
  1 

 

 

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 104. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 15.11.2021 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady 

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

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 104. řádné schůze RmP dne 15.11.2021 byl schválen takto: (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
• Nová zpráva „Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku mezi Statutárním městem Pardubice a Policií České 
republiky“ byla zařazena místo staženého bodu č. 3. 

1. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Rýdlová Renata, předsedkyně komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
2. 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 
3. Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku mezi Statutárním městem Pardubice a Policií České republiky. 

P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
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4. BD Rokycanova č.p. 2654 – rozúčtování nákladů na provoz výtahů 

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

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

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

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
6. Demolice objektu v lesoparku na Dukle 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
7. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
8. Zásady spolupráce v rámci přípravy a realizace stavby vodárenské infrastruktury na území města 

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

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
9. Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice po roce 2030 

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

Slach Roman, odbor životního prostředí 
10. Platba za sběr bioodpadu v roce 2022 

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

Slach Roman, odbor životního prostředí 
11. Vyhodnocení pilotního projektu svozu bioodpadu ze sídlištní zástavby 

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

Slach Roman, odbor životního prostředí 
12. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
13. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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14. Změna ve složení pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové rezervace 

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

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
15. Žádost o dotaci 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
16. Financování investičního záměru Areál koupaliště Cihelna z úvěrového rámce 

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

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

17. Akcionářské záležitosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (příplatek mimo ZK, ostatní) 

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

18. XI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
19. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

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

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Musilová Renata, odbor ekonomický 

20. Revokace usnesení u schválených programových dotací 

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

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
Hurychová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

21. Název nové zastávky Českých drah - Pardubice centrum 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
22. Záštita MZe - Velká pardubická 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Netolická Věra, útvar interního auditu 

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 
Řeháková Markéta, kancelář tajemníka 
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23. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

24. Záležitosti komisí RmP 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
25. Záštita statutárního města Pardubice 

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

Snopková Kateřina, kancelář primátora 
26. Aplikace Rentel - rok 2022 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Matičková Ivana, kancelář tajemníka 
27. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

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

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
28. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

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

Hurychová Jana, odbor školství, kultury a sportu 
29. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Hurychová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

30. Žádost o dotaci 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
31. Souhlas zřizovatele se sbírkou investičních záměrů Strategického rámce 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

32. Zastoupení města v Institutu rozvoje Evropských regionů o.p.s. 

P:     Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z:     Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
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Informativní zprávy: 
Vyvlastňovací řízení – cyklistická stezka SV obchvat 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Kňazovická Miriama, odbor majetku a investic 
Podchod nám. Republiky M119 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Bureš Pavel, odbor dopravy 

 
 

 

II. 
Schválení usnesení z 103. řádné schůze RmP dne 01.11.2021 a jmenování 

ověřovatelů ze 104. řádné schůze RmP dne 15.11.2021 

Zápis a usnesení ze 103. řádné schůze dne 01.11.2021 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu ze 104. řádné schůze RmP byli jmenováni Petr Kvaš 
        Tomáš Pelikán 

 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

Zpravodaj: Renáta Rýdlová, předsedkyně komise 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6767/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

své usnesení č. 'R/6585/2021'. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6768/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na prostor označený jako nebyt č. 224 o celkové výměře 55,5 m2 
nacházející se se ve 3. patře budovy čp. 129 ul. Chemiků, Pardubice,  která je součástí pozemku 
označeného jako st.p. č. 5217, k.ú. a obec Pardubice, část obce Polabiny, s ústavem SEMIRAMIS z. 
ú., IČ 708 45 387, se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, účel nájmu – administrativní zázemí, 
výše nájemného 517,77 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce zajistí změnu účelu 
užívání na stavebním úřadě. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6769/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

1. uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání – jednotka  č. 2278/17 (označen jako 
nebyt č. 129) o výměře 91,02 m2 nacházející se v přízemí budovy  čp. 2277, 2278 a 2279, ve vchodě 
č.p. 2278, ul. Josefa Ressla, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 4267, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s Marcelou Duškovou, IČ 023 14 
126, se sídlem Máchova 114, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, účel nájmu – prodejna květin, 
výše nájemného 1.349,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá, 
 
2. záměr  udělení souhlasu pronajímatele nájemci Marcele Duškové, IČ 023 14 126, s podnájmem 
části předmětu nájmu, kterým je  prostor sloužící podnikání č. 2278/17 – jednotka  č. 2278/17 
(označen jako nebyt č. 129) v přízemí budovy čp. 2277, 2278 a 2279, ve vchodě  čp. 2278 ul. Josefa 
Ressla, Pardubice,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 
4267, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Souhlas má být udělen k podnájmu části 
nebytu č. 129 (jedná se o konzultační místnost - č.6 + WC – č.7) o celkové výměře 19 m2 pro paní 
Žanetu Čadovou, IČ 668 69 307, k účelu vykonávání služeb osobního poradenství. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu a zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6770/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

dohodu se společností SKP – CENTRUM, o.p.s., IČ 275 34 804, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice (dále jen „společnost“), obsahující souhlas s tím, aby  společnost 
změnila  železobetonový plot a bránu u vstupu k zadní části objektu čp. 2550 v ul. Jungmannova v 
Pardubicích (dále jen „objekt“) průrazem betonové zídky s odstraněním části železného plotu podle 
náhledu, který je součástí tohoto usnesení, instalací branky v místě průrazu a  elektrického otvírání 
stávající brány za podmínky, že práce budou provedeny odborně dle platných norem a při 
provádění prací nedojde k omezení uživatelů prostorů v objektu, a ujednání o tom, že bude-li tím 
majetek města zhodnocen, město za toto zhodnocení společnosti neposkytne žádnou náhradu. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít dohodu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2021 

2 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise 
- Okomentoval návrhy č. 001, 005, 015, 016 - 018, 030 - 032 

 
Rozprava:  

- D. Stránský, V. Ulrych, M. Charvát, T. Pelikán, P. Kvaš, J. Rejda stručně diskutovali tato 
témata: 

- návrhy č. 030 (Alza box) - omezit jejich provoz na veřejných místech, vždy je nutné zajistit 
možnosti parkování, jedná se o soukromou výdělečnou činnost. Problematika bude 
projednávána na kolegiu starostů → vytipovat vhodná místa a podmínky využití těchto 
reklamních boxů. 

 
- návrh č. 005 (Senior rezidence Štrossova) byl stažen s tím, že problematika je složitá, je třeba 

stanovisek odborných orgánů. Bude předložena samostatná zpráva. 
 

- V. Ulrych: návrh č. 004 (J. Urbánková) – doporučení právního odd. ukončit stávající nájemní 
smlouvu a uzavřít se žadatelkou novou; návrh č. 013 - výpověď smlouvy se společností 
Reklamní servis RS bude bez náhrady; návrh č. 033 (J. Stehnová) – žadatelka bude vyzvána, 
aby uvedla pozemek do původního stavu. 
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- návrhy č. 016 - 018 (Cyklostezka Žlutý pes) - výkup pozemků se musí uskutečnit souběžně za 

jednotnou cenu 700,- Kč/m2 
 

- návrh č. 001 (nevypořádaná věcná břemena) - za posunutí termínu realizace (90 staveb) je 
100%  zodpovědná společnost ČEZ a.s. 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady T. Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6771/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

doplnění Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 
stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v čl. 7.1. Věcné břemeno na pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice o text, který je vyznačen žlutě v příloze tohoto usnesení - 
Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 
ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6772/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 45/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Ohrazenice, 
XXXXXXXXXXXXX  na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné 35,- Kč/m2 /rok za 
účelem užívání pozemku jako předzahrádky - terasy k objektu bydlení čp. 304 ul. Semtínská. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy uzavřené s XXXXXXXXXXXXX 
dohodou. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 45/1 o výměře 36 m2 v 
k.ú. Ohrazenice, s XXXXXXXXXXXXX.   
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6773/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 



