plánování v Pardubicích 59. 4.6/45, 46 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 100
Komunitní plán 2018 2018 KT, OSV OSV, EO

plněno 83 951 0

Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 60. 3.3./29 200

Počet ošetřených 
osob 2018 2018 KT OSV

plněno 200000 0

Oceňování nejlepších studentů a žáků 61. 4.5./44 100 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS plněno PPVČ

Oceňování pedagogů
62.

4.5./44 100 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS
plněno PPVČ 0

Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a následná péče 63. 4.5./44 780 780 1 560 0 realizace průběžně OSV OŠKS plněno
Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro 
předškolní děti 64. 4.5./44 100 100 200 0 realizace 2018 OSV OŠKS plněno

Logopedický screening a podpora logopedické péče

65.

4.5./44 400 400 800 0 realizace průběžně OŠKS OŠKS

plněno

z 
provozního 
příspěvku  
škol

0

Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský 
parlament - poradní orgán RmP 66.

4.2., 4.5./44 30 30 60 0
schůzky zástupců 

základních a 
středních škol

průběžně OŠKS OŠKS
plněno 33,6 0

hrazeno z 
Programu 
podpory 

volného času

Práce na zpracování 
projektové dokumentace 

běžely v roce 2018 bez 
problémů a s mírným 

časovým předstihem oproti 
plánu. Do konce roku 2018 

byla zpracována 
Dokumentace pro územní 
rozhodnutí pro celý areál a 

probíhalo vyyjadřování 
dotčených orgánů. Zároveň 

probíhalo jednání se zástupci 
nejvýznamnějších 

sportovních svazů, kteří 
vyjádřili projektu 

jednoznačnou podporu, 
včetně uzavření memorand o 

spolupráci. V roce 2018 byl 
zároveň zpracován propočet 
provozních nákladů a výnosů 

areálu a návrh budoucího 
provozovatele. 

Aktivita probíhá.
Oceňování pedagogů dle 
nominace v komisi PVV, 
finanční i veřejné. 
Plněno. Od roku 2018 agenda 

spadá pod OSV.
Plněno. Od roku 2018 agenda 

spadá pod OSV.
Průběžně realizováno 
zejména MŠ z provozních 
prostředků zřizovatele.

Probíhala příprava projektu - 
příprava expozice - film,  

rozhlasové záznamy.

Proběhlo pracovní setkání v 
Barnsley (VB) a v Pardubicích. 

Hlavním výstupem bylo 
zpracování Baseline study 
(podklad pro zpracování 
Plánu transferu přenosu 

dobré praxe.

Projekt má 5 letou 
udržitelnost do března 2020.

Projekt realizován od října 
2016, financován z vlastních 
zdrojů. Smlouva o spolupráci 
je uzavřena opakovaně na 2 

roky (2019-2020). 

Celoročně úspěšně 
realizováno.



Participace občanů na životě města - Rada seniorů 
67.

4.2. 0 0 0 0 průběžně OŠKS OŠKS
plněno 0 0

Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou 
komunikace, sociální interakce a poruchami autistického 
spektra

68.

4.5. 0 0 0

hrazeno ze 
stávajícího 
provozního 
příspěvku

metodické centrum průběžně OŠKS OŠKS

plněno

hrazeno ze 
stávajícího 
provozního 
příspěvku

0
Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ 
Ohrazenice - 7. -9. ročník) 69. 4.5./44 1 400 1 400 2 800 realizace průběžně OŠKS OŠKS plněno 1 400 0

Přístavba ZŠ Pardubice-Svítkov - realizace přístavby
70.

4.5./44 65 000 65 000 IROP ? realizace 2018 2019 OMI, ORS OŠKS rozpracován
o 0

Výstavba nové MŠ ve Svítkově - PD + realizace
71.

4.5./44 3 000 30 000 33 000 realizace 2018 2020 OMI OŠKS rozpracován
o 0

Rekonstrukce školních sportovišť - 2x PD + 2x realizace 72.
4.5./44 24 000 24 000 48 000 realizace 2018 2023 OMI OŠKS rozpracován

o

ZŠ Závodu 
míru 11 
504, ZŠ 0

Oceňování nejlepších sportovců města

73.

3.5. 75 75 100

hrazeno z 
Programu 
podpory 
sportu

realizace průběžně OŠKS OŠKS

plněno

z Programu 
podpry 

sporu - 46,7 0

Sportovní park Pardubice

74.

3.5., 
4.7./47,48,49 1 500 1 500 3 000 ? realizace 2016 ? OŠKS plněno

v rámci 
Pardubický
ch tahounů

0

Sportovní akce pro veřejnost (Pardubice na bruslích, atd) 75. 3.5. 80 80 160 realizace průběžně OŠKS OŠKS plněno

Sportovní akce pro školy (Dětský maraton, atd.)
76.

3.5. 55 55 100 realizace průběžně OŠKS OŠKS nerealizová
no 0 0

Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol 

77.

3.5. 2 100 2 100 4 200

hrazeno z 
Programu 
podpory 
sportu

průběžně OŠKS OŠKS plněno 
průběžně

z Programu 
podpory 
sporu

0

Optimalizace kapacit a dostupnost zřizovaných škol a šk. 
zařízení - prostory pro ZUŠ Lonkova 78.

4.5./44 návrh realizace 2018 OŠKS + OMI OŠKS nerealizová
no 0 0

Optimalizace kapacit a dostupnost zřizovaných škol a šk. 
zařízení - prostory pro třídy ZŠ včetně tříd Montessori 79.

4.5./44 návrh realizace 2018 OŠKS + OMI OŠKS rozpracován
o 0 0

Integrace dětí a žáků cizinců
80.

4.5./44 ? ? ? dotace MV ČR umístění dětí a žáků 
v MŠ a ZŠ 2018 OŠKS + OSV OŠKS + 

OSV plněno

provozní 
prostředky 
škol 0

Centralizovaný zápis do MŠ
81.

4.5./44 35 35 70 realizace 2017 OIT OŠKS plněno 
průběžně 7,9 0

Katalog zájmových aktivit - volného času dětí a mládeže - 
aktualizace online katalogu na webu města 82. 3.5. 0 0 0 aktualizovaný 

katalog průběžně OŠKS OŠKS
plněno 
průběžně 0 0

Podpora klimatu ve školách - školní psychologové

83.

4.5./44 3 100 3 100 6 200
dotačně 

doplněno z OP 
VVV (MŠMT)

realizace průběžně OŠKS OŠKS plněno 
průběžně

doplněno 
ZŠ z 
MŠMT- 
šablony

Strategie bezbariérovosti ve městě Pardubice

84.

2.4.

z Programu 
podpory 

bezbariérovost
i

koncepce 2018 OHA + OMI + 
OŠKS

OŠKS + 
OMI

plněno 
průběžně

z Programu 
podpory 
bezbariérov
osti-857,3 0

Strategie školství ve městě Pardubice - akční plán 85. 4.5./44 0 0 0 aktualizace 
koncepce 2018 OŠKS OŠKS

nerealizová
no 0 0

Strategie pro kulturu a kreativitu

86.

3.5./32, 33 1.4, 1.5, 4.2, 4.3, 4.5, 
4.7

implementace 
dokumentu 2011 průběžně OŠKS OŠKS, EO

B.4.1.1 *
rozpracován
o

dle Akčního 
plánu SPK 
2018 0

nejsou zatím známy

nejsou zatím známy

Akce v realizaci, PD + 2019 
soutěž až do 2020 realizace. 

Viz OMI.
PD Družstevní, rekonstrukce ZŠ 
Závodu míru a zahájení ZŠ 
Studánka.

Oceňování veřejné v KD 
Hronovická + chodník slávy.

Realizátorem Deep Vision.

Akce probíhá.

Úspěšně realizováno.

Průběžná práce, dobré 
výstupy.  Užitečnost pro 

praxi.

V praxi úspěšně realizováno.

Akce v realizaci. Viz OMI.

Úspěšná realizace, pokračuje 
v dalších letech.

Pokračování s úpravami 
GDPR.

Pokračování s vícezdrojovým 
finanováním.

Aktivita probíhá.

Bude realizováno 2019.

pořadatel ročník vynechal

Pokračování, úspěšná 
realizace.

Bude zahájeno 2019 spíše 
studentskou arch. soutěží 

(OHA)

Schválení zámězu zřízení ZŠ 
Montessori, zadání PD (OMI).

Spolupráce s OSV v rámci 
projektu MV.

Částečné plnění - personální 
poddimenzovanost.



Program podpory Pardubičtí tahouni

87.

3.5./32, 33 4.2, 4.3, 4.7
schválený program, 

marketingová 
kampaň

2015 průběžně OŠKS OŠKS, EO

plněno 5930 + 485 tis. na marketing0
Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - realizace dílčích 
opatření prostřednictvím zapsaného spolku Pardubicko - 
perníkové srdce Čech 88.

4.7./47,48,49 1.4,1.5,3.5,4.1,4.2, 4.3
1 100

implementace 
dokumentu 2016 průběžně OŠKS EO

plněno 1240

Pk + 
členové 
spolku

Pořádání tradičních kulturních a kulturně společenských akcí 
(Městské slavnosti, Adventní trhy, Dny Evropského dědictví)

89.

3.5./32 4.7 realizace akcí 2016 průběžně OŠKS EO

plněno

Adventní 
trhy - 
252,6. 
Městské 
slavnosti 
JARO 19,1 + 
PODZIM 
972,1, DED - 
33,1.

reealizáto
ry, 
sponzory

Realizace akcí spojených s výročím 100 let od vzniku 
Československa. 

90.

3.5./32 4.7 realizace akcí 2017 průběžně OŠKS OŠKS, EO

splněno 419,1

další 
participuj
ící v 
rámci 
organizát
orů ve 
městě

Reorganizace městem zřizovaných organizací ve vazbě na 
záměr zrušení příspěvkové organizace Kulturního centra 
Pardubice.

91.

3.5./47, 48 4.7 vznik a stabilizace 2017 průběžně OŠKS OŠKS, EO

splněno 

finančně 
rozděleno 
mezi 
příspěvkov
é 
organizace, 
vysoutěžen
é 
realizátory 
apod. částečně

Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť 92.

4.1./34

12 000

realizace projektu 2018 2022 OIT EO
rozpracován
o

0 0

Enterprise Mobility Management 93.
4.1./34 500 realizace projektu 2018 2018 OIT EO rozpracován

o
0 0

Lávka přes Labe, park na Špici - koupaliště Cihelna - PD 94.

2.4./20 1.4., 1.5., 2.5.

170

projektová 
dokumentace 2012 2018 OHA

rozpracován
o

Lesopark Dukla - objekt Bobr - ideová studie 95.

4.5./44 3.5.

200

ideová studie 2017 2018 OHA

splněno 

ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice 96. 1.4./13 5.2. 2 266,70 1 950
územní studie 2017 2019 OHA OHA

C.3.1.3 *
rozpracován
o

Koncepce zeleně - sídelní zeleň 97. 1.4./13 5.2. 2 550 2 300

koncepce 2017 2018 OHA OHA

C.3.1.3 *
rozpracován
o

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství 98. 1.4./13 600

koncepční studie 2018 OHA OHA

C.3.1.3 * splněno 

Shromažďování podkladů na 
přípravu analýzy rozšíření 
Metropolitní optické sítě.

Proběhlo testování 
alternativních produktů,  
realizace v r. 2019.

Územní rozhodnutí, podány 
námitky, zatím nebyly 

přiděleny prostředky na 
zpracování další fáze - 

dokumentace pro stavební 
povolení.

Studie zpracována, 
představena vedení, jednání 

s klubem Aikido, hledání 
zdrojů na realizaci.

Úspěšná realizace + 
markeing.

Došlo ke změnám ve vedení 
z.s. - úspěšné fungování.

Nový koncept aventních trhů, 
nový realiztor městských 

slavností.

Úspěšná realizace s mnoha 
partnery.

Územní studie projednávána, 
bude odevzdána v létě 2019.
Připraveno zadání, dotační 

titul vyčerpán, nutno vyčlenit 
finanční prostředky do 

rozpočtu. 

Koncepční studie schválena 
ZM, slouží jako podklad pro 

další podrobnější řešení 
veřejných prostranství.

Stabilizováno, vypořádáno 
původní KC -dílčí zpřesnění a 

drobná upřesnění v rámci 
roku 2019. 



Revitalizace Nemošického lesa 99. 1.4./13 150

studie 2018 OHA OHA

splněno 

Parkovací domy 100. 2.6./6,7 1.4., 2.1, 3.1. 100
vyhledávací studie 2018 OHA OŽP rozpracován

o

V rámci zpracování a aktualizace ÚP prověřit možnost 
rozšíření ploch rozvoje lehkého průmyslu, logistiky a nerušící 
výroby, zejména podél silnice I/37 101. 3.1. 0

rozšíření ploch 2018 2018 OHA

Plněno.

V rámci aktualizace ÚP prověřit možnost doplnění územní 
rezervy pro SZ tangentu a prověřit možnost napojení PZ 
Čívice a Semtín na D11 102. 3.1. 2.1.,2.4., 0

doplnění územní 
rezervy 2018 2018 OHA

Plněno.

*Vazba na Seznam evidovaných úkolů ze SPRM 2007 - 2014, schválených usnesením ZM/423/2015
* červeně - plně vystihuje povahu původního úkolu 
* modře - částečně vystihuje původní úkol

                                     

Prověřováno v rámci 
pořizování ÚP.

Prověřováno v rámci 
pořizování ÚP.

Zpracována studie řešení, 
připraveno zadání 

prováděcího projektu.
Připraveno zadání - bude 
zadáno 2019.



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru **

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 A.1.2.1

Prosazovat napojení MPZ Staré Čívice v severní nebo jižní trase spolu s napojením 
budoucího přístavu 2013 - vedení města, OMI

rozpracováno
Dne 13.10.2013 bylo mezi Ministerstvem dopravy ČR a Pardubickým krajem 
podepsáno Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci Dopravního uzlu 
Pardubice, souvisejících investicích na vodní a železniční cestě, silnicích I., II. a 
III., letecké infrastruktuře a místních komunikacích. V této souvislosti byla 
zpracována Vizualizace DUP, která zahrnuje uvedené akce. 

3.1.,4.4./22,25,
2

2 A.1.2.2

Zajistit politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím připojením 
na jihovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory - viz KO Doprava D.2.3 průběžně vedení města

rozpracováno
OD: Aktivita probíhá.

2.1.,2.3.,4.4./2,
6

3 A.2.2.1

Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a 
to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního 2013 - KP, OHA

plněno
OHA: Práce na novém ÚP probíhají, na záklafě veřejného projednání 
vyhodnocovány připomínky a námitky, následně bude předlženo ZM 3.1./24,25

4 A.2.2.4

Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. 
služby, obchod apod. (Jesničánky, Nemošice, Staročensko…) 2013 - KP, OHA

plněno

OHA: V ÚP vytypovány nové lokality, práce na novém ÚP probíhají, v rámci 
funkčních poch smíšených lze umisťovat  i podnikatelské záměry pro teriérní 
sféru 3.1./23,24

5 A.5.1.1

Zpracovat koncepce (aktualizace) poslání a rozvoje jednotlivých akciových 
společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%) 2014 -

zástupci města v 
představenstvu, 
FSaKS

plněno průběžně
ORS: Koncepce /plány hospodaření akciových společností jsou projednávány při 
schvalování roční uzávěrky. 4.3./38,39,9

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 B.1.2 Optimalizovat využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské správy 2013 -

KT, vedení města, 
OMI průběžně plněno

OMI: V současné době probíhá rekonstrukce radnice. Průběžně je prováděna 
údržba budov v majetku města. 4.1./34,35

2 B.1.3 Optimalizovat systém organizace městské veřejné správy 2013 - vedení města, KT KT: otázka politického konsensu 4.1./34,35

3 B.1.5.1 Konsolidace správy IT (město obvody, organizace města) 2014 OIT, KT

rozpracováno

Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl jako první městský obvod do IT správy 
zařazen ÚMO 5 a ÚMO 6. Dále následovalo: 06/2013 - ÚMO 7, 11/2013 - ÚMO 
2, 03/2014 - ÚMO 4. V rámci konsolidace IT je tedy sjednocena správa IT na 
ÚMO 2, 4, 5, 6, 7 a MP Pardubice. ÚMO 1 a 3 - bude záležet na výsledku 
politických jednání. Tento stav nadále trvá i v r. 2018 4.1./34

4 B.1.5.2 Optimalizace nákladů v rámci úřadu 2013 OIT, KT

rozpracováno

2013 - nasazení systému na optimalizaci tisku - UNIFLOW. V tuto chvíli jsou do 
Uniflow zapojeny všechny síťové tiskárny (včetně konsolidovaných UMO) a OIT 
je schopno generovat statistiky tisku. V r. 2017 proběhla podrobná analýza 
rozmístění tiskáren a multifunkčních zařízení s následnou optimalizací. Repase 
PC na hranici životního cyklu pomocí doplnění SSD disků. 12/2018 byl 
vysoutěžen systém virtualizace desktopových stanic.