  9 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem pozemku označeného jako st.p.č. 4941/3 o výměře 19 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 garáže 
umístěné na předmětném pozemku. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 4941/3 o výměře 19 m2, v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6774/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 5376 o výměře 26 m2 v k.ú. 
Pardubice  XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 
35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za 
účelem umístění a užívání přístřešku pro auto (15 m2) a venkovního sezení (11 m2).  
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy uzavřené s XXXXXXXXXXXXX. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 5376 o výměře 26 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6775/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2781/1 o výměře 318 m2, p.p.č. 2783/58 o výměře 
369 m2, vše v k.ú. Pardubice, 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 za účelem užívání jako zařízení staveniště, úvaziště a manipulační plocha pro 
vykládku a nakládku pro stavební akci „ Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici“, za 
nájemné ve výši 24.045,- Kč/rok, na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do 
dne, kdy nájemce protokolárně předá předmětné pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na 
dobu 5 let. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v rozpočtu statutárního města 
Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2781/1 o výměře 318 m2, 
p.p.č. 2783/58 o výměře 369 m2, vše v k.ú. Pardubice, s Českou republikou s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6776/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vydání souhlasu statutárního města Pardubice s umístěním poštovní schránky na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 2704/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Pardubice státnímu podniku Česká pošta, s.p., 
IČO 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, na dobu určitou 10 let ode 
dne vydání souhlasu. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vydat souhlas statutárního města Pardubice s umístěním poštovní schránky na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 2704/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Pardubice státnímu podniku Česká pošta, s.p., 
IČO 47114983. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6777/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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výpůjčku v tabulce uvedených částí pozemků společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 
63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220,  na dobu 3 let od 
2.11.2021 za účelem  provozování stávajících zastávkových přístřešků MHD. Tabulka je nedílnou 
přílohou tohoto usnesení. 
Výpůjčka částí pozemků, u kterých jsou v tabulce uvedeny zastávkové přístřešky s reklamními 
tabulemi a trafikami, je poskytována v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčku v tabulce uvedených částí pozemků společnosti Dopravní podnik města 
Pardubic a.s., IČO 63217066. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6778/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 688/4 o výměře 92 m2, p.p.č 699/1 o výměře 23 
m2, vše v k.ú. Svítkov, Nadaci pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření 
smlouvy o převodu staveb na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za 
účelem výstavby komunikace a technické infrastruktury (veřejného osvětlení) v rámci stavby 
„Výstavba komunikací a v lokalitě Svítkov - západ“. 

II. Rada města Pardubic 
Doplňuje 

v usnesení č. 'R/8009/2018' bod II. týkajícího se odkoupení stavebních úprav komunikací na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 653/31 o výměře 77 m2, p.p.č. 672/1 o výměře 5 m2, 
p.p.č. 672/14 o výměře 26 m2, p.p.č. 699/1 o výměře 678 m2, vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví 
Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, do vlastnictví statutárního města Pardubice, v 
části týkající se výčtu pozemků text "p.p.č. 688/4 o výměře 92 m2, p.p.č 699/1 o výměře 23 m2" . 
Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce na výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 688/4 o 
výměře 92 m2, p.p.č 699/1 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Svítkov, s Nadací pro rozvoj města Pardubic, 
IČO 46495801. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6779/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části p.p.č.  4296/3 o výměře 55 m2 v k.ú. Pardubice společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 
28859880, se sídlem Poděbradská 289, Trnová, 53009 Pardubice, 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 stavby komunikace  - sjezdu v rámci stavby „Vybudování areálu firmy 
RECUTECH s.r.o. Pardubice  – Fáblovka“ za podmínky dodržení  Zásad pro převod dopravní 
infrastruktury do majetku města. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení stavby komunikace  - sjezdu vybudované na části pozemku označeném jako 
p.p.č.  4296/3 o výměře 55 m2, v k.ú. Pardubice,  
z vlastnictví společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se sídlem Poděbradská 289, Trnová, 53009 
Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za cenu 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 p.p.č.  4296/3 o výměře 55 m2 v k.ú. Pardubice se společností 
RECUTECH s.r.o., IČO 28859880. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu o odkoupení stavby komunikace  - sjezdu vybudované na části pozemku 
označeném jako p.p.č.  4296/3 o výměře 55 m2, v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti 
RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se sídlem Poděbradská 289, Trnová, 53009 Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/6780/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

rozšíření účelu výpůjčky ve smlouvě o výpůjčce V_0412/MO4 uzavřené se Základní školou a 
Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČO 25916092, se sídlem Komenského 432, Pardubičky, 530 03 
Pardubice, a to o umístění a užívání dřevěného altánu na části pozemku označeného jako p.p.č. 
194/6 o výměře 32 m2 v k.ú. Nemošice za podmínky odstranění dřevěného altánu včetně 
betonového základu z předmětného pozemku při ukončení smlouvy o výpůjčce V_0412/MO4. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce V_0412/MO4 se Základní školou a Praktickou školou 
SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČO 25916092, týkající se rozšíření účelu o umístění a užívání dřevěného altánu na 
části pozemku označeného jako p.p.č. 194/6 o výměře 32 m2 v k.ú. Nemošice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/6781/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 298, p.p.č. 300, p.p.č. 728/10, 
p.p.č. 737/2, vše v k.ú. Staré Čívice v rozsahu geometrického plánu č. 901-142/2012 ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené 
předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, spočívající v provozování uloženého stávajícího kanalizačního 
řadu k obci Bezděkov, za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč/pozemek+DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 298, p.p.č. 
300, p.p.č. 728/10, p.p.č. 737/2, vše v k.ú. Staré Čívice v rozsahu geometrického plánu č. 901-
142/2012 ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 v rámci 
akce -  kanalizační řad k obci Bezděkov. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/6782/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 534/2, p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, p.p.č. 645/7, p.p.č. 645/8, vše v k.ú. 
Trnová, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč/pozemek + 
DPH, spočívajícího v přeložení a provozování kabelového vedení VN v rámci stavby „Pardubice, 
SO404 přeložka vn - ŘSD“, jež je součástí nově budovaného severovýchodního obchvatu 
Pardubic,  za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich 
kořenovým systémem. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena po ukončení  smlouvy o 
umístění reklamního zařízení na část pozemku označeného jako p.p.č. 534/2 v k.ú. Trnová se 
společností Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541, výpovědí. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpověď smlouvy o umístění reklamního zařízení na část pozemku označeného jako p.p.č. 534/2 v 
k.ú. Trnová se společností Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541. 