4.1.,4.3./34, 
38,39

5 B.1.6.2 Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě 2013 - 2014

RmP, ZmP, vedení 
města nebylo rozhodnuto 4.1./34

A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

B. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch



6 B.1.6.4

Spolupracovat s Krajským úřadem a Univerzitou Pardubice, které mají ve městě 
podobný záměr 2013 -2014 OIT, KT

plněno

Jedná se o kontinuální cíl. V případě budování Chytrého webu bude spolupráce 
s těmito a dalšími institucemi nutná. Komunikace se zástupci UPCE a KrÚ 
Pardubice je nadále aktivní. S Krajským úřadem sdílíme komunikační  
infrastrukturu v rámci budování kamerového systému městské policie. V r. 2017 
došlo k rozšíření  smlouvy s UPce o poskytování připojení infrastruktury CESNET 
pro VČD a SmP. V r. 2018 v rámci projektu ITI bylo rozšířeno připojení 
infrastruktury CESNET (UPCE) na 8 ZŠ, dále došlo k napojení na CMS2 pomocí 
krajského konektoru. 4.4./41,2

7 B.1.7.1

Vybudování Call centra jako centrálního bodu pro poskytování informací týkající se 
zpočátku magistrátu města, později rozšířit i o další instituce 2013 - 2014 OIT, KT

plněno
KT+OIT:  V r. 2017 pracovalo Call centrum v pilotním provozu. V r. 2018 OIT 
předalo Call centrum do ostrého provozu. KT: v roce 2019 bude vyhodnoceno 
fungování Call centra a bude rozhodnuto o jeho dalším nastavení. 4.1./34,2

8 B.1.7.2

Implementace elektronických formulářů - Vytvoření elektronických formulářů pro 
snazší komunikaci mezi občanem a úřadem 2013 - 2014 IOT, KT

plněno KT+OIT:  V důsledku legislativních změn se formuláře průběžně aktualizují. 4.1./34,2

9 B.1.7.3 

Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možnosti jejího využití a atraktivnosti pro 
občany města 2014 - DpmP, vedení města

plněno

V současné době má DPMP vyhlášenu veřejnou zakázku na modernizaci 
elektronického systému odbavení cestujících a letošním roce by měla 
proběhnout realizace. 4.7./48,2

10 B.2.1.4 Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města 2013 - OSV

plněno
S novým volebním obdobím převzala nová Komise pro rodinu při RmP pracovní 
materiál, kterým byla rozpracovaná koncepce prorodinné politiky ve 
SmPardubice minulou komisí pro rodinu 4.6./46,2

11 B.3.1.1 Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu) 2013 OŠKS
nesplněno bude zpracováno v roce 2019 (nemohlo být zpracováno z kapacitních důvodů 

odboru, bylo nutno se intenzivně věnovat MAP I a MAP II 4.5./42,43, 44,2

12 B.3.1.4

Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování - partnerství, 
spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a 
mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání průběžně OŠKS

realizováno 
samotnýmiškolami 
dle jejich projektů + 
v rámci MAPI a MAP 

II intenzivně probíhá v rámci ORP Pardubice - MAP II 4.5./2

13 B.3.2.1

Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, 
DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města průběžně OŠKS

průběžně plněno

společně  OMI, schvalování investiních záměrů, OMI nárokuje v rozpočtu s 
různým stupněm pokrytí, existuje analýza stavu a potřeb školních kuchyní, 
školních hřišť, rozpracovány tělocvičny a nutné rekonstrukce. V rámci 
městského majetku vždy diskutováno o případném využití pro možné využití, 
podobně i pozemky města. 4.5./44,2

14 B.4.3.1

Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném 
prostoru s potenciálem kulturní využití (např. využití technických staveb, které 
ztratily svoji funkci) - prověření transformace na kulturně komunitní zázemí či využití 
pro venkovní akce a aktivity 2014 - OŠKS, OHA

Nezpracováno
OHA: Rozvoje Gočárových Mlýnů - umístění polytechnických dílen, prověřování 
možného objektu pro ZUŠ v Polabinách, OŠKS: zatím spolupráce dotčených 
odborů 3.5.,4.7./32,2,8

15 B.4.4.1

Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT 
anallýza, systém podpory…) 2013 OŠKS splněno

Koncepce schválena v červnu 2018. Průběžně plněno v rámci Programu 
podpory sportu. 3.5./32,2

16 B.4.5.2 Postupné dobudování zázemí sportovního areálu v Ohrazenicích 2014 - OŠKS, OMI

splněno

OMI:  V současné době jsou na OMI zpracované PD na: Oprava osvětlení 
velkého hřiště s umělou trávou. Oprava oplocení hřiště s přírodní trávou. 
Přístavba a nástavba šaten s platným stavebním povolením. Zrealizována 
výměna umělé trávy v areálu. 3.5./32,2

17 B.4.5.3 Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala…) 2014 - OŠKS, OMI

průběžně plněno
OMI: Studii areálu Dukla sportovní zpracovává OHA. Rekonstrukce basketbalové 
haly je v této studii zahrnuta. Na všech sportovištích je prováděna běžná 
údržba. OŠKS: v rámci projektového řízení projekt Dukla sportovní, vede ORS 3.5./32,2

18 B.5.2.3

Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního 
systému po městě 2013 - 2014 KP, OŠKS, OHA Plněno 

OHA: probíhá průběžně doplňování, OŠKS: realizována 1. etapa, potřeba 
pokračovat 4.7.,1.4./47,48

19 B.6.1.1

V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na 
územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání průběžně OD, OHA

Plněno 
 OHA: V ÚP vymezen koridor pro řešní dopravní situace v daném místě, 
zprcována Územní studie,která řeší napojení jak areálu Tesla, tak nové napojení 
areálu nemocnice 2.4./19,20



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 C.2.2.1 Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI 2014 - VAK
rozpracováno

Akce probíhá, finanční krytí z části ITI, VAK a město, v roce 2019 je plánováno 
podání žádosti o dotaci. 2

2 C.3.1.3 Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě

3 C.3.1.3.2 Park na Vinici - Stará vojenská plovárna 2013 - OHA, OMI
Plněno 

OMI:  V r. 2018 zrealizovány objekty: SO 101 cyklostezka a SO 411 veřejné 
osvětlení. OHA: Revitalizace parku Stará vojenská plovárna je dopracována do 
DPS. Projekt je připraven k realizaci 1.4./13,2

4 C.3.1.3.3 Rekreační využíti řeky Labe 2013 - OHA, OMI

Plněno 

OHA: Proběhla komunikace s veřejností na toto téma. Byla zpracována US Pravý 
břeh Labe, která navrhuje využit potenciálu pravého břehu Labe. Dále byla 
pořízena Studie rekreační plavby - vytypovány místa pro kotvení, dále bude 
jednáno s Povdím Labe a Ředitelstím vodních cest. 1.4.,1.5./13, 2, 

5 C.3.1.3.4 Rekeační využití řeky Chrudimka 2013 - OHA, OMI

Plněno 

OMI: Na ORS probíhá VŘ na dodavatele realizace akce: Náhrdelník na 
Chrudimce. OHA: Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, ÚR 
vydáno 24.4.2014. Práce na projektu pro SP pozastaveny do vyjasnění 
majetkových vztahů, více info na OMI. OHA zpracovalo jednoduchou 
vyhledávací studii prostupnosti nivy Chrudinmky do Hostovic - podklad pro 
projekt cyklostezky nivou Chrudimky do Hostovic. 1.4.,1.5./13, 2

6 C.3.1.4

Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných 
prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod. 2013 - OHA, OŽP

Plněno 

OHA zpracovala návrh koncepce lesů města Pardubic. Proběhla revitalizace 
Dukelského lesa. MO III řeší  Studánecký les. Probíhají zásahy v lese 
Studáneckém a Svítkovském k zvýšení rekreačního potenciálu. OHA zpracoval 
návrh mobiliáře do Studáneckého lesa podle kterého SmP mobiliář vyrobily a 
rozmístily. Dáele připravován Nemošický les. 1.4.,1.5./13, 2

7 C.5.1.1

Provést analýzu stávajícího stavu bytového fondu města a stanovit konečný počet 
bytových jednotek ve vlastnictví města 2014 - OMI

rozpracováno

OMI: V druhé polovině roku 2018 byly zahájeny přípravy zpracování analýzy - 
Dostupnost bydlení v Pardubicích, jejíž součástí je také zhodnocení poptávky po 
městských bytech. Současně s tím byly připraveny podklady pro zahájení tvorby 
nového koncepčního dokumentu v oblasti bydlení, kterým je plánovaná 
Strategie bydlení pro město Pardubice. V rámci analytické části chystané 
strategie bude zpracován přehled,  dílčí analýza stavu bytového fondu. K 
stanovení konečného počtu bytových jednotek ve vlastnictví města dojde v 
souvislosti s tvorbou opatření v chystané strategii bydlení. 4.3./38,39

8 C.5.1.2

Vytvoření koncepce bytové politiky města s důrazem na aktuální sociální situaci a 
demografickou křivku města (stárnutí populace, zdravotní stav, sociální situace) 2013 - OMI

rozpracováno

OMI: V průběhu roku 2018 byly vytvořeny poklady pro zahájení tvorby Strategie 
bydlení pro město Pardubice. Zahájení bylo schváleno na jednání Rady města 
Pardubic v lednu 2019 a potvrzeno v Zastupitelstvu města Pardubic na 
únorovém jednání. Předpokládané dokončení strategie je předběžně stanoveno 
na duben 2020 s předpokladem schválení v Zastupitelstvu města Pardubic v 
červnu 2020.  

3.4.,4.3./31, 
38,39

9 C.5.2.1 a)

Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu bytových domů 2013 -

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

Plněno 

OHA: Probíhá v rámci prací na ÚP. Aktuálnost studií je průběžn prověřována, i 
vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhli aktualizace některých 
studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budo dále prověřovány 
nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

C. Životní prostředí a bydlení



10 C.5.2.1 b)

Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu rodinných domů 2013 - 

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

Plněno 

OHA: Probíhá v rámci prací na ÚP. Aktuálnost studií je průběžn prověřována, i 
vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhli aktualizace některých 
studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budo dále prověřovány 
nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

11 C.5.3.1 Regenerace panelového sídliště Karlovina 2008 - 2013 městské obvody nerealizováno ORS: Nerealizováno za dotační podpory. 1.4./13,2

12 C.5.3.2 Regenerace panelového sídliště Závodu míru 2008 - 2013 městské obvody nerealizováno ORS: Nerealizováno za dotační podpory. 1.4./13,2

13 C.5.3.3 Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe 2008 - 2013 městské obvody nerealizováno ORS: Žádáno o dotaci na SFRB, nicméně dotaci nevyhověno. 1.4./13,2

14 C.5.3.4 Regenerace panelového sídliště Dubina 2008 - 2013 městské obvody nerealizováno ORS: Nerealizováno za dotační podpory. 1.4./13,2

15 C.5.3.5 Regenerace panelového sidliště Černá za Bory 2008 - 2013 městské obvody nerelizováno ORS: Nerealizováno za dotační podpory. 1.4./13,2

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru  

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 D.1.1.3 Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm 2014 - EBA, OHA
Plněno OHA:  Z hlediska ÚPD rozvoji infrastruktury nic nebrání. OHA pořídil vyhledávací 

studii na (silniční) západní tangentu města, která by měla napojit také letiště. 3.1.,4.4./40,41

2 D.1.2

Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně 
jeho dopravního napojení průběžně vedení města rozpracováno

Trvalá priorita města, aktivita komunikována prostřednictvím zástupce města 
Přístav Pardubice, a.s. 

2.1.,1.5.,4.4./14
,40,41 

3 D.1.3

Koordinovat železniční dopravu s ostaní dopravou a podporovat modernizaci trati 
Chrudim - Pardubice - Hradec Králové, včetně přeložky na Chrudim, v souladu s 
územním plánem Hradecko-pardubické aglomerace a územními plány měst a krajů průběžně vedení města

rozpracováno

OD: Aktivita probíhá.

2.1.,4.4./15,40,
41

4 D.1.4.1

Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a 
informovat zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních 2013 - OHA, zpracovatel ÚP

Plněno 

OHA úzce spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci 
zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě . Pro 
informovanost ZM OHA organizuje  pracovní zasedání pro zastupitele se 
zpracovatelem ÚP. Dopravní koncept nového ÚP byl představen i na Komisy pro 
dopravu.

2.1./15, celý 
pilíř 2, MI 6,7…

5 D.2.1

Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování 
jihovýchodního obchvatu průběžně vedení města, OD rozpracováno OD: Aktivita probíhá.

2.1.,2.3.,4.4./6,
40,41

6 D.2.2 Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty průběžně vedení, města, OD rozpracováno OD: Aktivita probíhá.
2.1,2.3.,4.4./40,
41,6

7 D.2.3

Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta tak, aby v případě 
výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní 
varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení 
městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny Staré 
Čívice na komunikaci I/37 v  místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění 
rychlého spojení s D11 průběžně vedení města, OD

rozpracováno

OD: Aktivita probíhá.
2.1.,2.3.,4.4./40
,41,6

8 D.3.2.1

Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím 
rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání  průběžně OD

rozpracováno
OD: Aktivita probíhá. 2.6./6,7

9 D.3.2.2

Zajistit zpracování analýzy potřebnosti záchytného parkoviště pro systém P + R a P + 
G 2013 - OD, OHA Plněno OHA: schválen projektový záměr, založen projektový tým OD: probíhá 2.6./6,7

10 D.3.2.3 Zajistit zpracování vyhledávací studie pro umístění parkovacích domů 2013 - OD, OHA

Plněno 

OHA vytipoval lokality ve městě, které by z urbanistického hlediska mohly 
sloužit koncentrovanému parkování. Studii je třeba dopracovat a posoudit 
lokality také z hlediska dopravně - inženýrského (zejména otázku dopravního 
napojení. Bude zřejmě řešeno v rámci projektového týmu doprava v klidu (viz 
bod 3.2.2). Nyní prověřováno zkapacitnění konkrétního plošného parkoviště při 
ul. Arnošta z Pardubic. Následně bude prověřována lokalita U Mlýnů. 2.6./6,7

D. Doprava



13 D.3.3.2

Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukcí a oprav 
městských komunikací 2013 OMI, UMO

průběžně plněno
Opravy realizovány průběžně dle požadavků OD a jednotlivých UMO. 2.1./15

14 D.4.1.1 Optimalizovat sítě MHD 2014 - DpmP, OD

splněno, úkol 
navržen k vyřazení z 

evidence

V roce 2016 byl relizován projekt na posouzení celé sítě MHD s tím, že v roce 
2018 byly realizovány některé doporučené stavby infrastruktury a byly 
provedeny změny v linkovém vedení ( viz prodloužení TR tratí) 2.2./16,17, 18

15 D.4.1.2

Trolejové vedení Vozovna Dukla - Hlavní nádraží…vybudovat nové trolejové vedení, 
které výrazně zkrátí dobu nájezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit 
alternativu pro případ neprůjezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu 2014 - DpmP

rozpracováno V současné době se projektuje, čekáme na dostavbu MUK Palackého, kterou má 
do roku 2021 zrekonstruovat ŘSD 2.2./16,17, 18

16 D.4.1.4

Modernizace odbavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců 
(IDS) 2014 DpmP

rozpracováno

V současné době má DPMP vyhlášenou veřejnou zakázku na modernizaci 
elektronického systému odbavení cestujících a v roce 2019 by měla proběhnout 
realizace 2.2./16,17, 18

17 D.4.1.6

Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, 
preference na světelných křižovatkách atd.) 2014 DpmP rozpracováno

Preference je součástí vysoutěžené zakázky na inteligentní řízení dopravy, která 
se v roce 2019 začne relizovat.

2.2.,2.3./16,17, 
18

18 D.4.1.7

Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, 
monitoring dopravy, dopravní portál) 2014 - DpmP rozpracováno

Kamerový systém je zrealizován, inteligentní řízení dopravy je ve fázi realizace a 
připraveno je i inteligentní parkování 2.3./6,7

19 D.4.3.2 Vypracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklostras průběžně OD, OHA

Plněno

OHA pořídil akční plán ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 schválila projektový 
záměr. Materiál sumarizuje veškeré připravované akce v oblasti budování 
infrastruktury pro cyklisty a nastavuje realistický plán postupné přípravy a 
realizace. OD: Komise pro dopravu doporučila RmP prioritizaci projektů ITI, kde 
jsou i cyklostezky. Jednotlivé cyklostezky jsou postupně projkčně a dále 
realizačně řešeny. 2.5./21

* nemá vazbu na nový Strategický plán rozvoje města 2014 -2025

** Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)/popř. je navržena k vyřazení z evidence



   
 

Smlouva o poskytnutí dotace  

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

Evidenční číslo smlouvy:  

 

 
Poskytovatel:  Statutární město Pardubice  
sídlo:                           Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:                     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  326561/0100 
zastoupený:      Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Příjemce:        Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. 
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. U 154 
sídlo:    nám. Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ:    06372562 
DIČ:    neplátce DPH 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:   280802285/0300 
zastoupený:   Mgr. Richardem Červenkou, ředitelem ústavu 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace 
 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 

1) Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční 
kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 
 

2) Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 



   
 

3) Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 
ustanovení této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 
usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a 
příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), obojí v platném 
znění, je poskytnutí neinvestiční a investiční dotace příjemci z rozpočtových 
prostředků statutárního města Pardubice na podporu projektu P-PINK (Pardubický 
podnikatelský inkubátor) (dále také „Projekt“) a spolufinancování projektu 
„Revitalizace objektu J. Palacha 636 a 372“. Aktivity projektu P-PINK jsou uvedeny 
v zakládací listině příjemce a v této smlouvě. 

2) Příjemce prohlašuje, že v rámci Projektu budou realizovány zejména následující 
aktivity: 

a) zajištění provozu a správy podnikatelského inkubátoru a poskytování služeb pro 
začínající podnikatele ve spolupráci s jinými specializovanými a odbornými 
právnickými či fyzickými osobami s cílem podpory zvýšení intenzity, kvality a rychlosti 
šíření inovací a transferu technologií do podnikatelského prostředí, 

b) podpora podnikatelských aktivit, prosazování, ochrana a hájení potřeb 
podnikatelských subjektů, poskytování universálních služeb pro podporu a koordinaci 
hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, 

c) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro začínající podnikatelské 
subjekty v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a dalších rozvojových oblastí, 

d) navazování kontaktů s investory, 

e) vyhledávání podnikatelských inovačních aktivit v regionu. 

f) koordinace inovačního potenciálu a poskytování expertní poradenské činnosti 
související s podporou podnikání.  

g) předprojektová a projektová příprava na realizaci přestavby objektu na adrese J. 
Palacha čp. 363 a 372, Pardubice. 
 

 
 
 
 



   
 

Článek III. 
Výše poskytované dotace 

1) Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic na 
realizaci Projektů v období roku 2019 v celkové výši 2 500 000,- Kč  (slovy: 
dvamilionypětsettisíc korun českých), a to: 

- částku ve výši 1 500 000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) na 
podporu činnosti příjemce dle čl. II. odst. 2 písm. a) až f) této smlouvy,  

- částku ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) na 
spolufinancování projektu příjemce „Revitalizace objektu J. Palacha 636 a 372“ dle 
čl. II. odst. 2 písm. g) této smlouvy.  

2) Poskytovatel se zavazuje hradit shora uvedenou částku ve prospěch účtu příjemce č. 
280802285/0300 do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

3) Poskytovatel prohlašuje, že mu je známo, že příjemci je poskytována dotace na tentýž 
projekt a účel rovněž ze strany Pardubického kraje. Uznatelné výdaje vynaložené 
v souvislosti s realizací Projektu nesmí být nižší než veřejné prostředky poskytnuté na 
realizaci Projektu ze strany poskytovatele a Pardubického kraje. 

 
 
 

Článek IV. 
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

1) Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a v souladu s předmětem této smlouvy 
specifikovaným v čl. I. této smlouvy, 
 

b) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádostech podaných příjemcem 
dne 28.5.2019 a zaevidovaných poskytovatelem pod č.j. MmP 58908/2019, MmP 
58925/2019 a vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou 
součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

c) při financování nákladů spojených s realizací Projektu postupovat v souladu s platným 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace, 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, 



   
 

e) 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. uvedením textu „Financováno z dotace statutárního 
města Pardubice (SmP)“), 

f) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po 
předchozím písemném souhlasu poskytovatele, 

g) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o 
úhradu nákladů spojených s realizací Projektu, 

h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace činnosti příjemce (stručný popis 
průběhu realizace činnosti),  

i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 
v této smlouvě a veškeré změny, 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, změnu právní formy), 

j) předložit poskytovateli (Odboru rozvoje a strategie MmP) vyúčtování realizovaného 
Projektu nejpozději do 31. 1. 2020, v listinné podobě s připojeným podpisem 
oprávněného osoby včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků 
dotace,  

k) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy umožnit 
poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a souvisejícími právními předpisy provedení kontroly hospodaření 
s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace a dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, dále vytvořit vhodné podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci Projektu a v souvislosti s tím umožnit poskytovateli provedení 
kontroly kompletního účetnictví příjemce, je-li to k dosažení sledovaného účelu kontroly 
nezbytné; v rámci kontroly je příjemce povinen předložit všechny potřebné účetní a jiné 
doklady, 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; 

l) při realizaci Projektu zveřejnit důstojným a viditelným způsobem, že projekt byl 
podpořen statutárním městem Pardubice, zejména zveřejněním loga města na 
webových stránkách Projektu; na všech svých propagačních materiálech týkajících se 
podpořeného Projektu, jsou-li vydávány, použít logo poskytovatele v souladu 
s pravidly jeho zveřejňování, případně realizovat jiný způsob zveřejnění podpory 
poskytovatele (např. uvedením textu: „Partnerem projektu je statutární město 
Pardubice“); 

             za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v tomto ustanovení smlouvy uděluje 
poskytovatel příjemci souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s 



   
 

jeho logomanuálem, který bude příjemci na vyžádání poskytnut, a to v souvislosti s  
realizací Projektu,   

 
m) poskytnout potřebnou součinnost při projektech pořádaných statutárním městem 

Pardubice,  
 

n) v rámci Projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, resp. jejich program, a 
vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů po dobu trvání 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.  

 
 

Článek V. 
 Čerpání dotace 

1) Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci Projektu. 
 
2) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3) Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4) Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje 

se příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 
této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2020. 

 
5) V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace 

vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2020. 
 

6) V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 
prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet 
poskytovatele. 

 
 

Článek VI. 
Uznatelné náklady 

1) Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených 
s realizací Projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 
vynaložených prostředků.  

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



   
 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace Projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. II. této smlouvy, ostatními 

podmínkami této smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční 

kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě.   

 
 
 

Článek VII. 
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. 6 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, 

jejichž porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za 
porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo 
zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 
10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se považuje: 



   
 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené 
lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % 
z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 
kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení 
rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy; v tomto 
případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto 
případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

Článek VIII.  
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. 

 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této 
smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při 
čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se 
veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 
o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
ČR. O uveřejnění smlouvy poskytovatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt 
pro notifikaci o uveřejnění.  



   
 

5) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

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) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě 
dohody obou smluvních stran.  

8) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

10)  Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 20. 6. 
2019 a schváleno usnesením č. Z/……. /2019. 

 

V Pardubicích dne ………..   V Pardubicích dne ……… 

 

 

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

Ing. Martin Charvát     Mgr. Richard Červenka 

primátor statutárního města Pardubic  ředitel (statutární orgán ústavu) 



Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012, občansk! zákoník 

 
Smluvní strany 
 
1. Statutární město Pardubice 

Pern"t!nské náměstí 1, Pardubice 530 21 
IČ 00274046 
zast. Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále také jen jako poskytovatel) 

 
a 
 
 
2. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

náměstí Republiky 12, Pardubice 530 02 
IČ 691 53 361 

            zast. Mgr.  Hanou !těpánovou, předsedkyní v"konné rady 
        a Mgr. Klárou !tefančovou, ředitelkou  
zapsaná ve spolkovém rejstříku veden!m Krajsk!m soudem v Hradci Králové vlo#ka 
L, oddíl 8974 
(dále také jen jako příjemce) 

 
 
uzavřely ní#e uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s platn!mi právními předpisy tuto  
 
                      dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku: 

 
1. Předmětem této dohody je úprava práv a povinností mezi poskytovatelem a příjemcem při 
poskytnutí mimořádného členského příspěvku. 
 
2. Poskytovatel na základě této dohody poskytuje příjemci mimořádn! člensk! příspěvek ve 
v!" 650.000,-Kč (slovy "est-set-padesát-tisíc korun česk!ch). 
 
3. Vyčlenění mimořádného členského příspěvku příjemci bylo schváleno Zastupitelstvem 
města Pardubice č. usn. Z 124/2018 ze dne 20. 12. 2018, kapitola 414 - kancelář primátora. 
 
4. Poskytovatel uhradí mimořádn! člensk! příspěvek do deseti (10) dnů po nabytí účinnosti 
této dohody, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce č. 154788769/0300 
(ČSOB a.s) 
 
5. Mimořádn! člensk! příspěvek je poskytován z důvodu společné koordinace projektů 
připravovan!ch k čerpání z dotačně podporovan!ch programů se zaměřením na mo#nou 
podporu zejména v oblasti vzdělávání, a v dal"ích projektech zaměřen!ch na rozvojové 
aktivity, včetně případné dotační podpory umo#ňující zkvalitnění zázemí nebo provozu 
mezinárodního civilního leti"tě Pardubice.  
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu, z nich# ka#dá 
strana obdr#í po jednom vyhotovení. 
 



7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohla"ují, #e je projevem jejich svobodné a vá#né 
vůle, #e nebyla sjednána v tísni za nápadně nev!hodn!ch podmínek a na důkaz souhlasu se 
zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
 
8. Smluvní strany si sjednávají, #e § 564 občanského zákoníku se nepou#ije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je mo#né pouze formou písemn!ch dodatků podepsan!ch oběma 
smluvními stranami. 
 
9. Smluvní strany se dohodly, #e město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy ode"le 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
 
10. Smlouva nab!vá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nab!vá smlouva okam#ikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 
11. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesát! den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zru"ena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 
12. Smluvní strany prohla"ují, #e #ádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník).  
 
13. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydli"tě/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, #e 
smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, #e smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů. 
 
 
 
V Pardubicích dne ………………. 
 
 
 
…………………………  …………………………………. 
Statutární město Pardubice  Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
Ing. Martin Charvát, primátor Mgr. Hanou $těpánovou, předsedkyní v!konné rady 

a Mgr. Klárou $tefančovou, ředitelkou  
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LICENČNÍ SMLOUVA 
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 
 
 

Ateliér Ing. arch. Pavel Mudruňka  
se sídlem Palackého 207, 53304 Sezemice 
č. autorizace u ČKA  1241 
IČO: 45511888 
DIČ: 6012020476 
Tel.: 608337447 
e-mail: atelier@mudrunka.eu 
   
(dále jen „Autor“ nebo „Poskytovatel“) 

 
a 
 

Statutární město Pardubice  
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046   
DIČ: CZ00274046 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem – primátorem města 
 
(dále jen „Nabyvatel“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem objemové studie (koncept) – „HOTEL SUKOVA TŘÍDA“ (dále 
jen „Studie“) sloužící k prověření možnosti realizace ubytovacího zařízení a parkovacího domu na 
nároží ulic Sukova Třída a U Stadionu (zpracované v 05/2016) ve smyslu ustanovení § 2 autorského 
zákona (zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů), a že je držitelem 
majetkových autorských práv k autorskému dílu. 

 
II. 

Předmět Smlouvy 
 

1. Předmětem této licenční smlouvy je na straně jedné závazek poskytovatele poskytnout nabyvateli 
oprávnění k užití Studie dle podmínek této smlouvy, a to v neomezeném rozsahu ke všem způsobům 
užití a na straně druhé závazek nabyvatele užít poskytnutou licenci za podmínek, v rozsahu a za 
účelem dohodnutým touto smlouvou.  
 

2. Poskytovatel uděluje nabyvateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití Studie za účelem prověření 
možnosti realizace ubytovacího zařízení a parkovacího domu na nároží ulic Sukova Třída a U 
Stadionu v Pardubicích (dále jen „zájmové území“), a to včetně přípravy zadávací dokumentace pro 
veřejnou soutěž na zástavbu zájmového území.  
 

3. Nabyvatel je oprávněn i bez souhlasu poskytovatele poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící 
součást licence (dále také jen „podlicence“). Podlicenci je nabyvatel oprávněn poskytnout k užití 
Studie vcelku, samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly a v původní podobě.  
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4. Nabyvatel je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licenci postoupit třetí 
osobě, byť jen zčásti. Nabyvatel je povinen sdělit poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci 
postoupil, jakož i osobu postupníka. 
 

5. Nabyvatel není povinen licenci využít.  
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu 

této smlouvy převezme jedno vyhotovení poskytovatel a jedno vyhotovení nabyvatel. 
3. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanským 

zákoníkem.  
4. 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. 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1: Objemová studie (koncept) HOTEL SUKOVA TŘÍDA – zpracovaná 05/2016 
 
 
V ________________ dne ___________                                  V ________________ dne ___________ 
 
 
         
 
     ___________________________                                         ___________________________ 
                              

Ing. arch. Pavel Mudruňka               Ing. Martin Charvát                                                        
Poskytovatel       Nabyvatel         
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 18. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 10.06.2019 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti v budově magistrátu, Štrossova ul. 44 

 
Přítomni: 
Martin Charvát (příchod v 11:20), Helena Dvořáčková, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan 
Mazuch, Ludmila Ministrová, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych, Tomáš 
Pelikán. 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní audit 

 

  

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- stažení zprávy č. 24 „Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení“, 
- stažení zprávy č. 31 „Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2018“, 
- stažení zprávy č. 29 „Prominutí poplatku a úroku z prodlení“, na jejíž místo byla zařazena 

nová zpráva „Licenční smlouva na objemovou studii HOTEL SUKOVA TŘÍDA v Pardubicích“, 
- stažení zprávy č. 42 „Nominace zástupce statutárního města Pardubice do komise Svazu 

města a obcí ČR“, na jejíž místo byla zařazena nová zpráva „Souhlas zřizovatele s přijetím 
finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti“. 

 

Program 18. řádné schůze RmP včetně navržených změn byl schválen takto:  (pro 9) 

 
1. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit 

P: Němec František, předseda komise pro výchovu a vzdělávání 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
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2. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu 
P: Herudek Miroslav, předseda komise 

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

Svoboda Kazimír, odbor školství, kultury a sportu 
3. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Rýdlová Renata, předsedkyně komise 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
4. 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 
5. Revokace usnesení - pozemky 

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

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
6. Záměr odkoupení objektu kaple sv. Trojice 

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

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
7. Odkoupení objektu garáže na st. p. č. 7007/34 v k.ú. Pardubice 

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

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
8. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

9. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
10. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v 
rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu - OHA 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Reiský Aleš, odbor hlavního architekta 

11. Změny členů v Komisi pro bezbariérovost 
P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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12. Mokrý poldr na Spojilském odpadu 
P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Sigmund Otto, odbor životního prostředí 
13. Odkup vodovodu a kanalizace v Ohrazenicích od firmy Nové Ohrazenice I s.r.o. 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Kalinová Zuzana, odbor životního prostředí 

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
14. Problematika EBA a.s. (zvyšování ZK, ostatní) 

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

15. Schválení změny způsobu nákupu elektrické energie a plynu 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macháně Jiří, odbor rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
16. Strategický plán rozvoje města - vyhodnocení plnění za rok 2018 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
17. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
18. Smluvní vztahy P-PINK 

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

19. Uzavření smlouvy na zaslání mimoř. čl. příspěvku RRA PK 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

20. Rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (POKYN) + schválení podmínek 
výběrového řízení na místopředsedu pověř. řízením 

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

21. Záměr jednat o odkupu akcií v HC - ukončení činnosti pracovní skupiny 
P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

22. Plnění usnesení č. Z/2119/2017 (doporučení pro ZmP na 20. 6. 2019) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Kopecký Aleš, místopředseda představenstva SmP a.s. 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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23. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (výroční zpráva r. 2018) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Beneš Petr, předseda představenstva SmP a.s. 

Kopecký Aleš, místopředseda představenstva SmP a.s. 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

24. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení - STAŽENO Z PROGRAMU 
 
25. Vytipování lokalit pro výsadbu stromů 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Marková Lenka, odbor hlavního architekta 

26. Záměr bezúplatného převodu budovy Obchodní akademie 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Hrdá Bohuslava, odbor majetku a investic 
27. Zadání zpracování analýzy odpadového hopodářství města Pardubic 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Löfelmannová Monika, odbor životního prostředí 
28. Záměr změny nájemní smlouvy - ZŠ a MŠ KLAS 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
29. Licenční smlouva na objemovou studii HOTEL SUKOVA TŘÍDA v Pardubicích 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

30. Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2018 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Míčová Lenka, odbor ekonomický 
31. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2018 – STAŽENO z PROGRAMU 
 
32. VII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
33. Prodloužení termínu čerpání úvěrového rámce 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
34. Cash pooling 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 
Dvořáková Petra, odbor ekonomický 

35. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

36. 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 
37. Kapacity školní družiny 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
38. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
39. Lokalita pro stavbu domova pro seniory 

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

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
40. Záležitosti projektu "AbiFest" 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
41. Odměna řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

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

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
42. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

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

Skládalová Iveta, odbor školství, kultury a sportu 
43. Zahraniční služební cesta - Polsko 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

44. Rámcová smlouva o inzerci s Vltava Labe Media, a.s. 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
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45. Smlouva o poskytování reklamních služeb s BK Pardubice, a.s. 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

46. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

47. Program VIII. zasedání ZmP dne 20.06.2019 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
48. Diskuse 

  
  

Dodatečně v den jednání členové rady obdrželi: 
- zprávu č. 47 „Program VIII. zasedání ZmP dne 20.06.2019“ 
- přílohu č. 3 zprávy č. 36 (hodnotící tabulka s kritérii) 

 
 

II. 
Schválení usnesení ze 17. řádné schůze RmP dne 27.05.2019 a jmenování 

ověřovatelů z 18. řádné schůze RmP dne 10.06.2019 

Usnesení a zápis ze 17. řádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu z 18. řádné schůze RmP byli jmenováni                   Jakub Rychtecký
          Vítězslav Štěpánek 

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

volnočasových a vzdělávacích aktivit 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1380/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0,) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 
tabulce č. 1. která je přílohou usnesení č. 1, a to ve výši "Navrhované prostředky" 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit se subjekty v usnesení č. 1 bodu I. 
Z: Ivana Liedermanová 
T: 30. 9. 2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1381/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0,) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům 
uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou usnesení č. 2, a to ve výši uvedené ve sloupci 
"Navrhované prostředky". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit ve znění přílohy č. 2 a 3 usnesení č. 2. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 
příloze č. 1 usnesení č. 3. 
 

2 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1382/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh poskytnout individuální dotace z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce 
č. 1, která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory 
sportu ve znění dle příloh č. 2 - 4 tohoto usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1383/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 2, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuálních dotací se subjekty, kterým byla 
schválena dotace z Programu podpory sportu dle přílohy návrhu usnesení č. 2. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 30. 9. 2019 
 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 3, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 

3 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

 
Zpravodaj: Renata Rýdlová, předsedkyně komise pro bytové a nebytové prostory 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1384/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu na prostor sloužící podnikání označený jako jednotka č. 2452/101 o 
výměře 146 m2 nacházejícího se v přízemí budovy čp. 2449, 2450, 2451 a 2452, ve vchodě čp. 2452 
Devotyho ul., která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 
5029,  k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, se společností Paracordov s.r.o., IČ 061 
35 579, se sídlem U Uranie 1583/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, účel nájmu - ruční výroba vodítek, 
obojků a náramků z parašutistické šňůry a dětský koutek (spol. Paracordov s.r.o. zaměstnává 
matky samoživitelky, dětský koutek bude sloužit pro děti zaměstnankyň), výše nájemného 493,30 
Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu určitá – 1 rok. Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu 
užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.9.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1385/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené 
dne 4.1.2012 týkající se prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez čp./če., 
označené jako průmyslový objekt (objekt č.37, nebyt č.3702), postavené v areálu čp. 324, ul. Jana 
Palacha, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, z Františka Flégra, IČ 763 65 832, se 
sídlem Staré Hradiště 140, 533 52, na spol. HandWashCompany s.r.o., IČ 076 02 154, se sídlem na 
adrese Milheimova 2689, 530 02 Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.7.2019 
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4 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- stručně okomentoval návrhy usnesení č. 002, 023, 031 a 036. 
 