III. 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. 534/2, p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, 
p.p.č. 645/7, p.p.č. 645/8, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, v rámci stavby „Pardubice, SO404 přeložka vn - ŘSD“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat výpověď smlouvy o umístění reklamního zařízení na část pozemku označeného jako p.p.č. 
534/2 v k.ú. Trnová společnosti Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/6783/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku 
označeném jako p.p.č. 5162/11 v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, spočívajícího v přeložení a provozování kabelového vedení VN v 
rámci stavby „Pardubice, SO404 přeložka vn - ŘSD “, jež je součástí nově budovaného 
severovýchodního obchvatu Pardubic,  za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se 
vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 5162/11 v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, v rámci stavby „Pardubice, SO404 přeložka vn - ŘSD 
“,  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/6784/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku 
označeném jako p.p.č. 645/6 v k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, spočívajícího v přeložení a provozování kabelového vedení VN v 
rámci stavby „Pardubice, SO404 přeložka vn - ŘSD “, jež je součástí nově budovaného 
severovýchodního obchvatu Pardubic, za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se 
vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 645/6 v k.ú. Trnová, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, v rámci stavby „Pardubice, SO404 přeložka vn - ŘSD 
“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/6785/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 4356/2 o výměře 362 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 700,- 
Kč/m2. 
Kupní smlouva bude uzavřena zároveň s kupními smlouvami na odkoupení pozemků označených 
jako p.p.č. 1600/7 o výměře 467 m2, p.p.č. 1606/10 o výměře 228 m2, p.p.č. 1606/11 o výměře 358 
m2, p.p.č. 2782/22 o výměře 531 m2, p.p.č. 2782/19 o výměře 143 m2, p.p.č. 2782/23 o výměře 
125 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 1598/4 o výměře cca 262 m2, p.p.č. 1600/8 o 
výměře cca 23 m2, p.p.č. 1606/7 o výměře cca 30 m2, p.p.č. 1606/9 o výměře cca 903 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX a na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1601/11 
o výměře 17 m2, p.p.č. 1553/29 o výměře 36 m2, části pozemků označených jako p.p.č. 1600/4 o 
výměře 965 m2, p.p.č. 1600/5 o výměře 554 m2, p.p.č. 1601/10 o výměře 84 m2, vše v k.ú. 
Pardubice,  z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/6786/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1601/11 o výměře 17 m2, p.p.č. 1553/29 o 
výměře 36 m2, části pozemků označených jako p.p.č. 1600/4 o výměře 965 m2, p.p.č. 1600/5 o 
výměře 554 m2, p.p.č. 1601/10 o výměře 84 m2, vše v k.ú. Pardubice,  z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 552_45_21 ze dne 4. 9.2021 ve výši 700,- 
Kč/m2.  Výměry výše uvedených částí pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. 
Kupní smlouva bude uzavřena zároveň s kupními  smlouvami na odkoupení pozemků označených 
jako p.p.č. 1600/7 o výměře 467 m2, p.p.č. 1606/10 o výměře 228 m2, p.p.č. 1606/11 o výměře 358 
m2, p.p.č. 2782/22 o výměře 531 m2, p.p.č. 2782/19 o výměře 143 m2, p.p.č. 2782/23 o výměře 
125 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 1598/4 o výměře cca 262 m2, p.p.č. 1600/8 o 
výměře cca 23 m2, p.p.č. 1606/7 o výměře cca 30 m2, p.p.č. 1606/9 o výměře cca 903 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX a na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 4356/2 
o výměře 362 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX. 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/6787/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1600/7 o výměře 467 m2, p.p.č. 1606/10 o 
výměře 228 m2, p.p.č. 1606/11 o výměře 358 m2, p.p.č. 2782/22 o výměře 531 m2, p.p.č. 2782/19 
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o výměře 143 m2, p.p.č. 2782/23 o výměře 125 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 1598/4 o 
výměře cca 262 m2, p.p.č. 1600/8 o výměře cca 23 m2, p.p.č. 1606/7 o výměře cca 30 m2, p.p.č. 
1606/9 o výměře cca 903 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým 
posudkem č. 553_46_21 ze dne 4. 9.2021 ve výši 700,- Kč/m2.  Výměry výše uvedených částí 
pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. 
Kupní smlouva bude uzavřena zároveň s kupními  smlouvami na odkoupení pozemku označeného 
jako p.p.č. 4356/2 o výměře 362 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,a na odkoupení 
pozemků označených jako p.p.č. 1601/11 o výměře 17 m2, p.p.č. 1553/29 o výměře 36 m2, části 
pozemků označených jako p.p.č. 1600/4 o výměře 965 m2, p.p.č. 1600/5 o výměře 554 m2, p.p.č. 
1601/10 o výměře 84 m2, vše v k.ú. Pardubice,  z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/6788/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení stávajícího textu v usnesení Z/393/2019 bod XXXV. a bod LXIX. týkajícího se 
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/18 o výměře 696 m2 v k.ú. Pardubice, ze 
spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 5/16 vzhledem k celku za kupní cenu 104.400,- 
Kč, XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 5/16 vzhledem k celku za kupní cenu 104.400,- Kč, 
XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 3/16 vzhledem k celku za kupní cenu 62.640,- Kč a 
XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 3/16 vzhledem k celku za kupní cenu 62.640,- Kč, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 
Dubina (SV obchvat)“ u bodu XXXV. ve znění  "XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 5/16 vzhledem k 
celku za kupní cenu 104.400,- Kč, a u bodu LXIX. ve znění "XXXXXXXXXXXXX" bez náhrady. Ostatní 
části usnesení zůstávají beze změny. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení podílu ve výši 5/16 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 5207/18 
o celkové výměře 696 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 104.400,- Kč 
do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová 
– Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení na odnětí vlastnického práva k podílu ve 
výši 5/16 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 5207/18 o celkové výměře 696 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX pro realizaci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 
Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ v případě, že nebude uzavřena kupní smlouva na výše 
uvedený podíl. 
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Návrh usnesení č. 005 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem pozemku označeného jako p.p.č. 4132/2 o výměře 147 m2, částí pozemků označených jako 
p.p.č. 4132/1 o výměře 350 m2, p.p.č. 4210/4 o výměře cca 360 m2 (vyjma části zatížené reklamním 
zařízením a přístřeškem MHD)  , p.p.č. 4131 o výměře 30 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti SK 
future s.r.o., IČO 02371294, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 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 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že 
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění zařízení staveniště (sklad 
stavebního materiálu, buňkoviště a zajištění dopravy stavby) pro výstavbu „Senior rezidence 
Štrossova“  a odstranění plotu včetně podezdívky a její náhrady obrubníkem, za podmínky  úhrady 
částky ve výši  700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH za bezesmluvní užívání předmětných pozemků od 1.5.2021 do dne uzavření nájemní smlouvy. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 4132/2 o výměře 147 m2, částí 
pozemků označených jako p.p.č. 4132/1 o výměře 350 m2, p.p.č. 4210/4 o výměře cca 360 m2 (vyjma 
části zatížené reklamním zařízením a přístřeškem MHD)  , p.p.č. 4131 o výměře 30 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, se společností SK future s.r.o., IČO 02371294. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 1261/33 o výměře 125 m2 a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 1261/6 o výměře cca 66 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního 
města do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny 
v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou 
o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. 
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Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 303/5 o výměře 5.038 m2 v k.ú. Popkovice z 
vlastnictví statutárního města do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po ukončení smlouvy o výpůjčce (V_0245/MO6) uzavřenou se spolkem Tělovýchovná jednota 
PARAMO PARDUBICE, z.s., IČO 13583433,  
- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi Vodovody a kanalizace Pardubice 
a.s., IČO 60108631, a GasNet s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu práv 
vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 1743/11 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Pardubice 
včetně stavby zdi z vlastnictví statutárního města do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Nemošice 
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 s chatkou bez základů. 
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Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy NS_1669/MO4 uzavřenou se 
XXXXXXXXXXXXX.   

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nemošice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po ukončení nájemní smlouvy NS_1669/MO4 uzavřenou se XXXXXXXXXXXXX,  
- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet s.r.o., IČO 27295567, na 
předmětný pozemek a po vkladu práv  
   vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
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. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře 326 m2 v k.ú. Nemošice 
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 s chatkou bez základů. 
Nájemní smlouva NS_1669/MO4 bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy uzavřené se 
XXXXXXXXXXXXX.   

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře cca 326 m2 v k.ú. Nemošice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po ukončení nájemní smlouvy NS_1669/MO4 uzavřenou se XXXXXXXXXXXXX, 
- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet s.r.o., IČO 27295567, na 
předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
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. 
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V. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře 200 m2 v 
k.ú. Nemošice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu  na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 565/1 o výměře 326 m2 v 
k.ú. Nemošice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2 popř. jeho části 
nezatížené souborem veřejného osvětlení v k.ú. Nemošice z vlastnictví statutárního města do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a 
místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice.  
Rozsah části předmětného pozemku nezatíženého souborem veřejného osvětlení bude zaměřen 
geometrickým plánem, který bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572. 
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po vyjmutí pozemku z nájemní smlouvy  NS_0643/MO4 uzavřené se společností AGROSPOL 
HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406, 
- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 200/1 o výměře 14.265 m2, v k.ú. Nemošice popř. 
jeho části nezatížené souborem veřejného osvětlení v k.ú. Nemošice z vlastnictví statutárního města 
do vlastnictví společnosti K2 invest s.r.o., IČO 26008921, se sídlem Chrudim – Chrudim IV, Palackého 
třída 314, PSČ 53701,za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice.  
Rozsah části předmětného pozemku nezatíženého souborem veřejného osvětlení bude zaměřen 
geometrickým plánem, který bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572. 
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po vyjmutí pozemku z nájemní smlouvy  NS_0643/MO4 uzavřené se společností AGROSPOL 
HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406, 
- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2534/15 o výměře 43 m2 v k.ú. Pardubice, 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 10.000,- Kč/rok/1 
parkovací místo + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 
vybudování parkovacího stání pro 2 automobily . 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2534/15 o výměře cca 43 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, a kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2534/15 o výměře 43 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 
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Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 669/15 o výměře 59 m2, části pozemku označeného 
jako p.p.č. 801/1 o výměře cca 168 m2, vše v k.ú. Staročernsko z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
výměra výše uvedené části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 801/1 o výměře cca 
168 m2 v k.ú. Staročernsko z nájemní smlouvy  NS_0643/MO4 uzavřené se společností AGROSPOL 
HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406. 