 
Rozprava: 

- T. Pelikán požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 036. 
- V. Ulrych požádal o komentář a samostatné hlasování k nedoporučenému návrhu č. 041. 
- D. Stránský podal doplňující informace k návrhu č. 041 včetně zdůvodnění nedoporučujícího 

stanoviska komise, která se přiklonila ke stanovisku MO Pardubice II. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1386/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře 145 m2, vše v k.ú. Pardubice, 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 400,- Kč/m2 /rok + 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  za účelem užívání a 
provozování předzahrádky umístěné na části pozemku o výměře 84 m2, parkovací plochy a 
chodníku pro restauraci v čp. 543 ul. Gagarinova umístěné na části pozemku o výměře 61 m2. 
Nájemní smlouva bude uzavřena od 27.10.2019. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře 145 m2, 
vše v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1387/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako st.p.č. 4923 o výměře 93 m2 k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, na 
dobu určitou 1 rok let od 16.9.2019, za nájemné 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem provozování objektu (poskytování služeb a 
maloobchodu - rychlé občerstvení) ve vlastnictví žadatelů, s tím, že v nájemní smlouvě bude 
ustanovení o právu statutárního města Pardubice vypovědět nájemní smlouvu i v případě, že bude 
daný pozemek potřebovat pro svoji investiční akci. 
 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 4923 o výměře 93 m2 k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1388/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 864/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Pardubice 
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 užívání pozemku 
jako zahrádka, odpočinková zóna, pro umístění pergoly, pískoviště, bazénu a kovových schůdků z 
bytu č. 1. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 864/1 o výměře 486 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1389/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o 
výměře 43 m2 v k.ú. Popkovice společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za 
nájemné 300,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, za účelem umístění a provozování mobilní stanice T-Mobile včetně přípojky NN. Nájemní 
smlouva bude uzavřena za podmínky souhlasného stanoviska Pardubického kraje a po vyjmutí 
předmětného pozemku ze smlouvy o výpůjčce se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. , IČO 
48154938. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjmutí spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o 
výměře 43 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o výpůjčce se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT 
a.s., IČO 48154938. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 části pozemku 
označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře 43 m2 v k.ú. Popkovice se společností T-Mobile Czech 
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Republic a.s., IČO 64949681. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce, jehož předmětem bude vyjmutí spoluvlastnického podílu 
ve výši id. 33/50 části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře 43 m2 v k.ú. Popkovice, se 
společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. , IČO 48154938. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1390/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 245/3 o výměře  17 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 
společnosti YUE SHENG s.r.o., IČO 03014525, se sídlem Revoluční 1200/16, Nové Město, 110 00 
Praha 1,  na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 300,- Kč/m2 /rok + DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování 
venkovní předzahrádky pro restauraci – bistro v čp. 766 ul. Okrajová za podmínky, že pronajatá 
plocha bude zpevněna dle požadavku MO Pardubice VII, a za podmínky konzultace 
architektonického řešení předzahrádky na OHA MmP a umístění předzahrádky na SÚ MmP. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 245/3 o výměře  17 m2 v 
k.ú. Rosice nad Labem se společností YUE SHENG s.r.o., IČO 03014525. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/1391/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 65/3 o výměře 175 m2, p.p.č. 613/8 o výměře 349 m2, 
p.p.č. 634/1 o výměře 4 m2, p.p.č. 635/2 o výměře 84 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 304/6 
o výměře 36 m2, v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, Hradec Králové, na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání pozemků do dne, 
kdy nájemce protokolárně předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 
let, za nájemné ve výši 22.680,- Kč + DPH v zákonné výši za celou pronajímanou plochu za rok, za 
účelem užívání pozemků jako staveniště pro stavební akci „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe 
vedle "Rosického mostu“. Finanční náklady na úhradu nájmu budou poskytnuty z rozpočtu MO 
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Pardubice VI.  
Nájemní smlouva bude obsahovat níže uvedené podmínky: 
1.Nájemce se zavazuje provést předmětnou stavbu dle schválené projektové dokumentace, na 
základě pravomocného správního rozhodnutí stavebního úřadu či účinné veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující takové správní rozhodnutí stavebního úřadu, za dodržení podmínek stanoviska 
pronajímatele vydaného pod č. j. PVZ/18/10706/Mf/0 ze dne 16. 5. 2018, které tvoří přílohu této 
smlouvy a těchto dalších sjednaných podmínek: 
a) veškeré práce na pronajímaných pozemcích budou nájemcem prováděny tak, aby jimi 
nezpůsobil žádné škody na majetku státu, s nímž má pronajímatel právo hospodařit, 
b) o provedení event. zásahu do stávajících porostů, rostoucích na pronajímaných pozemcích, je 
třeba předem pronajímatele informovat, neboť jsou součástí pronajímaných pozemků ve smyslu § 
507 občanského zákoníku, 
c) po skončení stavby provede nájemce na svůj náklad odstranění staveniště na pronajímaných 
pozemcích a uvede pronajímané pozemky do řádného stavu, a to nejpozději do kolaudace stavby. 
Případné škody uhradí nájemce pronajímateli způsobem a ve lhůtě uvedené ve výzvě k náhradě 
škody. Neuvede-li nájemce pronajímané pozemky do řádného stavu ani ve lhůtě dané 
pronajímatelem, nahradí pronajímateli náklady, které mu vznikly s uvedením těchto pozemků do 
řádného stavu a vedle toho i smluvní pokutu ve výši 68.040,- Kč, kterou si smluvní strany pro tento 
případ sjednávají. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího vyúčtování. Sjednáním a zaplacením 
smluvní pokuty nejsou dotčeny případné další nároky pronajímatele na náhradu škody podle této 
smlouvy či jiné nároky dle platných právních předpisů. 
2.Nájemce je povinen v rámci užívání pronajímaných pozemků důsledně dodržovat technické, 
hygienické, bezpečnostní, požární a další právní předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně 
osob, majetku a životního prostředí. 
3.Bez písemného souhlasu pronajímatele nemůže nájemce pronajímané pozemky použít pro 
umístění stavby způsobem jiným, než jak je vymezeno v této nájemní smlouvě. 
4.Zvláštní pozornost je nájemce povinen věnovat čistotě povrchových a podzemních vod a zabránit 
jejich znečištění ropnými produkty nebo závadnými látkami. Tyto případné události je povinen 
neprodleně ohlásit pronajímateli. V případě vzniku znečištění zodpovídá nájemce za jeho úplnou 
likvidaci. Nájemce odpovídá za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v 
případě jeho porušení se zavazuje uhradit veškeré sankce z tohoto zákona vyplývající. 
5.Nájemce se zavazuje k dohledu nad bezpečným stavem stromů a keřů na pronajímaných 
pozemcích. Je povinen učinit nezbytná opatření, aby zabránil škodám na životě, zdraví a majetku 
třetích osob v případě nepříznivých povětrnostních podmínek anebo podezření na pád větve nebo 
stromu v důsledku vzrůstu či stáří nebo nemoci stromu, popř. keře. Při bezprostředním ohrožení 
nájemce zakáže vstup na ohrožený pozemek nebo jeho ohroženou část a umístí v bezpečné 
vzdálenosti výstražné tabule a pásku. Nájemce musí informovat neprodleně pronajímatele o 
nastalé situaci. 
Nájemní smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o zřízení věcného břemene na předmětné 
pozemky. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 65/3 o výměře 175 m2, 
p.p.č. 613/8 o výměře 349 m2, p.p.č. 634/1 o výměře 4 m2, p.p.č. 635/2 o výměře 84 m2, vše v k.ú. 
Rosice nad Labem, p.p.č. 304/6 o výměře 36 m2, v k.ú. Svítkov, s Českou republikou s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/1392/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku pozemků 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, vše v k.ú. Pardubice 
společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na Valentince 
3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5,  na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby 
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 výstavby veřejné 
infrastruktury (komunikace, chodníky, parkovací stání, inženýrské sítě atd.) v rámci výstavby 
„CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po ukončení 
smlouvy o výpůjčce na předmětné pozemky se společností EBM Partner a.s., IČO 24184497. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod 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 z vlastnictví 
společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na Valentince 
3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, do vlastnictví statutárního města Pardubice, a to po vydání 
souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedenou stavební úpravu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí 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, 
společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na Valentince 
3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5,  na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování komunikace v 
rámci stavby „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
po ukončení smlouvy o výpůjčce na předmětné pozemky se společností EBM Partner a.s., IČO 
24184497. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod 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, z vlastnictví společnosti Centrum bydlení pro seniory 
Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu 
stavebního úřadu týkající se vybudované komunikace. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
budoucí nájem a nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře 1.550 m2 v k.ú. 
Pardubice společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na 
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Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5,  na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní dobou, za 
cenu 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za 
účelem užívání jako chráněná zahrada pro „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE“ až po 
dokončení výstavby a po vydání souhlasu respektive kolaudačního souhlasu stavebního úřadu 
týkajícího se stavby „CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE “. Zároveň se smlouvou o 
výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 k.ú. Pardubice bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě nájemní na část pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře 1.550 m2 k.ú. 
Pardubice. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
text týkající se upřesnění podmínek pro výpovědní dobu u  nájmu části pozemku označeného jako 
p.p.č. 4368/4 o výměře 1.550 m2 v k.ú. Pardubice společnosti Centrum bydlení pro seniory 
Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, který bude součástí  nájemní smlouvy: 
"Nájemní smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s možností výpovědi ve výpovědní době pouze 
za podmínek uvedených níže.  
Nájemní vztah založený touto smlouvou lze ukončit výlučně z níže uvedených důvodů s výpovědní 
dobou uvedenou níže nebo písemnou dohodou smluvních stran.  
Pronajímatel je oprávněn ukončit nájemní smlouvu výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, jež 
počne běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi a domáhat se předčasného 
vrácení předmětu nájmu, pokud: 
- nájemce užívá Nájemní pozemek v rozporu s nájemní smlouvou a toto své porušení nenapraví ani 
do deseti pracovních dnů od doručení upozornění pronajímatele o porušení podmínek této 
smlouvy, 
- nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného, 
- nájemce přenechal Nájemní pozemek do užívání bezplatně nebo za úhradu jiné právnické či 
fyzické osobě bez souhlasu pronajímatele." 
VII. Rada města Pardubic 
Svěřuje 
odboru majetku a investic MmP kompetenci k udělení souhlasu společnosti Centrum bydlení pro 
seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
se zřízením užívacího práva k části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře 1.550 m2 v 
k.ú. Pardubice formou podnájemní smlouvy pro právnickou či fyzickou osobu, a to po prokázání, že 
osoba jejž zřizuje užívací právo je provozovatelem zařízení domu pro seniory resp. domova se 
zvláštním režimem ve smyslu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který provozuje sociální 
služby v objektu přilehlému k předmětu nájmu, a doložení podnájemní smlouvy, která bude 
uzavřena za stejných podmínek, za jakých bude uzavřena nájemní smlouva se společnosti Centrum 
bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 
00 Praha 5, na předmětnou část pozemku,  tj. na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za 
nájemné maximálně do výše 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. 
Souhlas odbor majetku a investic MmP udělí do 10 dnů ode dne předložení výše uvedených listin 
společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, se sídlem Na Valentince 
3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5.   
VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků 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, vše 
v k.ú. Pardubice společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
IX. 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 Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 6. 2020 
X. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí 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: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
XI. 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 Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 6. 2020 
XII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájemní a následně nájemní smlouvu na část pozemku 
označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře 1.550 m2 k.ú. Pardubice se společností Centrum bydlení 
pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/1393/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/4821/2017' bod III. 
II. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. R/4821/2017 bod IV. ke dni ukončení smlouvy o budoucí smlouvě nájemní uzavřené 
dne 9.8.2017 mezi statutárním městem Pardubice a společností EBM Partner a.s., IČ 24184497, se 
sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4, týkající se budoucího nájmu části pozemku označeného 
jako  p.p.č. 4368/4 o výměře 1400 m2 k.ú. Pardubice. 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/1394/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/7017/2018' bod II. 
 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/1395/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 864/70, p.p.č. 877/6, p.p.č. 864/1, p.p.č. 857/18, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 857/20, p.p.č. 
857/19, p.p.č. 857/2, p.p.č. 863/2, p.p.č. 863/1, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti 
EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, spočívajícího v uložení a provozování sdělovacího vedení v rámci akce „Metropolitní 
optická síť – Sezemická“za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm + DPH, za podmínky doložení 
geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene žadatelem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeen a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 864/70, p.p.č. 877/6, p.p.č. 864/1, 
p.p.č. 857/18, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 857/20, p.p.č. 857/19, p.p.č. 857/2, p.p.č. 863/2, p.p.č. 863/1, 
vše v k.ú. Pardubice, se společností EDERA Group a.s., IČO 27461254. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/1396/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeného jako p.p.č. 373/10 (v rozsahu 
stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019) v k. ú. Černá za Bory ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, ve prospěch statutárního města Pardubice, jakožto současného vlastníka a 
každého dalšího vlastníka souboru veřejného osvětlení, spočívající v uložení souboru veřejného 
osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce města „Cyklostezka Černá za Bory-Žižín“ za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 308/2, p.p.č. 310/5 
(v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019), vše v k. ú. Černá za Bory ve 
vlastnictví společnosti Agrostav Pardubice a.s., IČO 46506063, se sídlem Hostovická 231, Černá za 
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Bory, 533 01 Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice, jakožto současného vlastníka a 
každého dalšího vlastníka souboru veřejného osvětlení, spočívající v uložení a provozování souboru 
veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce města „Cyklostezka Černá za Bory-
Žižín“  za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 341/10, p.p.č. 
341/21 (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019), vše v k. ú. Černá za Bory ve 
vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, ve prospěch statutárního města Pardubice, jakožto současného vlastníka a každého dalšího 
vlastníka souboru veřejného osvětlení, spočívající v uložení souboru veřejného osvětlení 
vybudovaného v rámci investiční akce města „Cyklostezka Černá za Bory-Žižín“ za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000,- Kč+DPH. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeného jako p.p.č. 
373/10 (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019) v k. ú. Černá za Bory s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 
308/2, p.p.č. 310/5 (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019), vše v k. ú. 
Černá za Bory se společností Agrostav Pardubice a.s., IČO 46506063. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 
341/10, p.p.č. 341/21 (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019), vše v k. ú. 
Černá za Bory se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/1397/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 418/4, p.p.č. 418/5, 
p.p.č. 418/8 (v rozsahu  stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019), vše v k. ú. Černá za 
Bory ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 
Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice, jakožto současného vlastníka a každého 
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dalšího vlastníka souboru veřejného osvětlení, spočívající v uložení a provozování souboru 
veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce města „Cyklostezka Černá za Bory-Žižín“ 
za jednorázovou náhradu ve výši 180,- Kč/bm+DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 
418/4, p.p.č. 418/5, p.p.č. 418/8 (v rozsahu  stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019), 
vše v k. ú. Černá za Bory s Pardubickým krajem, IČO 70892822. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/1398/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 134/9, p.p.č. 134/17, 
p.p.č. 151/33, p.p.č. 151/52 a p.p.č. 525/3 (v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 709-
1357/2018), vše v k.ú. Ohrazenice, ve prospěch společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, 
č.p. 166, 290 01 Choťánky,  jakožto současného vlastníka a každého dalšího vlastníka ve smyslu § 
1267 občanského zákoníku, spočívající v uložení a provozování souboru veřejného osvětlení, za 
jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 134/17, p.p.č. 151/33, p.p.č. 151/52 a 
p.p.č. 525/3, vše v k.ú. Ohrazenice ve výši 300,-Kč/bm+DPH, a u pozemku označeného jako p.p.č. 
134/9 v k.ú. Ohrazenice ve výši 100,- Kč/bm+DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 
134/9, p.p.č. 134/17, p.p.č. 151/33, p.p.č. 151/52 a p.p.č. 525/3 (v rozsahu určeném geometrickým 
plánem č. 709-1357/2018), vše v k.ú. Ohrazenice se společností Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 
02387930. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/1399/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na pozemcích označených jako p.p.č. 1412/15 a p.p.č. 
1412/23, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch XXXXXXXXXXXXX,  jakožto současných vlastníků a 
každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 1412/4, st.p.č. 11172, vše v k.ú. 
Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na pozemcích označených jako p.p.č. 1412/15 a p.p.č. 
1412/23, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch  XXXXXXXXXXXXX  jakožto současného vlastníka a 
každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 1412/5, p.p.č. 1412/10, st.p.č. 8638, vše 
v k.ú. Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na pozemcích označených jako 
p.p.č. 1412/15 a p.p.č. 1412/23, vše v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na pozemcích označených jako 
p.p.č. 1412/15 a p.p.č. 1412/23, vše v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/1400/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 65/3, p.p.č. 613/8, p.p.č. 635/2 (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1768-
8/2019), vše v k.ú. Rosice nad Labem a p.p.č. 304/6 (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem 
č. 2003-8/2019) v k.ú. Svítkov  ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
Hradec Králové, ve prospěch statutárního města Pardubice, za účelem umístění stavby „Lávka pro 
pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu, k.ú. Svítkov, Rosice nad Labem", za jednorázovou 
náhradu ve výši pětinásobku ročního užitku při ceně 35,- Kč/m2 plochy věcného břemene, 
minimálně však 1.000,- Kč, ke které se připočte DPH v platné výši. 
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. 65/3, p.p.č. 613/8, p.p.č. 635/2 (v 
rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1768-8/2019), vše v k.ú. Rosice nad Labem a p.p.č. 
304/6 (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2003-8/2019) v k.ú. Svítkov  s Českou 
republikou s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/1401/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků  označených jako p.p č. 233/9, 
p.p.č. 233/10, p.p.č. 233/11, p.p.č. 247/17, p.p.č. 263/2, p.p.č. 264/5, p.p.č. 341/8, p.p.č. 356, p.p.č. 
373/1, p.p.č. 373/12 ( v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 668-24/2019), vše v k. ú. 
Černá za Bory ve vlastnictví statutárního města Pardubice, na dobu neurčitou, spočívající v právu 
strpět umístění souboru veřejného osvětlení kabelové vedení, stožáry a svítidla), vstupování a 
vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, 
resp. rekonstrukcí veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako současného 
vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků  označených 
jako p.p č. 233/9, p.p.č. 233/10, p.p.č. 233/11, p.p.č. 247/17, p.p.č. 263/2, p.p.č. 264/5, p.p.č. 
341/8, p.p.č. 356, p.p.č. 373/1, p.p.č. 373/12 ( v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 668-
24/2019), vše v k. ú. Černá za Bory ve prospěch statutárního města Pardubice jako současného 
vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/1402/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 723/28 o výměře cca 32 m2, p.p.č. 723/31 o 
výměře cca 12 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1207, č.p.- 1208 a č.p. 1209, Dašická, Pardubice, IČO 
25985248, se sídlem Dašická 1207, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,  za kupní cenu navrženou 
žadatelem ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedených částí pozemků, žadatelem. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
zatěžující  předmětné pozemky se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv 
vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/1403/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 73/36 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Pardubičky z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1307/6/19 ze dne 2. 5. 2019 ve výši 1.368,- 
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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,  žadatelkou.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 
odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve 
spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační 
zákon) a váznoucího na předmětném pozemku. 
 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/1404/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 694/33 o výměře 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. 24/599/19 ze dne 25. 4. 2019 ve výši 800,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelka uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč uhrazené statutárním městem 
Pardubice za znalecký posudek. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 
odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve 
spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační 
zákon) a váznoucího na předmětném pozemku. 
 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/1405/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 2774/82 o výměře 85 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. 3076-50/19 ze dne 23. 4. 2019 ve výši 240,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/1406/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 420/12 o výměře 46 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 48/2019 ze dne 15. 5. 2019  ve výši 500,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
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V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
zatěžující  předmětný pozemek se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv 
vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/1407/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 440/4 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Pardubičky z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2725/7/2019 ze dne 10. 4. 2019 ve výši 1.015,- 
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, žadateli. 
Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.360,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
Kupní smlouva bude uzavřena po zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO 24729035. 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. 
 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/1408/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 1635/7 o výměře cca 10.659 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví spolku Tenisový klub Pernštýn 
1897 Pardubice z.s., IČO 42939585, se sídlem U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3603-10/2019 ze dne 4. 
2. 2019 ve výši 750,- 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 3.000,- Kč 
uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. V případě, že v době uzavření kupní 
smlouvy bude předmětný pozemek stále dotčen nájemním vztahem uzavřeným se společností 
ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 4815495, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn v 
ustanovení kupní smlouvy a její přílohou bude nájemní smlouva. 
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Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/1409/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2123/34 o výměře 91 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. 28/2019 ze dne 21. 3. 2019 ve výši 91.000,- Kč. 
 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/1410/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 2082/58 o výměře 71 m2, p.p.č. 
2742/56 o výměře 91 m2, vše v k.ú. Pardubice,  z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu pro  Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/1411/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu pozemku označeného jako p.p.č. 2742/77 o výměře 32 m2 v k.ú. 
Pardubice, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/1412/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení spoluvlastnického podílu v celkové výši id. 3/4 vzhledem k celku pozemku 
označeného jako  p.p.č. 2981/32 o výměře 39 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. 1988/6/2019 ze dne 3. 3. 2019 ve výši 1.300,- Kč/m2. 
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Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/1413/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 259/2 o výměře cca 165 m2 v k.ú. Svítkov z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za žadatelkou navrženou 
kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2 hrazenou z rozpočtu ÚMO Pardubice VI. 
 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/1414/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 5,1 m x 2,4 m do stávajícího rámu na stěně objektu čp. 
2550 na pozemku označeném jako st.p.č. 5419 k.ú. Pardubice společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., 
IČO 27534804, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu 
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH. 
Žadatel před uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení doloží schválení vizualizace reklamy 
OHA MmP, způsob uchycení z hlediska statického zatížení, typu reklamní výplně rámu (plátno, 
plast. deska, překližka …). Ve smlouvě o umístění reklamního zařízení bude stanoven termín 
doložení povolení stavebního úřadu pro reklamní zařízení na stávající rám. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu na umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 5,1 m x 2,4 m do stávajícího rámu 
na stěně objektu čp. 2550 na pozemku označeném jako st.p.č. 5419 k.ú. Pardubice se společností 
SKP-CENTRUM, o.p.s., IČO 27534804. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/1415/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh budoucí směny a návrh směny pozemku označeného jako p.p.č 2713/4 o výměře 220 m2 a 
části pozemku označeného jako p.p.č. 1140/9 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice za část pozemku označeného jako p.p.č. 1140/12 o 
výměře cca 295 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX bez finančního vyrovnání. 
Smlouva o smlouvě budoucí směnné bude uzavřena zároveň s budoucí darovací smlouvou na 
převod komunikace vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č. 1140/12 o výměře cca 
295 m2 v k.ú. Pardubice. Směnná smlouva bude uzavřena zároveň s darovací smlouvou na převod 
komunikace vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č. 1140/12 o výměře cca 295 m2 v 
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k.ú. Pardubice, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše 
uvedenou komunikaci. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vydat souhlas vlastníka pozemku označeného jako p.p.č 2713/4 o výměře 220 m2 a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 1140/9 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX za 
účelem umístění travnatého prolehu pro zadržení a zasakování dešťových vod z obslužných 
komunikací na předmětných pozemcích. Souhlas bude součástí smlouvy o smlouvě budoucí 
směnné. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
budoucí darování a darování komunikace vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č. 
1140/12 o výměře cca 295 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Budoucí darovací smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o smlouvě budoucí směnné o 
směně pozemku označeného jako p.p.č 2713/4 o výměře 220 m2, části pozemku označeného jako 
p.p.č. 1140/9 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
za část pozemku označeného jako p.p.č. 1140/12 o výměře cca 295 m2 v k.ú. Pardubice. Darovací 
smlouva bude uzavřena zároveň se směnnou smlouvou na směnu pozemku označeného jako p.p.č 
2713/4 o výměře 220 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 1140/9 o výměře cca 10 m2, vše v 
k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice za část pozemku označeného jako p.p.č. 
1140/12 o výměře cca 295 m2 v k.ú. Pardubice, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu 
stavebního úřadu  na výše uvedenou komunikaci. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydání souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p.p.č 2713/4 o výměře 220 m2 a části 
pozemku označeného jako p.p.č. 1140/9 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací a následně darovací smlouvu na darování komunikace 
vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č. 1140/12 o výměře cca 295 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/1416/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 361/1 o výměře 1.992 m2, p.p.č. 361/15 o výměře 
46 m2,  vše v k.ú. Pardubice , z vlastnictví statutárního města Pardubice, do vlastnictví Nadace pro 
rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice–Staré Město, 
530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3585-



  27 

90/2018 ve výši 1.500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 4.500,- Kč uhrazenou 
statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
V případě, že  v době uzavření kupní smlouvy bude uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 
24729035, platná a účinná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, bude do kupní 
smlouvy vloženo ustanovení o postoupení práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene dle ust. § 1895 a násl. občanského zákoníku. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 361/1 a 
p.p.č.361/15, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice spočívajícího v právu 
strpět umístění a provozování vodního systému určeného k odběru vody pro vodní systém Tyršovy 
sady a k odčerpání průsakových vod z Tyršových sadů  dle schváleného manipulačního řádu ze dne 
27. 2. 2019.  Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 808/6 o výměře 3.198 m2 v k.ú. Staré Čívice z 
vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem, Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice–Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní 
cenu navrženou žadatelem ve výši 1.500,-Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení 
finančních prostředků v rozpočtu města. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 361/1 a p.p.č.361/15, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/1417/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu v umístění části pozemku označeného jako p.p.č. 355/14 o výměře 7.137 m2 v k.ú. 
Pardubice, na kterou je uzavřena smlouva o výpůjčce se spolkem PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA 
POLABÍ, z.s., IČO 06679331, se sídlem Palackého třída 250, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za 
podmínky vynětí části předmětného pozemku pod kiosky ze zemědělského půdního fondu na 
náklady vypůjčitele. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce na změnu v umístění části pozemku označeného jako p.p.č. 
355/14 o výměře 7.137 m2 v k.ú. Pardubice se spolkem PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA POLABÍ, z.s., 
IČO 06679331. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
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Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/1418/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části  pozemku označeného jako p.p.č. 865/8 o výměře 123 m2 v k.ú. Pardubice 
Společenství vlastníků domu čp. 1426 a 1427, Sakařova, Pardubice, IČO 27463532, se sídlem 
Sakařova 1426, Bílé Předměstí, 530 03, Pardubice, na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy 
o výpůjčce, za účelem sekání trávy a údržby pozemku na náklady žadatele. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o nájmu uzavřené se Společenstvím 
vlastníků domu čp. 1426 a 1427, Sakařova, Pardubice, IČO 27463532 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjmout část pozemku označeného jako p.p.č. 865/8 o výměře 123 m2 v k.ú. Pardubice z nájemní 
smlouvy uzavřené se Společenstvím vlastníků domu čp. 1426 a 1427, Sakařova, Pardubice, IČO 
27463532, se sídlem Sakařova 1426, Bílé Předměstí, 530 03, Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 865/8 o 
výměře 123 m2 v k.ú. Pardubice a smlouvu o výpůjčce části  pozemku označeného jako p.p.č. 865/8 
o výměře 123 m2 v k.ú. Pardubice se Společenstvím vlastníků domu čp. 1426 a 1427, Sakařova, 
Pardubice, IČO 27463532. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. R/1419/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje dle geometrického plánu č. 755-85/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako 
p. p. č. 120/123 o výměře 18 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 120/77) v k. ú. Trnová, z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou aktualizovaným znaleckým posudkem č. 117/2017 ze dne 23. 4. 2019 
ve výši 600,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování aktualizovaného znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč 
uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
 
 
 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. R/1420/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2797/1 o výměře 361 m2 a  p.p.č. 3772/1 o výměře 30 
m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, pro statutární město Pardubice, na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní dobou za účelem dočasného stavebního záboru v rámci investiční akce „Rekonstrukce 
mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“, za nájemné ve výši 61,- Kč/m2/rok + DPH v případě, 
že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2797/1 o výměře 361 m2 
a  p.p.č. 3772/1 o výměře 30 m2, vše v k.ú. Pardubice s Českou republikou s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 036 nebyl přijat               (pro 5, proti 0, zdrž. 5) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku pozemků označených jako p.p.č. 723/9 o výměře 111 m2, p.p.č. 5183 o výměře 17 m2, částí 
pozemků označených jako  p.p.č. 2772/7 o výměře 5 m2, p.p.č. 2772/24 o výměře 165 m2 a  p.p.č. 
4210/4 o výměře 41 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti Pernštejn s.r.o., IČO 28772601, se sídlem 
Pardubice – Staré Město, Pernštýnské náměstí 51, PSČ 53002, na dobu určitou, a to do dne uzavření 
smlouvy o převodu stavby na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví 
půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavebních úprav 
veřejného prostoru (přístupový chodník a úprava komunikace) v rámci stavby „Poliklinika MeDiLa“, za 
těchto podmínek: 
- vynětí pozemku označeného  jako p.p.č. 723/9 o výměře 111 m2 v k.ú. Pardubice ze zemědělského 
půdního fondu na náklady žadatele,  
- doložení písemné dohody mezi žadatelem a společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 
25253361, dodavatelem investiční akce "Stavba vjezdu a přeložky inženýrských sítí v areálu č.p. 239 
ve Štrossově ulici, část obce Bílé Předměstí", ve které bude uveden závazek dodavatele, že i přes 
zásah do předmětu díla na pozemcích označených jako p.p.č. 5183 a p.p.č. 4210/4, vše v k.ú. 
Pardubice bude dodavatel držet záruku na celé dílo jako celek a to i včetně všech sítí po celou dobu 
dle smlouvy (to je do 7/2022).  Dohoda před podpisem bude odsouhlasena OITS OMI MmP. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení  stavebních úprav veřejného prostoru (přístupový chodník a úprava komunikace) v rámci 
stavby „Poliklinika MeDiLa“ vybudovaných na pozemcích označených jako p.p.č. 723/9 o výměře 111 
m2, p.p.č. 5183 o výměře 17 m2, a na částech pozemků označených jako  p.p.č. 2772/7 o výměře 5 
m2, p.p.č. 2772/24 o výměře 165 m2, p.p.č. 4210/4 o výměře 41 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
společnosti Pernštejn s.r.o., IČO 28772601, se sídlem Pardubice – Staré Město, Pernštýnské náměstí 
51, PSČ 53002, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH, a 
to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedené stavební úpravy. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků označených jako p.p.č. 723/9 o výměře 111 m2, p.p.č. 5183 o 
výměře 17 m2, částí pozemků označených jako  p.p.č. 2772/7 o výměře 5 m2, p.p.č. 2772/24 o 
výměře 165 m2 a  p.p.č. 4210/4 o výměře 41 m2, vše v k.ú. Pardubice, se společností Pernštejn s.r.o., 
IČO 28772601. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení  stavebních úprav veřejného prostoru (přístupový chodník a 
úprava komunikace) v rámci stavby „Poliklinika MeDiLa“ vybudovaných na pozemcích označených 
jako p.p.č. 723/9 o výměře 111 m2, p.p.č. 5183 o výměře 17 m2, a na částech pozemků označených 
jako  p.p.č. 2772/7 o výměře 5 m2, p.p.č. 2772/24 o výměře 165 m2, p.p.č. 4210/4 o výměře 41 m2, 
vše v k.ú. Pardubice se společností Pernštejn s.r.o., IČO 28772601. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 037 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části p.p.č. 3276/1 o výměře cca 53 m2  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný 
pozemek se společnostmi GasNet, s.r.o., IČO 27295567, ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, a po vkladu práv vyplývajících z těchto  smluv 
do katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 
odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve 
spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
a váznoucího na předmětném pozemku. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 038 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 849/3 o výměře 550 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu maximálně 
500,-Kč/m2. Před uzavřením kupní smlouvy bude proveden výmaz exekutorského zástavního práva 
váznoucího na předmětném pozemku. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních 
prostředků v rozpočtu města. 
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Návrh usnesení č. 039 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, 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 pozemku označeného jako p.p.č. 3651/1 o výměře 4.563 m2  v 
k.ú. Pardubice ve vlastnictví společnosti Autokontrol Pardubice, s.r.o., IČO 64824896, se sídlem 
Hradišťská 551, Polabiny, 533 53 Pardubice,  ve prospěch statutárního města Pardubice. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 040 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 27534804, se 
sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, s umístění 1 ks reklamního zařízení o 
rozměru 5,1 m x 2,4 m do stávajícího rámu na stěně objektu čp. 2550 na pozemku označeném jako 
st.p.č. 5419 k.ú. Pardubice, na dobu neurčitou. Souhlas bude podmíněn schválením vizualizace 
reklamy na OHA MmP, doložením způsobu uchycení z hlediska statického zatížení, typu reklamní 
výplně rámu (plátno, plast. deska, překližka …), povolením stavebního úřadu pro reklamní zařízení na 
stávající rám. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydat souhlas statutárního města Pardubice společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 27534804, s 
umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 5,1 m x 2,4 m do stávajícího rámu na stěně objektu čp. 
2550 na pozemku označeném jako st.p.č. 5419 k.ú. Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 041 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 1) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Pardubice mimo 
části,  na které je umístěn  soubor  veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma, 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské 
aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na 
pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění,  ve výši 400,- 
Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 
výstavby objektu pro ordinaci dětského lékaře se služebním bytem (cca 255 m2) a parkovacích míst 
(105 m2). Nájemní smlouva bude uzavřena po předložení souhlasu společnosti Služby města Pardubic 
a.s., IČO 25262572, který je podmíněn doložením projektové dokumentace nového kontejnerového 
stání odsouhlasené Městským obvodem Pardubice II, a případné úpravy veřejného osvětlení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadatelkou. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání osvědčení Stavebního úřadu 
MmP o dokončené hrubé stavbě ordinace dětského lékaře se služebním bytem. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře cca 360 
m2 v k.ú. Pardubice mimo části,  na které je umístěn  soubor  veřejného osvětlení včetně jeho 
ochranného pásma, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 042 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení (směrové označení firmy) o rozměru reklamní 
plochy 1 m x 0,50 m na části pozemku označeného jako p.p.č. 751/3 v k.ú. Svítkov společnosti ALIEN 
CZECH s.r.o., IČO 25273752, se sídlem Pardubická 1502, 535 01 Přelouč, na dobu neurčitou s 6 
měsíční výpovědní dobou, za cenu 500,- Kč/rok + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení (směrové označení firmy) o 
rozměru reklamní plochy 1 m x 0,50 m na části pozemku označeného jako p.p.č. 751/3 v k.ú. Svítkov 
se společností ALIEN CZECH s.r.o., IČO 25273752. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 043 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 409/81 o výměře 33 m2 v k.ú. Studánka Stavebnímu 
bytovému družstvu Družba Pardubice, IČO 00044997, se sídlem Jiřího Potůčka 259, Trnová, 530 09 
Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření 
smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby 4 přístupových chodníků pro bezbariérový vstup do bytových 
domů čp. 810, 812, 814, 816 v k.ú. Studánka, za podmínky konzultace architektonického řešení na 
odd. koncepce OHA MmP a za podmínek daných společností Služby města Pardubice a.s., IČO 
25262572: 
1)Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození souboru veřejného osvětlení (dále jen VO). 