 
 
Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1600/7 o výměře 467 m2, p.p.č. 1606/10 o výměře 
228 m2, p.p.č. 1606/11 o výměře 358 m2, p.p.č. 2782/22 o výměře 531 m2, p.p.č. 2782/19 o výměře 
143 m2, p.p.č. 2782/23 o výměře 125 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 1598/4 o výměře cca 
262 m2, p.p.č. 1600/8 o výměře cca 23 m2, p.p.č. 1606/7 o výměře cca 30 m2, p.p.č. 1606/9 o 
výměře cca 903 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 850,- Kč/m2. Výměry výše uvedených 
částí pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. 

 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3752/7 o výměře 20.153 m2, p.p.č. 5240 o výměře 
12 m2, vše v k.ú. Pardubice  
z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu navrženou 
žadatelem ve výši 4.000,- Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z 
rozpočtu města na části pozemků, na kterých není umístěna komunikace. 
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Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 851/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice (varianta č. 1 
x  varianta č.2 ) společnosti Alza.cz a.s., IČO 27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 
170 00 Praha 7,  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 
umístění a provozování výdejního zařízení (alzaboxu) pro výdej zboží objednaného na e-shopu 
žadatele a partnerských e-shopech za podmínky vyjmutí předmětné části pozemku z pasportu 
komunikací před uzavření nájemní smlouvy. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 851/9 o výměře 5 m2 v k.ú. 
Pardubice (varianta č. 1 x  varianta č.2 ) společnosti Alza.cz a.s., IČO 27082440. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 134/18 o výměře 2 m2 v k.ú. Ohrazenice společnosti 
Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, na dobu 
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování objektu Z-
BOXU sloužícího pro podání a výdej zásilek objednaných v e-shopech. Nájemní smlouva bude 
uzavřena po vyjmutí komunikace z pasportu komunikací na předmětné části v případě, že bude 
umístěním výše uvedeného objektu dotčena komunikace. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 134/18 o výměře 2 m2 v 
k.ú. Ohrazenice se společností Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 



  25 

 
 
Návrh usnesení č. 032 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem částí pozemků jako p.p.č. 3638/4 o výměře 1 m2, p.p.č. 3617/1 o výměře 1 m2, p.p.č. 3710/8 o 
výměře 2 m2, p.p.č. 3710/1 o výměře 2 m2, p.p.č. 4376/1 o výměře 2 m2, p.p.č. 3710/1 o výměře 2 
m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 
Libeň, 190 00 Praha 9, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 400,- 
Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 
umístění a provozování objektů Z-BOXŮ sloužících pro podání a výdej zásilek objednaných v e-
shopech. Nájemní smlouva bude uzavřena po vyjmutí komunikace z pasportu komunikací na 
předmětných částí pozemků v případě, že bude umístěním výše uvedených objektů dotčena 
komunikace. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků jako p.p.č. 3638/4 o výměře 1 m2, p.p.č. 3617/1 o 
výměře 1 m2, p.p.č. 3710/8 o výměře 2 m2, p.p.č. 3710/1 o výměře 2 m2, p.p.č. 4376/1 o výměře 2 
m2, p.p.č. 3710/1 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Pardubice, se společností Zásilkovna s.r.o., IČO 
28408306. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 033 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2335/39 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné 10.000,- Kč/rok + DPH 
v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem zřízení a užívání 
parkovacího místa pro osobní auto. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2335/39 o výměře 10 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 11. 2022 
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Návrh usnesení č. 034 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 739 m2, p.p.č. 522 o výměře 15 m2, 
p.p.č. 509 o výměře 29 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Drozdice, 
společnosti Doubravické domy s.r.o., IČO 26861054, se sídlem Polní 212, 533 52 Srch, 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 vybudování komunikace o šířce 6 m s asfaltovým povrchem, zahrnující vytvoření připojovací 
křižovatky, sjízdné a pochůzné plochy obytné zóny s povrchem z betonových kamenných dlažeb, 
včetně přilehlé veřejné zeleně v rámci stavby „Bytový dům -Zelená rezidence - Černá za Bory“. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po ukončení smluvních vztahů váznoucích na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 501/1 v k.ú. Černá za Bory. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod vybudované komunikace, připojovací křižovatky, sjízdné a pochůzné plochy, 
veřejné zeleně na částech pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 782 m2, v k.ú. Černá za 
Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Drozdice, z vlastnictví společnosti Doubravické domy s.r.o., 
IČO 26861054, se sídlem Polní 212, 533 52 Srch, do vlastnictví statutárního města Pardubice, a to po 
vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře cca 194 m2 v k.ú. Černá za Bory 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Doubravické domy s.r.o., IČO 
26861054, se sídlem Polní 212, 533 52 Srch, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení smluvních vztahů váznoucích na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 501/1 v k.ú. Černá za Bory. 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 739 m2, p.p.č. 522 
o výměře 15 m2, p.p.č. 509 o výměře 29 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v 
k.ú. Drozdice se společností Doubravické domy s.r.o., IČO 26861054. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 11. 2022 

V. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu komunikace, připojovací křižovatky, sjízdné a pochůzné 
plochy, veřejné zeleně vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 501/1 o výměře 
782 m2, v k.ú. Černá za Bory, p.p.č.  147/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Drozdice, z vlastnictví společnosti 
Doubravické domy s.r.o., IČO 26861054, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 30. 11. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 035 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pronajaté části pozemku označeného jako p.p.č. 501/1 o výměře cca 186 m2 v k.ú. 
Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX. 

 
 

3 
Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku mezi Statutárním městem Pardubice a Policií České republiky. 

Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel MpP 
 
Rozprava: 
P. Kvaš: uvedl, že využití kamerového systému je včetně analytických nástrojů, které má město 
k dispozici. Tato skutečnost bude doplněna do smlouvy → zajistí R. Hübl. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6789/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku mezi Statutárním městem Pardubice a Policií České republiky. 

4 
BD Rokycanova č.p. 2654 – rozúčtování nákladů na provoz výtahů 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- okomentoval doporučené i nedoporučené návrhy 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

veškeré náklady za spotřebu el. energie na provoz výtahů v domě č.p. 2654, ul. Rokycanova, 
Pardubice, rozúčtovat nájemcům bytů v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují 
některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v 
domě s byty. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6790/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

náklady za spotřebu el. energie na provoz výtahů v domě č.p. 2654, ul. Rokycanova, Pardubice ve 
výši 75 % ponechat jako náklad města, tedy nerozúčtovávat tuto část nákladů nájemcům bytů a 
zbývající část nákladů za spotřebu el. energie na provoz výtahů v domě ve výši 25% rozúčtovat mezi 
nájemce bytů v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s 
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6791/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic zajištění technického návrhu s fotovoltaickou elektrárnou, včetně 
bateriového úložiště, s cílem snížení nákladů za spotřebu el. energie na provoz výtahů v domě č.p. 
2654, ul. Rokycanova, Pardubice. 
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5 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6792/2021               (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-2021-068 „MŠ Brožíkova - odstranění radonu, VZT jednotka s rekuperací“ 
dodavateli MAXIMUM, s.r.o., Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
62062042, s nabídkovou cenou 396.998,- Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6793/2021               (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-2021-071 „Aquacentrum - výměna sprch v centrálním sprchovišti“ 
dodavateli Instal Hanousek s.r.o., V Ráji 575, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice, IČO: 06671918, s 
nabídkovou cenou 911.500,- Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6794/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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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-2021-072 „Aquacentrum - výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla na 50 
m bazénu“ dodavateli ELEKTRO ŠAKO 2000 s.r.o., č.p. 241, 530 02 Ostřešany, IČO: 25948997, s 
nabídkovou cenou 1.364.829,- Kč bez DPH. 

6 
Demolice objektu v lesoparku na Dukle 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6795/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na demolici objektu v lesoparku na Dukle. 

7 
Revokace usnesení - pozemky 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6796/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5746/2021'. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6797/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení č. Z/2102/2021 bod IV. a VIII. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 vzhledem k celku pozemku označeném 
jako p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1.157 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví xxxxxxxx za kupní cenu v 
čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2010-07/2020 ze dne 7. 12. 2020 ve výši 
1.100,- Kč/m2 do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6798/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/6314/2021'. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6799/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

stávající text uvedený v usnesení č. R/5459/2021, týkající se zřízení bezúplatného budoucího 
věcného břemene a zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeném jako 
p.p.č. 168/11 v k.ú. Pardubičky, ve vlastnictví společnosti GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., IČO 
27524850, ve znění „zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene a“ bez náhrady. Ostatní 
text usnesení zůstává beze změny. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6800/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doplňuje 

v usnesení č. 'R/6449/2021', týkajícího se zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 170/7, p.p.č. 170/19, p.p.č. 645/8, p.p.č. 645/9, p.p.č. 645/11, p.p.č. 667/1, 
p.p.č. 667/13, p.p.č. 672/14, p.p.č. 673/3, p.p.č. 673/16, p.p.č. 673/17, p.p.č. 673/21, p.p.č. 699/1, 
p.p.č. 699/3, p.p.č. 706/1, p.p.č. 743/2, p.p.č. 743/3, p.p.č. 745/3, p.p.č. 751/9, v rozsahu určeném 
geometrickým plánem č. 2094-001/2020, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12, text „Přičemž k 
pozemku označenému jako p. p. č.  645/8 v k.ú. Svítkov se věcné břemeno zřizuje jako vykupitelné 
ve smyslu ust. § 1261 OZ, kdy v případě zániku věcného břemene u tohoto pozemku bude 
společnosti Služby města Pardubic a.s. poskytnuta náhrada za jeho zrušení ve výši 243,39 Kč 
každoročně povyšovaná o míru inflace + DPH.“ Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

8 
Zásady spolupráce v rámci přípravy a realizace stavby vodárenské infrastruktury na 

území města 

 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Martina Charváta podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6801/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zásady spolupráce mezi statutárním městem Pardubice, obchodní společností Vodovody a 
kanalizace Pardubic a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, 530 02, IČO: 
60108631 (dále „VAK“), a subjekty v pozici investorů staveb v rámci přípravy a realizace 
vodárenské infrastruktury na území města Pardubice, za nichž bude realizován převod zhotovené 
vodárenské infrastruktury od investora do vlastnictví města a její předpokládaný následný 
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nepeněžitý vklad do základního kapitálu VAK. Konkrétní zásady jsou zakotveny ve vzorové 
trojstranné smlouvě o spolupráci, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 

9 
Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice po roce 2030 

 
 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6802/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

Zpracování Studie nakládání s komunálními odpady na území města Pardubice po roce 2030 v 
souladu s platnou legislativou. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Studii nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice po roce 2030 a Manažerský souhrn 
Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice po roce 2030, které jsou přílohou 
usnesení. 

10 
Platba za sběr bioodpadu v roce 2022 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6803/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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pro rok 2022 variantu zpoplatněné služby sběru bioodpadu, kdy již přihlášení účastníci projektu a 
ti, kteří se přihlásí do 31.3.2022, budou přispívat na projekt částkou 400 Kč na nádobu a rok se 
splatností do 30.4.2022. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

pro rok 2022 variantu zpoplatněné služby sběru bioodpadu, kdy účastníci projektu sběru 
bioodpadu přihlášení mezi 1.4. - 31.10. 2022 budou platit na r. 2022 poplatek v plné výši 400 Kč na 
nádobu a rok, a to s měsíční dobou splatnosti, která je uvedena na složence. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

osvobození platby poplatku na r. 2022 pro ty účastníky projektu sběru bioodpadu, kteří se přihlásí 
mezi 1.11. - 31.12. 2022. 

11 
Vyhodnocení pilotního projektu svozu bioodpadu ze sídlištní zástavby 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6804/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

pokračovat v pilotním projektu odděleného sběru bioodpadů na sídlišti Dubina a to formou 
uzamykatelných kontejnerů. 

12 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6805/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 2 zákona  č. 134/2016 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky "Nákup akcií emitovaných společnosti Pardubická 
plavební a.s., IČO 25936972" zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle  § 63 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (kdy z technických důvodů neexistuje 
hospodářská soutěž, neboť veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem), o 
uzavření smlouvy s dodavatelem: Ing. Martin Vaško, nar. dne 15. září 1959, bytem Lázně Bohdaneč, 
Pernštýnská 117, s nabídkovou cenou ve výši 5.978.700,-- Kč. 

13 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6806/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném řízení "Rozšíření infrastruktury pro virtuální 
desktopy včetně dodávky softwarových licencí".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6807/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Rozšíření infrastruktury pro virtuální desktopy 
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včetně dodávky softwarových licencí" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
František Brendl (Ing. Jiří Lejhanec) 
Ing. Zdeňka Malá (Ing. Jan Czagan) 
Ing. David Bakrlík (Bc. Petr Sodomka) 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6808/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky - 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace - v rámci zadávání 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Domov pro seniory Dubina, ul. 
Blahoutova č.p. 646 – 649 - Pardubice, centrální koupelna".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6809/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Domov pro seniory Dubina, ul. Blahoutova č.p. 646-
649 - Pardubice, centrální koupelna" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal         (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš) 
František Brendl         (Ing. Jiří Lejhanec) 
Ing. Petr Škoda (Ing. Jan Dvořáček) 

14 
Změna ve složení pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové 

rezervace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
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- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6810/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

změnu ve složení pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové rezervace. Z důvodu 
odchodu do důchodu Ing. arch. Jana Kadlece, bude nahrazen novým členem týmu paní Mgr. Ivanou 
Panochovou, Ph.D.   

15 
Žádost o dotaci 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6811/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh aktualizace projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – Centrum 
Sever část A (sídliště Cihelna) – XVII. etapa “ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro rok 2022, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh realizace v roce 2022 projektu s názvem „„Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – 
Centrum Sever část A (sídliště Cihelna) – XVII. etapa“. Rozsah XVII. etapy je definován projektovou 
dokumentací. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh dofinancování projektu s názvem „„Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – 
Centrum Sever část A (sídliště Cihelna) – XVII. etapa dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění 
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pozdějších předpisů ve výši 15 042 tis. Kč podíl vlastních zdrojů, maximální výše poskytnuté dotace 
6 000 tis. Kč v rámci uznatelných nákladů a ve výši 100 % v rámci neuznatelných nákladů, tj. 0,5 tis. 
Kč. Celkový vlastní podíl bude řešen v rozpočtu městského obvodu Pardubice II pro rok 2022. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr ucházet se o dotaci pro rok 2022 na projekt " „Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh 
Labe – Centrum Sever část A (sídliště Cihelna) – XVII. etapa“ ze Státního fondu podpory investic, jež 
může dosáhnout maximální výše 6 000 tis. Kč v rámci uznatelných nákladů. Celkové náklady 
projektu jsou vyčísleny na 21 543 tis. Kč (vč. DPH). Výše celkových nákladů projektu, včetně 
způsobilých výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

16 
Financování investičního záměru Areál koupaliště Cihelna z úvěrového rámce 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- vysvětlil navýšení úvěru 
 
Bez rozpravy 
 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členky rady Ludmily Ministrové podána informace o jejím poměru k projednávané věci. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6812/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uložit ekonomickému odboru zahájit jednání s Komerční Bankou, a.s. za účelem navýšení 
stávajícího úvěrového rámce, uzavřeného na základě smlouvy o úvěru ze dne 11. 5. 2017 s 
Komerční bankou, a.s., na celkovou částku 1 140 milionů korun. 

17 
Akcionářské záležitosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (příplatek mimo ZK, ostatní) 

 
 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- okomentoval předložený návrh 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Jiřího Rejdy podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6813/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic vzít na vědomí koncept Smlouvy o spolupráci mezi městem 
Pardubice, Pardubickým krajem a společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., který je přílohou 
důvodové zprávy č. 8.1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic vzít na vědomí návrh harmonogramu rozhodnutí pro rok 2021-2022 
umožňujících posílení stability a rozvoje společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., který je 
přílohou důvodové zprávy č. 8.7.     