  33 

2)Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras divizi VO SmP a.s. (466260854) . 
3)Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy. 
4)Při provádění prací musí být kabelové vedení  VO  zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V 
místě křížení inženýrských sítí a pod přístupovými chodníky bude kabel. vedení VO na náklady 
investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 11Omm.  Na soubor veřejného osvětlení nebude 
umisťováno žádné zařízení staveniště ani lešení, ani zde nebude složen materiál. Všechny výkopy v 
blízkosti sítí VO   budou provedeny ručně. 
5) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu stávajících kabelových tras 
(před záhozem -min. 1 prac. den předem). 
6)Dojde- li k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v 
okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení stavby vybudovaných chodníků na části pozemku označeného jako p.p.č. 409/81 o výměře 
33 m2 v k.ú. Studánka, z vlastnictví Stavebního bytového družstva Družba Pardubice, IČO 00044997, 
se sídlem Jiřího Potůčka 259, Trnová, 530 09 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního 
úřadu na výše uvedenou stavbu. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 409/81 o výměře 33 m2 v k.ú. 
Studánka Stavebnímu bytovému družstvu Družba Pardubice, IČO 00044997. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI 
T: 30. 6. 2020 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o odkoupení stavby vybudovaných chodníků na části pozemku označeného jako 
p.p.č. 409/81 o výměře 33 m2 v k.ú. Studánka, z vlastnictví Stavebního bytového družstva Družba 
Pardubice, IČO 00044997. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD, OD 
T: 30. 6. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 044 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako st.p.č. 500/15 o výměře cca 23 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadateli. 
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Návrh usnesení č. 045 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 
 

Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části p.p.č. 644/3 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování 
reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném 
znění ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 046 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 13/17 o výměře 20 m2 a p.p.č. 13/18 o výměře 9 m2, 
vše v k.ú.  Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství 
vlastníků domu čp. 177 – 178 Na Vsi, Černá za Bory, Pardubice, IČO 03099768, se sídlem Na Vsi 178, 
Černá za Bory, 533 01 Pardubice, za kupní cenu u pozemku označeného jako p.p.č. 13/17 v k.ú. Černá 
za Bory  ve výši 30,- Kč/m2 a u pozemku označeného jako p.p.č. 13/18 o výměře 9 m2 v k.ú. Černá za 
Bory ve výši 300,- Kč/m2, vše v k.ú.  Černá za Bory povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
 

5 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
- stručně okomentovala předložený návrh revokace usnesení. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1421/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh možnosti u pozemků vymezených v usnesení č. Z/393/2019 týkajícího se výkupů pozemků 
potřebných pro realizaci investiční akce statutárního města Pardubice „Cyklistická stezka I/36 
Trnová – Fáblovka –Dubina (SV obchvat)“ odkoupit od jednotlivých podílových spoluvlastníků 
jejich podíly samostatnými kupními smlouvami. 
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6 
Záměr odkoupení objektu kaple sv. Trojice 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
- stručně zdůvodnila předložený návrh usnesení. 

 
U projednání zprávy byl přítomen M. Macela, který doplnil komentář předkladatelky a požádal o 
doplnění textu usnesení (viz nepřijatý návrh č. 001). 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 3, proti 1, zdrž. 6) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru odkoupení objektu občanské vybavenosti bez čp/če stojícího na pozemku označeném 
jako st.p.č. 785 v k.ú. Svítkov z vlastnictví dle zápisu v katastru nemovitostí  neznámého vlastníka (dle 
zápisu v knihovní vložce č. 244 pro katastrální obec Pardubice manželů XXXXXXXXXXXXX) do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu navrženou právními nástupci ve výši 60.000,-
Kč v případě, že se stanou spoluvlastníky výše uvedeného objektu a že budou přiděleny finanční 
prostředky v rozpočtu města. 
 

7 
Odkoupení objektu garáže na st. p. č. 7007/34 v k.ú. Pardubice 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- doplnila, že předmětnou garáž město potřebuje pro realizaci projektu DUKLA SPORTOVNÍ. 
 

Rozprava: 
- V. Ulrych upozornil na rozpor v částce uvedené v návrhu usnesení a částce v důvodové 

zprávě.  
→ H. Dvořáčková upřesnila, že správná je částka v návrhu usnesení, tedy 103.000,- Kč. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1422/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení stavby bez čp/če - garáž stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 7007/34 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 401_16_08/2019 ve výši 
103.000,- Kč. 
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8 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- bez doplňujících informací 
 

 
Rozprava: 

- L. Ministrová požádala o samostatné hlasování k návrhu usnesení č. 002. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1423/2019                (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-028 „MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů“ dodavateli Výtahy 
Pardubice a.s., Průmyslová 389, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČO: 13582101, s nabídkovou cenou 
485.000,- Kč bez DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1424/2019         (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-036 „Areál koupaliště Cihelna - mobilheim“ dodavateli AXIMEX s.r.o., 
Praha 9, Rtyňská 353, PSČ 19012, IČO: 26752786, s nabídkovou cenou 1.650.290,- Kč bez DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1425/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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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-2019-52 „Pardubice, Na 
Spravedlnosti - rekonstrukce kanalizace - PD" dodavateli PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 
Pardubice, IČO: 25292161 s nabídkovou cenou 118.700,- Kč bez DPH. 
 

9 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1426/2019               (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. OMI-VZMR-2019-048 
„DDM Delta - oprava střechy nad hlavní budovou“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• IzoDol s.r.o. IČO : 28851731 
• DM Stavby CZ s.r.o.                 IČO : 04636601 
• RECOSA Pardubice, s.r.o.      IČO : 00484318 
• STAKVO s.r.o.                           IČO : 27472221 
• INSTAV Hlinsko a.s.                 IČO : 25284959 
 
 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-048 „DDM Delta - oprava střechy nad hlavní budovou“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martina Sigmundová - OITS/OMI 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1427/2019               (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. OMI-VZMR-2019-049 „ZŠ 
Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro - technický dozor investora“ níže uvedené dodavatele 
pro vyzvání k podání nabídky:  
• Ing. Jaroslav Bureš                   IČO : 40101282 
• Ing. Jiří Bakeš                            IČO : 45975817 
• p. Libor Matoušek                    IČO : 66812585 
• Ing. Libor Hůlka                        IČO : 48675032 
• Ing. Vojtěch Merenus             IČO : 15847608   
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-049 „ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro - technický dozor 
investora“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Bc. Barbora Vašutová - OITS/OMI 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1428/2019               (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. OMI-VZMR-2019-050 
„Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce zázemí pro správce“ níže uvedené dodavatele 
pro vyzvání k podání nabídky:  
• R E O P  v. o. s.                         IČO : 48155641 
• TEREGO s.r.o.                          IČO : 64791581 
• THS STAVEBNÍ s.r.o.              IČO : 27497291 
• Profi Hradec Králové s.r.o.   IČO : 25936701 
• Hanzlová s.r.o.                 IČO : 27748294 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-050 „Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce zázemí pro 
správce“ hodnotící komisi v tomto složení: 
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•   Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martin Hebr - OITS/OMI 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1429/2019               (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. OMI-VZMR-2019-051 „RPS 
Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - technický dozor investora“ níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:  
• Ing. Petr Bajtalon                   IČO : 68221142 
• p. Libor Matoušek                  IČO : 66812585 
• Ing. Oldřich Drahorád            IČO : 10473441 
• Ing. Jolana Hostašová            IČO : 73125881 
• Ing. Tomáš Javůrek                 IČO: 75581744   
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-051 „RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - technický dozor 
investora“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Jirout - OITS/OMI 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1430/2019               (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. OMI-VZMR-2019-053 „BD 
Mladých 181 - 184 – sanace havarijního stavu střešního pláště“ níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:  
• MEGAS s.r.o.                                            IČO: 25989421  
• IzoDol s.r.o.                                            IČO: 28851731 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.           IČO: 25968203 
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• MARHOLD a.s.                                          IČO: 15050050 
• T&P Project s.r.o.                                     IČO: 27526411 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-053 „BD Mladých 181 - 184 – sanace havarijního stavu střešního 
pláště“  hodnotící komisi v tomto složení: 
• Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI 
 

10 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotící komise v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu - OHA 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1431/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 4/2018, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Revitalizace Palackého 
třídy" 
níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
Atelier 111 architekti s.r.o. 
Sídlo: U Studánky 123/18, Bubeneč, 170 00 Praha 7 
IČ: 27648788 
 
Ellement architects s.r.o. 
Sídlo: Nad Ovčírnou II 1295, 760 01 Zlín 
IČO: 05274885 DIČ: CZ05274885 
 
FAM Architekti s.r.o. 
Sídlo: Přístavní 1079/29, 170 00 Praha 7 
IČO: 273 68 688, DIČ: CZ27368688 
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Hlavatí architekti 
Sídlo: Týnská 21, 110 00 Praha 1 
Ing. arch. Josef Hlavatý, IČO: 70127301 
 
Atelier RAW s.r.o. 
Sídlo: Domažlická 12, 612 00 Brno 
IČO: 28299442 
 
Re:architekti s.r.o. 
Sídlo: Milady Horákové 481/24, 170 00 Praha 7-Holešovice 
IČO: 05559022, DIČ: CZ05559022 
 
AIR atelier 
Sídlo: Smilova 401, 530 02 Pardubice 
Ing. arch. Aleš Jeřábek – IČ: 76351661 
Ing. arch. Vítězslav Táborský, PhD. – IČ: 74614631 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1432/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na webových 
stránkách města v portálu veřejných zakázek. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1433/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 4/2018, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu "Revitalizace Palackého třídy“  
hodnotící komisi v tomto složení: 
Ing. Martin Charvát - primátor města Pardubic 
Ing. arch. Zuzana Kavalírová - vedoucí OHA 
Ing. arch. Aleš Reiský - referent OHA 
odborný poradce - nezávislý architekt* 
*Pro hodnocení architektonické kvality předložených referencí (kritérium B výběrového řízení) byla 
komisí pro urbanismus a architekturu doporučena účast nezávislého poradce - architekta. Navržen 
byl Doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna. 
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11 
Změny členů v Komisi pro bezbariérovost 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1434/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
Ukončení členství Bc. Michaely Hančarové, zaměstnance Odboru dopravy Magistrátu města 
Pardubic, v Komisi pro bezbariérovost. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Bc. Kristýnu Jakubíkovou, zaměstnance Odboru dopravy Magistrátu města Pardubic, členkou 
Komise pro bezbariérovost. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1435/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
Ukončení členství Bc. Lenky Přichystalové, DiS. zaměstnance Odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Pardubic, v Komisi pro bezbariérovost. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
paní Janu Procházkovou, DiS., zaměstnance Odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, 
členkou Komise pro bezbariérovost. 

12 
Mokrý poldr na Spojilském odpadu 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
- doplnila, že se jedná o poslední protipovodňové opatření na území města, které nebylo zatím 

provedeno. Podala pozměňující návrh původního usnesení, který drobně doplnila dle návrhu 
V. Štěpánka (viz přijaté usnesení č. R/1436/2019). 
 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1436/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
dokončení dokumentace akce mokrý poldr na Spojilském odpadu. 
II. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
náměstkyni Helenu Dvořáčkovou jednáním se zástupci státních organizací o předání 
investorství mokrého poldru některé státní organizaci. 
Z: Ing. Helena Dvořáčková 
 

13 
Odkup vodovodu a kanalizace v Ohrazenicích od firmy Nové Ohrazenice I s.r.o. 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložený materiál. 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1437/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na odkoupení veřejné kanalizace od společnosti Nové Ohrazenice I s.r.o., Choťánky 166, IČ: 
06059 155, do majetku statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, v 
tomto rozsahu: 
Kanalizační stoka (bez přípojek) – DN  1000 o délce 313,9 m  
Kanalizační stoka (bez přípojek) - DN 500 o délce 70,5 m  
Kanalizace se nachází na pozemcích označených jako pozemková parcela č. 525/4, 134/23, 134/28, 
111/2, 111/4, 111/10 a 125 v   k.ú. Ohrazenice   
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na odkoupení veřejného vodovodu od společnosti Nové Ohrazenice I s.r.o., Choťánky 166, 
IČ: 06059 155, do majetku statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, v 
tomto rozsahu: 
Vodovodní řad - PE 100 RC d 150 o délce 342 m (bez přípojek) 
Vodovod se nachází na pozemcích označených jako pozemková parcela č. 151/24, 151/29, 151/35, 
151/52, 525/1, 225/5, 134/9, 134/27, 134/28, 525/4 a 111/10 v  k.ú. Ohrazenice 
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III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh na odkoupení veřejného vodovodu od 
společnosti Nové Ohrazenice I s.r.o., Choťánky 166, IČ: 06059 155 v souladu s podmínkami 
uvedenými v bodě I. a II. tohoto usnesení. 
T: 30.6. 2019 
Z: Ing. Martin Charvát 
Ing. Miroslav Míča 

14 
Problematika EBA a.s. (zvyšování ZK, ostatní) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložené návrhy usnesení. 
 

 
Rozprava: 

- J. Rychtecký požádal o poskytnutí plánovaných a reálných výsledků → J. Mazuch přislíbil 
předložení na podzim po skončení letní sezóny. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1438/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic zrušit usnesení č. Z/2825/2018 ze dne 20. 09. 2018 tohoto znění - 
citace: „Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Radě města Pardubic nalézt společně s Radou 
Pardubického kraje dohodu na navýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT 
a.s. pro spolufinancování těchto investičních akcí: a) dostavba druhého nadzemního podlaží 
Terminálu letiště Pardubice v rozsahu dokončení zázemí pro potřeby EBA a.s. (zejména: kanceláře, 
jednací prostor, zázemí pro ostrahu, vzduchotechnika + napojovací body pro budoucí provoz 
restaurace) s předpokládanou hodnotou investičních výdajů ve výši cca 25 mil. bez DPH, b) 
financování výstavby 187 nových parkovacích míst před hlavní budovou terminálu (předpoklad 
investičních výdajů cca 15,5 mil. Kč bez DPH) a financování zkvalitnění prostor autoparku s cílovou 
kapacitou 410 parkovacích (předpoklad investičních výdajů cca 4,4 mil. Kč). T: 31. 12. 2018, 
Z: primátor města“.   
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1439/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh financování rozvoje a posílení likvidity společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. s vazbou 
na rozpočet města Pardubice v roce 2019 v tomto rozsahu:   
a) Město Pardubice se bude podílet na navýšení základního kapitálu v rozsahu 35 mil. Kč částkou 
23,10 mil. Kč s využitím této částky na posílení zdrojů investičního rozvoje a na posílení likvidity.     
b) Město Pardubice poskytne společnosti příplatek mimo základní kapitál ve výši 6,20 mil. Kč na 
posílení její likvidity.   Smlouva o příplatku mimo základní kapitál je přílohou návrhu usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1440/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh usnesení o navyšování základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., 
IČ: 481 54 938, se sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530 06, Pardubice tohoto znění:   
1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 35.000.000,-- Kč (třicet pět miliónů korun českých). 
Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 350 (třistapadesát) kusů kmenových akcií 
Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž 
všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem 
valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov (dále 
společně též jen „Akcie“ nebo jednotlivě též jen „Akcie“).   
3. Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií 
upisovaných peněžitými vklady dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „ZOK“) vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.  
4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům – stávajícím akcionářům Společnosti: 
veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese 
Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, (dále též jen „Zájemce 1“), a 
veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, 
Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, (dále též jen „Zájemce 2“), (Zájemce 1 a 
Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen „Zájemci“), takto:  
a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 231 (dvě stě devadesáti sedmi) kusů kmenových akcií 
Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž 
všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem 
valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, 
peněžitým vkladem,   
b) Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 119 (jedno sto padesáti tří) kusů kmenových akcií Společnosti, 
každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie 
budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 
při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, peněžitým vkladem.   
5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o 
upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií 
Zájemcům nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do 
obchodního rejstříku.  
6. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti 
o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 
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100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Zdůvodnění emisního kursu akcií splácených 
peněžitým vkladem: Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společnosti, proto je 
emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK.  
7. Emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií 
jsou Zájemci povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na 
účet Společnosti číslo ...................................................... vedený u společnosti 
..................................... 
 

15 
Schválení změny způsobu nákupu elektrické energie a plynu 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1441/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Nákup elektrické energie a zemního plynu pro Statutární město Pardubice a příspěvkové 
organizace prostřednictvím PXE burzy (POVER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.) na období od 1. 
1. 2020 – 31.12.2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Předložit radě města Pardubic ke schválení kompletní agendu umožňující realizaci nákupu 
elektrické energie a zemního plynu dle bodu I. 
Z: ORS 
T: jednání RmP dne24.6.2019 
 
 
 

16 
Strategický plán rozvoje města - vyhodnocení plnění za rok 2018 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- doplnil, že se jedná o procedurální postup v rámci projednávání a schvalování SPRM. 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1442/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2018 dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1443/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh plnění Akčního plánu SPRM za rok 2018 dle Přílohy č. 
2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1444/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2018 dle 
Přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

17 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1445/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a na základě čl. 17 odst. 9 Zadávacího řádu veřejných zakázek – zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu v režimu vertikální spolupráce („in house“) „Cyklostojany – centrální část města" 
dodavateli Služby města Pardubic, a.s., Pardubice, IČO: 25262572 s nabídkovou cenou ve výši 
7.490,-- Kč bez DPH /1 stojan a celkovou nabídkovou cenou ve výši 247.170,-- Kč bez DPH/33 
stojanů. 
 

18 
Smluvní vztahy P-PINK 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- doplnil, že předložený návrh je pokryt rozpočtem města na rok 2019. 

 
 
Rozprava: 

- V. Štěpánek požádal, aby byl doplněn indikátor vyjadřující, kolik nových podnikatelů začalo 
v daném roce podnikat. 
 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1446/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 2,5 mil. Kč na základě 
individuální žádosti ze dne 28. 5. 2019 ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem 
Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, za účelem podpory projektu 
Pardubický podnikatelský inkubátor pro rok 2019. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou 
tohoto usnesení. 
 

19 
Uzavření smlouvy na zaslání mimoř. čl. příspěvku RRA PK 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předloženou zprávu. 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Jakuba Rychteckého podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1447/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Regionální rozvojové agentuře 
Pardubického kraje, se sídlem náměstí Republiky 12, Pardubice 530 02, IČ 691 53 361, která je 
přílohou tohoto usnesení. 

 

20 
Rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (POKYN) + schválení podmínek 

výběrového řízení na místopředsedu pověř. řízením 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předloženou zprávu. 

 
 
Rozprava: 

- J. Rychtecký požádal o samostatné hlasování k návrhu usnesení č. 001. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1448/2019               (pro 7, proti 0, zdrž. 2) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČ: 252 91 408 (dále jen 
Společnost) a vydává k žádosti představenstva Společnosti schválené dne 5. 6. 2019 pokyn k 
obchodnímu vedení, kterým schvaluje prodej nebytové jednotky č. 2547/29 zapsané na 
LV 51081 pro Katastrální území Pardubice, okres Pardubice, obec 
Pardubice  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  za cenu určenou dle znaleckého posudku č. 911-17/19-D1 
zpracovaného XXXXXXXXXXXXXX, tj. za cenu 8,000.000,- Kč. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1449/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení na pozici člena představenstva pověřeného řízením společnosti 
Rozvojový fond Pardubice, a.s. IČ: 252 91 408. Návrh podmínek výběrového řízení na pozici 
člena představenstva pověřeného řízením společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s.  
je přílohou tohoto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zveřejnit zadávací podmínky na webových stránkách města Pardubic, společnosti 
Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Z: Ing. Miroslav Čada, vedoucí ORS 
T: 17. 6. 2019 
 

21 
Záměr jednat o odkupu akcií v HC - ukončení činnosti pracovní skupiny 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- podal stručný komentář a upozornil na právní stanovisko AK PPS advokáti s.r.o., které 

členové RmP obdrželi jako součást materiálu. 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1450/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
informace plynoucí z činnosti pracovní skupiny pověřené usnesením rady č. R/833/2019 ze dne 25. 
3. 2019  k jednáním s p. Šudou o podmínkách odkupu jeho akciového podílu ve společnosti 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., dle příloh důvodové zprávy tohoto usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1451/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s ukončením činnosti pracovní skupiny pověřené usnesením rady č. R/833/2019 ze dne 25. 3. 
2019  k jednáním s p. Šudou o podmínkách odkupu jeho akciového podílu ve společnosti HOCKEY 
CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.   

22 
Plnění usnesení č. Z/2119/2017 (doporučení pro ZmP na 20. 6. 2019) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- doplnil, že předmětem kontrol byla plnění přesahující 400 tis. Kč, zahraniční služební cesty, 

nákup a prodej nemovitostí a smlouvy na externí poradenské služby. 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1452/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic přijmout tato usnesení k plnění usnesení č. Z/2119/2017:  
I. zastupitelstvo bere na vědomí, že na základě kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Služby 
města Pardubic a.s. a dozorčí rady společnosti SmP-Odpady a.s. (100% dceřiná společnost), byla 
zpracována dne 7. 4. 2019 zpráva představenstva společnosti Služby města Pardubice a.s., 
a následně schváleno radou dne 29. 4. 2019 usnesení R/1149/2019,   
II. zastupitelstvo schvaluje v podstatných skutečnostech splnění usnesení č. Z/2119/2017 ze dne 
23. 11. 2017 a to v rozsahu a způsobem, který dokládají přílohy důvodové zprávy včetně jejich 
příloh.  
III. zastupitelstvo ruší ke dni 21. 6. 2019 účinnost usnesení č. Z/2119/2017 ze dne 23. 11. 2017. 
 

23 
Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (výroční zpráva r. 2018) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1453/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 252 62 572 takto: 
1. schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 
2. schvaluje výroční zprávu za rok 2018. 
3. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2018. 
4. schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 ve výši Kč 13 468 120,63 takto: 
a) příděl do rezervního fondu ve výši Kč 673.407,-, 
b) nerozdělený zisk 12,794.713,63 Kč.  
5. schvaluje na základě zprávy předsedy představenstva ze dne 30. 5. 2019, která je přílohou 
tohoto usnesení, navrženou odměnu pro místopředsedu představenstva společnosti. 
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25 
Vytipování lokalit pro výsadbu stromů 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložený materiál. Doplnila, pokud bude předložený návrh radou 
města schválen, bude předložen k projednání na kolegiu starostů. 
 

 
Rozprava: 

- V. Štěpánek vyjádřil názor, že záměr by si zasloužil větší pozornosti a podpořil možnost získat 
sponzory, zejména na sídlištních lokalitách. Dále apeloval na zástupce města, aby šli 
příkladem a vysázeli stromy jako první. 
→ H. Dvořáčková souhlasila a doplnila, že se jedná o počátek iniciativy, která bude dále 
rozpracována. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1454/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
a podporuje záměr výsadby stromů na území katastrálního města dle důvodové zprávy a příloh 
důvodové zprávy. 
 

26 
Záměr bezúplatného převodu budovy Obchodní akademie 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- informovala, že materiál projednala komise pro bytové a nebytové prostory, která se shodla 
na třech možnostech řešení – město si budovu ponechá, vypoví nájem stření škole a prodá ji, 
nebo vypoví nájem střední škole a budovu opraví, nebo budovu převede na Pardubický kraj. 
Po zvážení všech aspektů se komise přiklonila k převodu na Pk, který má připraven dotační 
titul na celkovou rekonstrukci objektu. Doplnila, že v usnesení je ošetřena podmínka 
zpětného bezúplatného převodu pro případ, že by Pk školu v objektu zrušil. 

 
 
 
Rozprava: 

- J. Rychtecký potvrdil, že se uskutečnilo několik jednání s Pardubickým krajem, kdy se paní 
náměstkyně snažila vyjednat se zástupci Pk reciproční směnu majetku.  Vstřícnost kraje však 
neodpovídá vstřícnosti města, které již bezúplatně převedlo na Pk majetek v hodnotě 100 
mil. Kč. Z těchto principielních důvodů se hlasování zdrží.  
→ H. Dvořáčková potvrdila, že její snaha nebyla úspěšná - žádný vhodný majetek nebyl 
nalezen, případně nebyl se strany Pk akceptován.  
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- V. Ulrych vznesl dotaz, zda v případě, že by Pk budovu opravil a následně v ní školu zrušil, 
zpětný bezúplatný převod bude bez ohledu na vložené investice. 
→ H. Dvořáčková toto potvrdila. 

- J. Mazuch vznesl dotaz na J. Rychteckého, jaké navrhuje jiné řešení. 
→ J. Rychtecký reagoval s tím, že je zastáncem dalších jednání s Pk o jeho vstřícnosti vůči 
jiným projektům města. 

- H. Dvořáčková zdůraznila, že objekt je ve velmi špatném technickém stavu a řešení již není 
možné odkládat. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1455/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr bezúplatného převodu pozemku označeného jako st.p.č. 820 ( druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří ) o výměře 1584 m2 v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí, jehož 
součástí je budova č.p. 325, vedená v KN jako objekt občanské vybavenosti, ul. Štefánikova, 
Pardubice, se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Pardubického kraje, a to za podmínky 
zpětného bezúplatného převodu nemovitosti, pokud bude v tomto objektu zrušena škola, jejímž 
zřizovatelem je Pardubický kraj. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
záměr uvedený v bodě I. předložit ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic. 
Z: Srbová Ivana 
T: 30. 9. 2019 
 

27 
Zadání zpracování analýzy odpadového hopodářství města Pardubic 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
- upřesnila, že záměrem zprávy je rozšíření studie odpadového hospodářství dle stávající 

legislativy s výhledem do r. 2030. Doplnila, že zpracovatelé budou spolupracovat s pracovní 
skupinou pro nakládání s odpady. 

 
 
Rozprava: 

- V. Štěpánek vznesl dotaz, zda v rozšířené studii budou rozpracovány různé varianty řešení. 
→ H. Dvořáčková reagovala s tím, že směřování studie i případné varianty budou 
zpracovatelé projednávat se zástupci pracovní skupiny. 
 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1456/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ukládá 
společnosti Služby města Pardubic a.s. aktualizovat „Studii nakládání s komunálními odpady z roku 
2014“ popřípadě vypracovat novou koncepci nakládání s komunálním odpadem na území města 
Pardubice po roce 2030 v souladu s platnou legislativou. 
 

28 
Záměr změny nájemní smlouvy - ZŠ a MŠ KLAS 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložený materiál. 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1457/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr změny nájemní smlouvy ze dne 4.3.2010 ve znění dodatku č. 1 až 4 uzavřené se spol. 
Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČ 465 77 742, se sídlem Pardubice – Rosice, Školní 
náměstí 37, 533 51, na prostory o celkové výměře 638,96 m2, v objektu občanské vybavenosti čp. 
37 v Rosicích na Labem, na Školním náměstí, který je součástí stavební parcely č. 20, v obci 
Pardubice a k. ú. Rosice nad Labem. Změna bude spočívat v prodloužení nájemní smlouvy na dobu 
určitou do 31.08.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.08.2019 
 

29 
Licenční smlouva na objemovou studii HOTEL SUKOVA TŘÍDA v Pardubicích 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- upřesnila, že převod licence umožní městu uspořádat soutěž na zástavbu prostoru hotelem a 
parkovacím domem a dodala, že převod licence je bezplatný. 
 

 
Rozprava: 
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- V. Štěpánek vznesl dotaz, zda bude soutěženo přesně dle studie nebo pouze ve stejném 
rozsahu.  
→ H. Dvořáčková upřesnila, že bude soutěženo ve stejném rozsahu. 
 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1458/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Licenční smlouvy k objemové studii HOTEL SUKOVA TŘÍDA v Pardubicích, jež byla 
zpracována Ing. arch. Pavlem Mudruňkou v květnu roku 2016. Návrh licenční smlouvy je přílohou 
tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít licenční smlouvu k objemové studii HOTEL SUKOVA TŘÍDA v Pardubicích. 
Z:  Ing. Helena Dvořáčková 
T: 30. 6. 2019 

30 
Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2018 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předloženou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1459/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit účetní závěrku statutárního města Pardubic včetně 
městských obvodů za rok 2018 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. Schválením účetní 
závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky ve výši vykázaného zisku 
181 042 229,52 Kč včetně jeho rozdělení, tj. převedení do výsledku hospodaření předcházejících 
účetních období. 
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31 
STAŽENO 

 
 

32 
VII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stáhl návrh usnesení č. 19. 
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1460/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ - Npor. 
Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 182,6 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ - 
Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ - Závodu 
míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "DDM ALFA - 
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příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1461/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 236,0 tis. v rámci 
položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. běžných 
výdajů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné transfery 
položky "DDM BETA - volnočasové aktivity" (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 20,0 tis. běžných 
výdajů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné transfery 
položky "DDM ALFA - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1462/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 189,9 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Ohrazenice - 
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 Kč 118,7 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Waldorfská - 
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 249,9 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" 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. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Družstevní - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Spořilov - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Benešovo 
náměstí - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,7 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Pardubičky - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Staňkova - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 125,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - J. Ressla - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 249,9 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Svítkov - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - E. Košťála - 
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příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 89,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Štefánikova - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Prodloužená 
- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 299,9 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - npor. Eliáše - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,3 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - A. Krause - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1463/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. položka 411. "Dotace MK - KF - 
příspěvek na provoz" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"KF - příspěvek na provoz - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 850,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - KF - 
příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "KF - 
příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1464/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. položka 412. "Dotace MK - VČD - 
příspěvek na provoz" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"VČD - příspěvek na provoz - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 650,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - VČD - 
příspěvek na provoz" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - VČD - 
příspěvek na provoz - Grand festival smíchu" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu - dotace Pk" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/1465/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - 
aniLAB 2019" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - 
aniLAB 2019 - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - 
Electroconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"COK - Electroconnexion - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - 
Jazzconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - 
Jazzconnexion - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 356,0 tis. položka 411. "Dotace MK - COK - 
Naplnění - přehlídka soch ve veřejném prostoru" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 
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rozpočtu běžné transfery položky "COK - Naplnění - přehlídka soch ve veřejném prostoru - dotace 
MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - aniLAB 
2019" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - aniLAB 
2019 - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - 
Textconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - 
Textconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - 
Electroconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"COK - Electroconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. položka 412. "Dotace Pk - COK - 
Jazzconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - 
Jazzconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/1466/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 683,0 tis. položka 411. "Dotace MF - volby do 
Evropského parlamentu" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Volby do Evropského parlamentu - dotace MF" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/1467/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
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"MŠ Závodu míru - 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 Kč 53,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Ohrazenice - 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 218,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 22,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Kamínek (Ke Kamenci)- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 194,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 145,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 148,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
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"MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 171,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 189,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 192,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 209,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 71,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 134,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 62,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XVII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 58,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
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"MŠ Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XVIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 84,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Mladých - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
XX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 41,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XXI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 255,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XXII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 285,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
XXIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 105,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Sluníčko (Gorkého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XXIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 57,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Jesničánky (Raisova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XXV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 47,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
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"MŠ Dražkovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
XXVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XXVII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 81,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Duha (Popkovice) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XXVIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"MŠ Doubek (Svítkov) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/1468/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 353,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ J. Ressla - 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 Kč 878,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Štefánikova - 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 333,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 613,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 53,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 687,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 835,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 633,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 418,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 534,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
XI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 736,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 271,0 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 
"ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 272,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 447,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 296,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 356,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/1469/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. v rámci 
položky "MŠ Závodu míru - klimatizace horních tříd" (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 50,0 tis. v rámci 
položky "ZŠ Studánka - celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/1470/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje 
položky "ZŠ Gorkého - úpravy pro AGYS" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/1471/2019               (pro 11, 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 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje 
položky "MŠ E. Košťála - výměna brány u vjezdu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje 
položky "MŠ E. Košťála - zřízení zpevněných ploch pod přístřešek na kola" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 95,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ E. 
Košťála - zřízení přístřešku na kola" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ E. 
Košťála - stavební úpravy v hospodářském pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/1472/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Se ztotožňuje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje 
položky "MŠ Grusova - oprava kanalizace a úprava šaten" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/1473/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje 
položky "MŠ L. Matury - Rekonstrukce šaten pro personál " (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje 
položky "MŠ L. Matury - zřízení letního sociálního zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/1474/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Raisova - rekonstrukce podkladu pro mlhoviště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Raisova - rekonstrukce výměna bezpečnostních folií na oknech" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/1475/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje položky 
"Park Na Špici - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje položky 
"ZŠ Závodu míru - oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje položky 
"MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/1476/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 634,4 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní 
vypořádání" na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - vedle zahrádkářské kolonie MO V" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/1477/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 260,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Údržba azylového domu pro ženy" na běžné výdaje položky "Azylový dům pro 
ženy - výměna otopných těles 4.NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/1478/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD" na běžné výdaje položky "CS Pardubice - 
Chrudim - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/1479/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD" (správce 1015 - Odbor 
životního prostředí) na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/1480/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 600,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných prostor" na 
kapitálové výdaje položky "BD Nerudova 1651 - výměna rozvodů elektroinstalace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/1481/2019               (pro 11, 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 "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády" na kapitálové výdaje položky "BD E. 
Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných prostor" na 
kapitálové výdaje položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového 
pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 717,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD 
E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového pláště" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 253,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "BD Brožíkova 430 - sanace havarijního stavu střešního pláště" na 
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kapitálové výdaje položky "BD E. Košťála 1014 - sanace části fasády a výměna lehkého obvodového 
pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/1482/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "KD Hronovická - zřízení kuchyňky v 1.NP" na kapitálové výdaje 
položky "KD Hronovická - Rekonstrukce části zázemí" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/1483/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 103,6 tis. položka 12. "Transfer na MO V - 
pojistná událost" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.   
 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/1484/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" na kapitálové transfery položky "Program 
podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/1485/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Opravy majetku ve správě OŽP" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
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Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/1486/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3,2 tis. položka 23. "Provoz MP vč. DDH - 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň 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 69,0 tis. položka 22. "Veřejnoprávní smlouvy - 
FV minulých let" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy 
zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 531,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty 
obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/1487/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 87 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové výdaje položky 
"Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 
 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/1488/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "BD Mladých 181-184 sanace a zateplení střešního pláště" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/1489/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce mostu M401 - přes vlečku Pardubičky" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M401 - přes vlečku 
Pardubičky" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 730,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Oprava zálivu a nasvícení přechodu silnice I./2" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 
 
 
 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/1490/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - ostatní náklady" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/1491/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zrušení usnesení č. Z/339/2019 týkající se rozpočtu na rok 2020.  
"Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 30 000,0 tis. v 
rozpočtu města Pardubic na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště 
Závodu míru do Polabin" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 9 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 
2020 na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - vlastní 
zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu města Pardubic na rok 2020 ve 
výši Kč 36 000,0 tis. na položku 31. "Předpokládaná výše dotace - Lávka přes Labe - od sídliště 
Závodu míru do Polabin" a zároveň vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na 
rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - 
dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
 