18 
XI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6814/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 395,4 tis. položka 42. "MŠ Svítkov - výstavba 
nové MŠ (dotace + vlastní zdroje)" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň návrh na 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 395,4 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky 53. "Vratky transferů 
poskytnutých z veřejných rozpočtů" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 872,0 tis. položka 41. "Dotace MF - volby do 
PS Parlamentu ČR" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Dotace MF - volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 64,0 tis. položka 41. "Příspěvek na výkon 
pěstounské péče" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. položka 41. "Příspěvek na výkon 
pěstounské péče" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6815/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na výšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 334,6 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ 
Doubek - projekt v rámci OPVVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6816/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Prevence kriminality" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 
214 - Městská policie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,0 tis. v rámci 
položky "Kamerový systém - rozšiřování" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 214 - 
Městská policie). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Krizová rezerva II - (covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Krizová rezerva" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6817/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. v rámci 
položky "Program podpory sportu" z běžných transferů na kapitálové transfery (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 10,0 tis. v rámci 
položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" z běžných transferů na běžné 
výdaje (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6818/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Višňovka 
(Benešovo nám.) - 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 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Klubíčko 
(Grussova) - příspěvek na provoz (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní 
- příspěvek na provoz (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "DDM Alfa a 
DDM Delta - 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 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZUŠ 
Havlíčkova - příspěvek na provoz (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6819/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 
běžné výdaje položky "Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) . Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. z běžných 
transferů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ 
Brožíkova - 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 58,1 tis. z běžných 
transferů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Duha - 
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příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6820/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,3 tis. z běžných 
výdajů položky "Pohoštění" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné transfery položky "DDM 
Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závaný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 42,4 tis. položka 21. "Prezentace města" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Prezentace města" 
(správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6821/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Bytové domy - revize a ostatní služby" na kapitálové výdaje položky "BD 
Sokolovská 2721 - sanace střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Zelená brána - provoz" na běžné výdaje položky "Opravy a provoz památek" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Ubytovna Češkova č.p. 1240 - údržba" na kapitálové výdaje položky "Ubytovna 
Češkova č.p. 1240 - výměna zařízení pro ohřev TUV" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6822/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun  finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program prevence kriminality" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné 
výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6823/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Odbahnění vodní plochy Čičáku v 
parku Na Špici - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/6824/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 447,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "DDM Alfa - KD Hronovická - 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 133,3 tis. z běžných 
výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,4 tis. z běžných 
výdajů položky "Městské slavnosit" na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Nvárh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Městské slavnosti" na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - 
volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/6825/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 366. Návrh na příjmové části rozpočtu ve výši Kč 161,5 tis. položka 21. 
"Městské slavnosti" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Městské slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/6826/2021               (pro 10, 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 "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Lány na Důlku - celková rekonstrukce objektu - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/6827/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 74 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná 
dotace - Centrální polytechnické dílny a Gampa" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu 
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kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - dotace" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 64 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná 
dotace - Centrální polytechnické dílny" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná 
dotace - Gampa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Gampa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 66 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - realizace - vlastní zdroje" na 
kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - realizace - vlastní zdroje" na 
kapitálové výdaje položky "Gampa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21 031,2 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - realizace - ostatní náklady 
(úvěr)" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny - realizace (úvěr)" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 

VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17 468,8 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - realizace - ostatní náklady 
(úvěr)" na kapitálové výdaje položky "Gampa - realizace (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
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VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - realizace - ostatní náklady 
(úvěr)" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady 
(úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/6828/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "Památník 
Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/6829/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 218,4 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Náklady soudních řízení - Kra Kra" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

19 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6830/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí dotace společnosti Český svaz ledního hokeje, z.s., IČ: 00536440, Českomoravská 
2420/15, Praha, na propagaci města Pardubic, hokeje, jeho legend a na přátelské utkání legend 
Českého hokeje ve výši Kč 43,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou 
poskytovány v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18. 12. 2013. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6831/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace společnosti Artco Pardubice, z.s., IČ: 07003587, Dražkovice 121, Pardubice, na 
nákup autorských práv od básníků, básnířek a pedagogických pracovníků a na propagaci projektu, 
ve výši Kč 43,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 

20 
Revokace usnesení u schválených programových dotací 

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

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6832/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/6131/2021 ze dne 21. 6. 2021, konkrétně řádek č. 17 
přílohy č. 1 bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 30.100,- Kč z Programu 
podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit  žadateli Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s., IČ: 
22768866, na podporu projektu „Letní tábor – Indiáni 2021“, a to z důvodu předložení písemného 
sdělení žadatele o nerealizaci projektu. Zároveň ruší povinnost uloženou usnesením v bodu II., a to 
uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6833/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/6131/2021 ze dne 21. 6. 2021, konkrétně řádek č. 39 
přílohy č. 1 bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 3.500,- Kč z Programu 
podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit  žadateli OLYMP východní Čechy, z.s., IČ: 08027439, 
na podporu projektu „Příměstský tábor Olymp Florbal turnus 3“, a to z důvodu předložení 
písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu. Zároveň ruší povinnost uloženou citovaným 
usnesením v bodu II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6834/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5374/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 5 přílohy 
č. 2 bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 20.000,- Kč z Programu 
podpory cestovního ruchu  žadateli Veteran klub Pardubice, IČ: 26555263, na podporu projektu 
„Veteran Salon Pardubice 2021“, a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o 
nerealizaci projektu. Zároveň ruší povinnost uloženou citovaným usnesením v bodu II., a to uzavřít 
s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6835/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5289/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 10 
přílohy č. 3 bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 18.000,- Kč z Programu 
podpory sportu žadateli Juniorský maratonský klub, z.s., IČ: 22902147, na podporu projektu 
„Juniorský maraton - běžíme pro Evropu 2021“, a to z důvodu předložení písemného sdělení 
žadatele o nerealizaci projektu v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k 
ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
Zároveň ruší povinnost uloženou citovaným usnesením v bodu II., a to uzavřít s žadatelem 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6836/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5372/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 25 
přílohy č. 4 bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 5.300 Kč z Programu 
podpory kultury žadateli Radost Pardubice z.s., IČ: 42194334, na podporu projektu „Májový 
koncert“,  a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu v důsledku 
restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Zároveň ruší povinnost uloženou citovaným 
usnesením v bodu II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6837/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5372/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 36 
přílohy č. 4 bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 10.000,- Kč z Programu 
podpory kultury žadateli Radost Pardubice z.s., IČ: 42194334, na podporu projektu „Festival 
Plzeň“,  a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu v důsledku 
restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Zároveň ruší povinnost uloženou citovaným 
usnesením v bodu II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6838/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5805/2021 ze dne 24. 5. 2021, konkrétně řádek č.1 přílohy 
č. 5 bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 34.000,- Kč z Programu 
podpory kultury  žadateli fyzické osobě nepodnikající panu xxxxx na podporu projektu „Historie 
Rocku“, a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu. Zároveň ruší 
povinnost uloženou citovaným usnesením v bodu II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6839/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5805/2021 ze dne 24. 5. 2021, konkrétně řádek č. 26 
přílohy č. 5 bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 9.000,- Kč z Programu 
podpory kultury žadateli Klasická hudba mladým, z.s., IČ: 07080573, na podporu projektu „Koncert 
lektorů a žáků Letních orchestrálních kurzů v Pardubicích“, a to z důvodu předložení písemného 
sdělení žadatele o nerealizaci projektu. Zároveň ruší povinnost uloženou citovaným usnesením v 
bodu II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6840/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5805/2021 ze dne 24. 5. 2021, konkrétně řádek č. 31 
přílohy č. 5 bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 22.500,- Kč z Programu 
podpory kultury žadateli Radost Pardubice, z.s., IČ: 42194334, na podporu projektu „Zájezd na 
festival na Slovensko“, a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu. 

21 
Název nové zastávky Českých drah - Pardubice centrum 

 
 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6841/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

ZmP schválit název zastávky Pardubice centrum 

22 
Záštita MZe - Velká pardubická 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- poděkoval za pomoc při vyčerpání záštity 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6842/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zprávu o kontrole vyúčtování nákladů předloženou kontrolní skupinou jako podklad pro ověření a 
kontrolu Závěrečné zprávy Dostihového spolku, a.s., vyplývající z Dohody o udělení záštity ministra 
zemědělství (č.j. MZE-37106/2021-10042, č. smlouvy vlastní: 766-2021-10042). Zpráva o kontrole je 
přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

závěrečnou zprávu Dostihového spolku, a.s. o plnění Dohody o udělení záštity ministra 
zemědělství, která je přílohou tohoto usnesení. Předmětem této dohody bylo poskytnutí záštity 
ministra zemědělství pořadateli 131. Velké pardubické konané dne 10. 10. 2021 a to v případě 
finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako spolupodílející se osoby na organizaci 
uvedené akce. 

23 
Veřejné zakázky KT 

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 

- bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 
V. Ulrych: doporučil zvážit výběrové řízení vedoucí k nižší ceně ochranných pomůcek 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6843/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

na základě čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu kategorie I. s názvem „Nákup 10.000 ks respirátorů FFP2 pro 
zajištění ochrany zaměstnanců MmP“ dodavateli firmě Beringo Company s.r.o., IČO: 03613127, se 
sídlem ul. Staroveská 299/78A, Proskovice, 724 00 Ostrava, s nabídkovou cenou ve výši 60.100,- Kč 
bez DPH (osvobozeno DPH), vč. dopravy. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6844/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

na základě čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu kategorie I. s názvem „Nákup 5.000 ks jednorázových nanoroušek 
pro zajištění ochrany zaměstnanců MmP“ dodavateli firmě SEN WORLD s.r.o., IČO: 03500608, se 
sídlem ul. Sokolovská 668/135d,186 00 Praha, s nabídkovou cenou ve výši 59.900,- Kč vč. DPH. 

24 
Záležitosti komisí RmP 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6845/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 

pana Filipa Šťastného, xxxxxxxxxx   členem Komise pro strategii a smart city Rady města Pardubic. 

25 
Záštita statutárního města Pardubice 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6846/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení záštity statutárního města Pardubice nad akcí RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání 
HASIČŮ a bezpečnostních složek, která se uskuteční v Pardubicích 10. - 11. září 2022. 

26 
Aplikace Rentel - rok 2022 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 
M. Charvát: doporučil nabídnout aplikaci městským obvodům. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6847/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

ve smyslu čl. 14 odst. 4, bod 4.1 Zadávacího řádu přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
roční e-learningové vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím e-kurzů + zpřístupnění elektronických 
příruček a na roční údržbu aplikací vzdělávacího portálu, v celkové hodnotě 172 950,- Kč bez DPH, a 
to společnosti RENTEL a.s., se sídlem Pod Třešněmi 1120/18A,152 00 PRAHA 5 – Hlubočepy, na r. 
2022. 

27 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátora města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6848/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze 
usnesení. 
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28 
Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Víta Ulrycha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6849/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1947/2021 ze dne 21.1.2021, jímž 
bylo schváleno poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu spolku Pardubická 
sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, na realizaci celoročního projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže 2021", přičemž 
tato změna spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 120.000 Kč na částku 90.000 
Kč, a to s ohledem na realizaci přípravy zrušeného projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže" 
v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu č. D1734/00015/21 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem 
Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, se sídlem: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, o změně výše dotace a s tím související změně čerpání dotace na upravené 
položky v rozpočtu týkající se projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže 2021" ve znění, které 
je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6850/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu se společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, 
sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora 
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mládežnického hokeje v roce 2021", č. D1734/00013/21, uzavřené dne 06.04.2021, jímž se na 
žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2021 mění stanovené 
čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování výše dotace v částce 17.100.000,- Kč. 
Znění dodatku č. 1 je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6851/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu se společností BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Projekt Golden Talents 2021", č. 
D1734/00017/21, uzavřené dne 24.2.2021, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2021 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při 
zachování původně schválené výše dotace v částce 1.450.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou 
tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6852/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu se společností BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP 
Pardubice", č. D1734/00016/21, uzavřené dne 24.02.2021, jímž se na žádost příjemce dotace v 
důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2021 mění stanovené čerpání dotace na upravené 
položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 3.600.000,- Kč. Znění 
dodatku je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6853/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V 
Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu 
Pardubice z.s.", č. D1734/00012/21, uzavřené dne 05.03.2021, jímž se na žádost příjemce dotace v 
důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2021 mění stanovené čerpání dotace na upravené 
položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 2.850.000,- Kč. Znění 
dodatku je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6854/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu se spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 
215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických 
družstev", č. D1734/00019/21, uzavřené dne 05.03.2021, jímž se na žádost příjemce dotace v 
důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2021 mění stanovené čerpání dotace na upravené 
položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 3.800.000,- Kč. Znění 
dodatku je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6855/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu se spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 
215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal", č. 
D1734/00020/21, uzavřené dne 05.03.2021, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2021 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při 
zachování původně schválené výše dotace v částce 900.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto 
usnesení. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6856/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu se spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 
215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, na realizaci projektu "Klubová akademie FK Pardubice", č. 
D1734/00018/21, uzavřené dne 05.03.2021, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při 
zachování původně schválené výše dotace v částce 1.300.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou 
tohoto usnesení. 

29 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6857/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši 40.000,- Kč spolku 
Český veslařský klub Pardubice, z.s., IČO: 15051358, sídlo: Areál vodních sportů 73, Cihelna, 530 09 
Pardubice, na realizaci projektu „pořízení cvičného skifu pro žákovské veslování“. Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 40.000,- Kč na realizaci projektu „pořízení cvičného skifu pro žákovské veslování“ se 
spolkem Český veslařský klub Pardubice, z.s., IČO: 15051358, sídlo: Areál vodních sportů 73, 
Cihelna, 530 09 Pardubice. 
Z.: Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS  
T.: 31.12.2021 

 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu panu Aleši Novákovi, xxxxxxxx na realizaci 
projektu „účast na Mistrovství světa v kulturistice a fitness Santa Susanna 2021“, na základě žádosti o 
poskytnutí dotace ve výši 26.115,- Kč. 

 

30 
Žádost o dotaci 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6858/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr ucházet se o dotaci ve výši 1 764 000 Kč z dotačního titulu MVČR Projekty obcí na podporu 
integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022 na projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 
2022" s celkovým rozpočtem 1 960 000 Kč. Podíl města v případě přidělení dotace činí 196 000 Kč. 
Projekt bude realizován jen v případě přidělení dotace. Žádost o dotaci je přílohou č. 1 návrhu 
usnesení č. 1. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6859/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

primátorovi města podepsat žádost o dotaci z programu MVČR Projekty obcí na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni v roce 2022 na projekt "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2022" s 
celkovým rozpočtem 1 960 000 Kč. Požadovaná výše dotace je 1 764 000 Kč. Podíl města v případě 
přidělení dotace činí 196 000 Kč.  
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 30. 11. 2021 

31 
Souhlas zřizovatele se sbírkou investičních záměrů Strategického rámce 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- uvedl, že je nutné splnit formality, nicméně pro město nevzniká žádný finanční závazek 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6860/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

se zařazením sbírky investičních záměrů týkajících se škol, školských zařízení a organizací 
neformálního vzdělávání zřízených statutárním městem Pardubice do Strategického rámce 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II. Sbírka investičních záměrů je 
přílohou tohoto usnesení. 

32 
Zastoupení města v Institutu rozvoje Evropských regionů o.p.s. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6861/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. R/3232/2020 II. ze dne 23. 3. 2020 – citace: „Rada města Pardubic Schvaluje členem 
Správní rady Institutu rozvoje evropských regionů, o.p.s. Bc. Jana Nadrchala, který nahradí 
rezignujícího Ing. Jana Řehounka.“ 

II. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

členem správní rady Institutu rozvoje evropských regionů, o.p.s., se sídlem Studentská 95, 
Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO: 259782284, Ing. Miroslava Čadu, xxxxxxx. 