 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. R/1492/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zrušení usnesení č. Z/437/2019.  
"Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje Rozpočtové opatření č. 136. Přesun finančních 
prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění 
dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21 100,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"EBA - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "EBA - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).  Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "EBA - příplatek mimo základní kapitál" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27 960,0 tis. položka 31. "Předpokládaná 
dotace - Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny" a zároveň návrh na 
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění dopravní infrastruktury v 
rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 040,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
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položky ""Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. R/1493/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
Smart akcelerátor" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Smart akcelerátor - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Centrální polytechnické dílny - Smart akcelerátor" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Smart akcelerátor - vlastní zdroje" na běžné výdaje položky "Centrální 
polytechnické dílny - Smart akcelerátor" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. R/1494/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 699,0 tis. položka 311. "Příjmy z prodeje 
pozemků" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Výkupy 
pozemků - p.p.č. 808/6 Staré Čívice" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 105,4 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - p.p.č. 808/6 Staré Čívice" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. R/1495/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 592,2 tis. položka 23. "Přijaté pojistné náhrady" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - 
oprava" (správce 214 - Městská policie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky" 
Městský kamerový systém - provoz" na běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - oprava" 
(správce 214 - Městská policie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. R/1496/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 
2019 ve výši Kč 7 706,3 tis. na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
 
 
 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. R/1497/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Zamykací systém budov MmP" na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. R/1498/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Stavební investice na cizích budovách" na běžné výdaje položky 
"Provozní náklady budovy nám. Republiky 12" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 81,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Strojní investice" na běžné výdaje položky "Provozní náklady budovy nám. 
Republiky 12" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. R/1499/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Strojní investice" na běžné výdaje položky "Budova PN 1 - oprava havarijního 
stavu střechy" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. R/1500/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,6 tis. položka 12. "Transfer z MO I - GDPR" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,6 tis. položka 12. "Transfer z MO II - GDPR" a 
zároveň návrh na  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO III - GDPR" 
a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO IV - GDPR" 
a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - GDPR" 
a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - GDPR" 
a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 43,5 tis. položka 12. "Transfer z MO VIII - 
GDPR" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. R/1501/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - úpravy pro nové umístění na DZ" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové transfery položky "Dostihový spolek a.s. - Zimní ledový park - investiční dotace" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Zimní ledový park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 200,0 
tis. na běžné výdaje položky "Zimní ledový park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje 
a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. R/1502/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 760,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Výkon sociální 
práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" na běžné výdaje položky "Výkon 
sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. R/1503/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 428,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny a GAMPA" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny a GAMPA" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - ostatní osobní 
výdaje" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 196,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny a GAMPA" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. R/1504/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 986,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. R/1505/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 61,9 tis. položka 411 "Souhrnný dotační vztah" 
a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
 
Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. R/1506/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. v rámci 
položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" z kapitálových výdajů na běžné 
výdaje položky (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. R/1507/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 050 
Přijaté usnesení č. R/1508/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 113,2 tis. z 
kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "Ratolest - 
příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
 
Číslo návrhu: 051 
Přijaté usnesení č. R/1509/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 342,0 tis. z běžných 
transferů položky "Dotace občanům na nákup Seniorpasu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. (+70)" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
 
Číslo návrhu: 052 
Přijaté usnesení č. R/1510/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Psí útulek - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 053 
Přijaté usnesení č. R/1511/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Areál Červeňák" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 054 
Přijaté usnesení č. R/1512/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 844,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 055 
Přijaté usnesení č. R/1513/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 907,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 056 
Přijaté usnesení č. R/1514/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 149,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 057 
Přijaté usnesení č. R/1515/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Terminál B - bezpečnostní audit" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 058 
Přijaté usnesení č. R/1516/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost " (správce 1327 - 
Odbor dopravy). 
 
 
 
Číslo návrhu: 059 
Přijaté usnesení č. R/1517/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 1015 - Odbor životního 
prostředí). 
 
 
 
Číslo návrhu: 060 
Přijaté usnesení č. R/1518/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 260,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné výdaje položky "Strategie 
školství" (správce 1731 - Odbor školství, kultury a sportu). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 330,0 tis. v rozpočtu na rok 2020 na běžné 
výdaje položky "Koncepce rozvoje školství" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
 
Číslo návrhu: 061 
Přijaté usnesení č. R/1519/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 302,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Dostihový spolek - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář primátora). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 302,5 tis. položka 23. "Předpokládaný příjem 
Pk - Dostihový spolek - reklamní služby" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Dostihový spolek - reklamní služby - Pk" (správce 414 - Kancelář primátora). 
 
 
 
Číslo návrhu: 062 
Přijaté usnesení č. R/1520/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 810,0 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ 
Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "ZŠ Benešovo nám. projekt v rámci OP VVV - dotace MŠMT" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 019 byl stažen                

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "NP - J. Zajíce 983 - 
rekonstrukce rampy pro pěší - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy - PD " na kapitálové výdaje 
položky "NP J. Zajíce 983 - rekonstrukce rampy pro pěší - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 

33 
Prodloužení termínu čerpání úvěrového rámce 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- vysvětlil, že město nestačí čerpat úvěr dle původní smlouvy, možnost čerpání je tedy 
prodloužena do konce roku 2021, přičemž podmínky zůstávají stejné jako v původní smlouvě.  

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1521/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ve výši 1.000.000.000,- Kč s Komerční bankou, 
a.s., IČ: 45317054, ze dne 11. 5. 2017, kterým se sjednává prodloužení termínu čerpání úvěru o 1 
rok tj. do 31. 12. 2021 a prodloužení termínu zahájení splácení jistiny úvěru o 1 rok tj. od 1. 1. 2022 
dle splátkového plánu jistiny úvěru ve výši 13.158.000,- Kč čtvrtletně v období od 31. 3. 2022 do 30. 
9. 2040, poslední splátka jistiny úvěru ve výši 13.150.000,- Kč se sjednává dne 31. 12. 2040. Ostatní 
parametry úvěru zůstávají beze změny. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru je přílohou tohoto 
usnesení. 
 

34 
Cash pooling 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- doplnil, že zpráva byla projednána finančním výborem dne 6.6.2019. Jedná se o nabídku 

Komerční banky, kdy dojde k virtuálnímu propojení mezi účty města a MO Pardubice I a II a 
výhodnějšímu úročení.  

 
 
Rozprava: 

- J. Mazuch na základě vzneseného dotazu upřesnil, že ostatní městské obvody mají běžné účty 
u jiných bank, a proto nejsou zapojeny. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1522/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dohody o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby s Komerční 
bankou, a.s., IČ: 45317054, na základě které se sjednává zapojení bankovních účtů města dle 
přílohy č. 1 dohody, společně se zapojením bankovních účtů Městského obvodu Pardubice I a 
Městského obvodu Pardubice II jako spjatých osob dle přílohy č. 2 dohody, a to do fiktivního pool 
účtu, přičemž denní součet kreditních zůstatků všech zapojených bankovních účtů bude úročen 
úrokovou sazbou ve výši 40 % z aktuální 2T Repo sazby stanovené Českou národní bankou % p.a. 
Komerční banka, a.s. provede rozúčtování úroků na zapojené bankovní účty dle přílohy č. 1 a 
přílohy č. 2 této dohody do 5. obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou úroky 
počítány. Návrh dohody o poskytování cash-poolingu je přílohou tohoto usnesení. 
 

35 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
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- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1523/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Lions Clubu Pardubice, IČ 69153663, K Vinici 1256, Pardubice, na realizaci 
charitativního galavečera na podporu TyfloCentra Pardubice, ve výši Kč 20,0 tis., z rezervy Rady 
města Pardubic. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1524/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Asociaci waldorfských škol České republiky z.s., IČ 67362958, Butovická 228/9, 
Praha, na úhradu nákladů spojených s výrobou dokumentárního filmu „Waldorfská škola“, ve výši 
Kč 26,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 

36 
Dotace z Programu podpory kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- sdělil, že RmP dne 27.05.2019 schválila poskytnutí komisí nedoporučené dotace, a to ve výši 

150 tis. Kč, k čemuž neměla kompetenci. Z tohoto důvodu je třeba postup procesně 
narovnat. K tomuto účelu členové RmP obdrželi žádost společnosti ART STORM CZ, s.r.o. a 
tabulku s hodnotícími kritérii. Dále členům RmP vysvětlil postup, jak budou žádost hodnotit. 
Komentář k procesu hodnocení žádosti doplnila V. Netolická. 

 
 
Rozprava: 

- J. Rejda vznesl připomínku, že v případě kulturní komise je hodnocení žádostí více subjektivní 
a osobní než u jiných komisí. 
→ reagovala V. Netolická s tím, že z tohoto důvodu mají politické subjekty v komisích své 
zástupce.  Způsob výpočtu bodového hodnocení kritérií je součást výzvy a je zveřejňováné, 
tudíž je nutné v rámci rovného přístupu hodnotit žádost dle těchto kritérií. 

- M. Charvát podpořil připomínku J. Rejdy a navrhl zamyslet se nad stávajícími pravidly 
společně se zástupci komise. 
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- V. Ulrych vznesl dotaz, jak by měl postupovat, když na předchozí RmP hlasoval v souladu 
s doporučením komise.  
→ V. Netolická doporučila ztotožnit se s bodovým hodnocením komise. 

- T. Pelikán podpořil navrhovanou revizi pravidel pro poskytování dotací. 
- J. Rejda vznesl dotaz, zda žádost budou hodnotit všichni členové rady včetně těch, kteří 

hlasovali proti přidělení dotace. 
→ V. Netolická doporučila, aby se do hodnocení zapojili všichni členové RmP. 

- J. Rychtecký doplnil, že hlasování členů RmP je dobrovolné a apeloval na ty, kteří hlasovat 
chtějí, aby sami za sebe žádost ohodnotili. 

- M. Charvát vyjádřil názor, že členové rady by žádost hodnotit neměli. Navrhl řešení - hlasovat 
o poskytnutí individuální dotace mimo program. 

- J. Rychtecký upozornil, že je třeba podanou žádost procesně dokončit v orgánech města. 
- T. Pelikán doporučil zrušení přijatého usnesení na místo stažení zprávy. 
- J. Mazuch na základě proběhlé diskuse upravil návrh usnesení (viz přijaté usnesení č. 

R/1525/2019). 
- Dále se členové rady shodli na následujícím postupu:  

V případě, že žádost nebude žadatelem stažena, bude na příští RmP předložena dle 
původního návrhu jako komisí nedoporučená. Poté co bude dotační program ukončen, 
žadatel si může podat žádost o poskytnutí individuální dotace, která bude dále procesována 
samostatně. Pokud bude žádost žadatelem stažena, bude tímto proces ukončen a nebude již 
předkládána orgánům města. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1525/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Ruší 

       usnesení č. R/1302/2019 ze dne 27.5.2019. 

 

37 
Kapacity školní družiny 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1526/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, a to ze 130 na 140 žáků. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30. 6. 2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1527/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, a to ze 181 na 210 žáků od školního 
roku 2019/2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30. 6. 2019 
 
 

38 
Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1528/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Určuje 
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s účinností od 01.08.2019 plat dle návrhu:  
Bc. Ivaně Klímové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 
1521; 
Mgr. Františku Němcovi; řediteli příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. 
Eliáše 344; 
Mgr. Bc. Milanu Bartákovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Waldorfská Pardubice, 
Gorkého 867;   
Mgr. Miloši Adamů, řediteli příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, 
Družby 334. 

39 
Lokalita pro stavbu domova pro seniory 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1529/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit lokalitu Štrossova II (areál bývalé veterinární kliniky) jako 
vhodnou lokalitu pro výstavbu domova pro seniory 
II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic uložit OHA prověření záměru Návrhem stavby. 
 

40 
Záležitosti projektu "AbiFest" 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1530/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zařazení akce "AbiFest" pořádané subjektem Česká abilympijská asociace, z.s., se sídlem 
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice, IČ: 67363156 do režimu vyrovnávací platby v ČSOB 
Pojišťovna aréně. 
 

41 
Odměna řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1531/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic zřízené 
statutárním městem Pardubic dle výše uvedené v příloze č.1, usnesení č.1. 
 

42 
Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1532/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 28.350,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice, Josefa Ressla 2258, za účelem uhrazení stravného pro 5 
žáků. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258 udělení souhlasu s přijetím účelově určeného 
finančního daru 28.350,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 
24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 5 žáků. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30. 6. 2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1533/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 5.122,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 za účelem uhrazení stravného 
pro 1 žáka. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 5.122,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 1 žáka. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30. 6. 2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1534/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 36.248,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy a mateřské školy Pardubice, A. Krause 2344 za účelem uhrazení 
stravného pro 7 žáků. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
oznámit Základní škole a mateřské škole Pardubice, A. Krause 2344, udělení souhlasu s přijetím 
účelově určeného finančního daru 36.248,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 
140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 7 
žáků. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.6.2019 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1535/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 40.320,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 za účelem uhrazení stravného 
pro 7 žáků. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 40.320,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti  za účelem uhrazení stravného pro 7 žáků. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.6.2019 

43 
Zahraniční služební cesta - Polsko 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1536/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zahraniční služební cestu náměstka primátora města Pardubic PaedDr. Jana Mazucha do polského 
partnerského města Bełchatowa ve dnech 28. 6. - 30. 6. 2019. 
 

44 
Rámcová smlouva o inzerci s Vltava Labe Media, a.s. 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1537/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Uzavření „Rámcové smlouvy o inzerci“ v tištěných médiích a internetových v době od 1. 7. 2019 do 
30. 9. 2020 se společností Vltava Labe Media a.s., U Trezorky 921/2, Praha 5 – Jinonice, IČ: 
01440578 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 500.000,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit uzavření Rámcové smlouvy o inzerci dodavatelem Vltava Labe Media a.s., U Trezorky 921/2, 
Praha 5 – Jinonice, IČ: 01440578 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 500.000,-- Kč bez DPH 
na období 1.7.2019 – 30.9.2020. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
T: 30.6.2019 
 

45 
Smlouva o poskytování reklamních služeb s BK Pardubice, a.s. 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
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. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1538/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování reklamních služeb mezi BK Pardubice, a.s., V Ráji 311, 530 02, IČ: 
27654796 a Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ: 
00274046 na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 v celkové hodnotě 1.910.000,- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytování reklamních služeb mezi BK Pardubice, a.s., V Ráji 311, 530 02, IČ: 
27654796 a Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ: 
00274046 na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 v celkové hodnotě 1.910.000,- Kč bez DPH. 
Z: Radim Jelínek 
T: 30.6.2019 
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46 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1539/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Zajištění občerstvení při akcích města v budovách magistrátu, akcích města mimo budovy 
magistrátu a dalších akcí“ dodavateli Ježek catering s.r.o., Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 
02395011 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 550.000,- Kč bez DPH na období od 1. 8. 2019 
do 30. 4. 2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit uzavření rámcové smlouvy na poskytování cateringových služeb s dodavatelem Ježek 
catering s.r.o., Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 02395011 s nabídkovou cenou ve výši maximálně 
do 550.000,-- Kč bez DPH na období od 1. 8. 2019 do 30. 4. 2020. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
T: 31.07.2019 

47 
Program VIII. zasedání ZmP dne 20.06.2019 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
 
 
 
Rozprava: 

- program nadcházejícího zasedání ZmP dne 20.06.2019 byl upraven dle požadavků členů rady 
a schválen v upraveném znění (viz přijaté usnesení č. R/1540/2019). 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1540/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
program VIII. zasedání ZmP dne 20.06.2019 včetně předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
 
3. Revokace usnesení - pozemky 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
4. Záměr odkoupení objektu kaple sv. Trojice 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
5. Prodloužení termínu čerpání úvěrového rámce 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
6. Dotace z Programu podpory kultury - STAŽENO 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
7. Problematika EBA a.s. (zvyšování ZK, ostatní) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
8. Plnění usnesení č. Z/2119/2017 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
9. Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2018 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
10. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2018 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. Smlouva o poskytnutí dotace pro P-PINK 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
12. Odkup vodovodu a kanalizace v Ohrazenicích od firmy Nové Ohrazenice I s.r.o. 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
13. Prodej pozemku včetně objektu k bydlení č.p. 1380 v ul. Staňkova 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
14. Zpráva Kontrolního výboru - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 
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15. Smlouva o dotaci na provozování OML Arnošt z Pardubic 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
16. Strategický plán rozvoje města - vyhodnocení plnění za rok 2018 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
17. Záměr bezúplatného převodu budovy Obchodní akademie 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
18. Záměr prodeje - zbytkové nebytové jednotky na území MO Pce I 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
19. VII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
20. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
21. Lokalita pro stavbu domova pro seniory 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
22. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
23. Diskuse 
 
Informativní zpráva:  
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora. 
 

48 
Diskuse 

 
Tomáš Pelikán 

- inicioval aktualizaci rámce plánu udržitelné městské mobility a za původního zpracovatele 
nabídl odboru rozvoje a strategie součinnost, tak aby mohl být dokument předložen v září 
2019 ZmP ke schválení. Doplnil, že to samé se vztahuje na dodatek smlouvy se společností 
SPID Handicap, o.p.s. 
→ reagoval J. Rychtecký, který navrhl, zda by nebylo vhodné do dodatku smlouvy zapracovat 
podněty, které byly projednávány na dispečinku spol. a nabídl v tomto směru součinnost. 

- doplnil, že předmětem smlouvy je závazek DpmP a.s. poskytovat dopravní službu společnosti 
SPID Handicap, ale nejsou zde řešeny další podrobnosti. Ty by řešil přílohou nebo dodatkem 
č. 2, předmětem připravovaného dodatku je odstranění nesouladu původní částky a aktuální 
výše dotace.  
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Petr Kvaš  

- informoval, že 7. června 2019 se konalo první jednání výběrové komise na pozici 
místopředsedy představenstva pověřeného řízením Dostihového spolku a.s. Do výběrového 
řízení se přihlásilo 8 uchazečů, ústní pohovory jsou naplánovány na 21. června 2019. 
 
 

 
 

Schůze byla ukončena ve 12:30 hodin 
 

 
 

 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………………                                ………………………………………..  
Jakub  R y c h t e c k ý                                                                           Vítězslav  Š t ě p á n e k 
    
  
 
 

 
 
V Pardubicích dne 12.06.2019                                                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 99 stran zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 
 