33 
Diskuse 

 
V. Ulrych:  

- Vznesl dotaz na možnost hybridního zasedání komisí rady → prověří R. Jelínek. 
M. Zitko:  

- Informoval, že vedoucí odborů se zúčastní listopadového ZmP omezeně jako v říjnu. 
- Vyjádřil se ke stížnosti p. Landsmannové s tím, že odvolacím orgánem proti rozhodnutí státní 

správy je krajský úřad. J. Vopršal, vedoucí SÚ, doplnil k tomuto případu konkrétní informace 
→ R. Jelínek zajisb odpověď stěžovatelce. 



  61 

- Seznámil s podáním trestního oznámení na osobu vyhrožující zaměstnancům města, 
konkrétně na odd. přestupků. 
 

R. Jelínek: 
- Na základě úkolu zastupitelstva radě města (usnesení Z/2534/2021) byla vytvořena tiskovým 

úsekem tisková zpráva, ta rozeslána médiím, zveřejněna na webu, na sociálních sítích. 
Rozhovor o milostivém létu byl odvysílán mj ČRo Pardubice, ČRO 1, tv V1, ČT.  Text 
publikován v listopadovém Radničním zpravodaji a rozeslán tajemníkům městských obvodů 
s žádostí o zveřejnění v obvodních zpravodajích a na webu městských obvodů. Usnesení 
zasláno ředitelům městem vlastněných akciových společností s žádostí (dle usnesení) aby 
aktivně svoje případné dlužníky informovali o možnosti využití „Milostivého léta“. 

- Usnesení zasláno vedoucím gesčně příslušných odborů, které by mohly evidovat dlužníky 
s žádostí o aktivní informování případných dlužníků v exekuci a předání informace těm 
zřizovaným organizacím, kterých by se tato záležitost mohla týkat.  

- Informoval, že v rámci státního svátku dne 17.11.2021 zazní v městském rozhlase v 17:00 
hodin píseň „Modlitba pro Martu“. Před budovou VČD se uskuteční neformální setkání. 

V. Ulrych:  
- Uvedl, že 17. listopad je Mezinárodním dnem předčasně narozených dětí. 

M. Charvát:  
- Pozval na turnaj ke 30. výročí spolupráce mezi městy Selb a Pardubice, který se uskuteční 

20.11.2021 v enteria aréně. 
T. Pelikán:  

- Uvedl, že v souvislosti s ukončenou rekonstrukcí ulice Na Spravedlnosti bude od 13.12. 2021 
uvedena do provozu nová linka MHD č. 20, která bude obsluhovat novou zastávku na této 
komunikaci a zajistí lepší dostupnost polikliniky Vektor veřejnou dopravou. 

P. Kvaš:  
- Podal informace o veřejném projednání oprav ulice 17. listopadu, které se koná 25.11.2021 

ve společenském sále radnice Pardubice. 
J. Rychtecký:  

- Seznámil s aktuální epidemiologickou situací v MŠ a ZŠ, včetně informací o testování. 
 

 
 

Schůze byla ukončena v  11:20 hodin 
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……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Petr  K v a š   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Tomáš  P e l i k á n        
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 18.11.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (63 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

!ÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA 
PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA 

LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2022  
 

 
Název projektu:    Podpora integrace cizinců – Pardubice 2022 
 
Kategorie dotační !ádosti: Dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. 
ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. 
 
"ADATEL:  
     
Identifikace !adatele 
Adresa: Statutární město Pardubice, Pern"t#nské nám. 1, 530 21 

Pardubice     
IČ:   00274046   
DIČ:   CZ00274046 
Bankovní spojení: 94-3316561/0710 
Kraj:   Pardubick# 
Bankovní spojení kraje pro převod dotace: 94-510561/0710 
  
Statutární zástupce 
Jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát 
Funkce:  primátor 
Email:   martin.charvat@mmp.cz 
Telefon:  +420466859502 
 
Kontaktní osoba zodpovědná za cel# projekt 
Jméno a příjmení: Mgr. Olga Havlíková.,  
Funkce:  vedoucí oddělení "kolství 
Email:   olga.havlikova@mmp.cz 
Telefon:  +420466859532 
 
Koordinátor celého projektu (vyplnit v případě, !e se li"í koordinátor projektu od 
kontaktní osoby) 
Jméno a příjmení: Mgr. Olga Havlíková 
Funkce: vedoucí oddělení "kolstvíPP 
Email: olga.havlikova@mmp.cz 
Telefon: +420466859532 
 
Zahájení a ukončení realizace projektu: od 01. 01. 2022     do 31. 12. 2022     
 
Po!adovaná dotace od MV: 1 764 000,- Kč   
 
Vlastní a dal$í zdroje1 (min. 10%): 196 000,- Kč 
 
Celkové náklady projektu: 1 960 000,- Kč 
 
Podpis statutárního zástupce, datum a razítko (mo!no vlo!it i elektronick# 
podpis):………………………………………………………………………………..  
1 Vlastní zdroje a jiné zdroje musí b#t v$dy minimálně 10% z celkov#ch nákladů projektu. 
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POPIS CELÉHO PROJEKTU 
 
 
A: Popis celkové situace, zdůvodnění potřebnosti projektu - stručná anal#za 
situace vč. vyjmenování problémů, které mají b#t ře$eny prostřednictvím 
projektu:  
Statutární město Pardubice je regionálním centrem Pardubického kraje. V#hodná 
poloha města a rozvoj průmyslov#ch zón přilákaly v průběhu minul#ch let mno$ství 
firem, které se zab#vají průmyslovou v#robou. Tyto firmy postupně začaly vyu$ívat 
práce zaměstnanců ze zahraničí, předev"ím z třetích zemí. V roce 2021 evidujeme 
8123 cizinců s trval#m nebo přechodn#m pobytem na území města Pardubice. 
Celkově v"ak na území města $ije asi 12 000 cizinců.  V případě cizinců ze třetích 
zemí, kteří přicházejí za prací, postupně dochází ke slučování rodin. Město v důsledku 
toho musí vytvořit podmínky jak pro vzdělávání dětí cizinců, tak pro adaptaci cel#ch 
rodin. Ve "kolách na území Pardubic evidujeme 582 dětí a $áků cizinců. 
 
Nejpočetněj"í  komunitou cizinců s velmi odli"n#m mateřsk#m jazykem v Pardubicích 
jsou Mongolci a Vietnamci. Zásadním problémem je jazyková bariéra, je$ ztě$uje 
integraci cizinců do bě$ného $ivota ve vět"ině oblastí.. Velk# nárůst pracovníků bez 
odpovídajícího mno$ství tlumočníků vyvolává řadu problematick#ch momentů 
předev"ím v oblasti komunikace s majoritou. S cizinci a jejich rodinami na území 
města dlouhodobě pracují organizace, jako je Most pro, o. p. s., a Centrum pro 
integraci cizinců pro Pardubick# kraj. Tyto organizace ka$doročně pořádají nespočet 
společensk#ch akcí a dal"ích integračních aktivit, které mají za cíl integrovat cizince 
do společnosti, poznat vzdáleněj"í kultury a odbourat xenofobní nálady ve vět"inové 
společnosti.  
 
 
Vzdělávání dětí cizinců 
Z pohledu adaptace rodin cizinců je velk#m problémem, kterému v území čelíme, 
oblast "kolství. Rodiče přijí$dějí za prací a usilují o to, aby i jejich děti mohly začít 
plnohodnotně $ít v na"í zemi. Děti ani rodiče v"ak často neznají jazyk, nerozumí 
kultuře a zvyklostem. Nedoká$ou komunikovat se "kolou, učiteli ani se spolu$áky. Děti 
přijí$dějí neorganizovaně během celého "kolního roku a jejich vstup do třídního 
kolektivu probíhá bez předchozí přípravy. Tato skutečnost v$dy v#razně zpomalí 
pracovní tempo celé třídy. Tímto projektem bychom rádi podpořili předev"ím třídní 
učitele dětí cizinců, kteří se po skončení vyučování budou věnovat integraci dětí, 
doučování a v#uce českého jazyka. Pro "kolou povinné děti je třídní učitel nejbli$"í 
osobou, která mů$e pomoci s integrací do "kolního kolektivu a společnosti celkově. 
Třídní učitel pak také doká$e snadněji navázat kontakt s rodiči cizinci a započne 
efektivní komunikaci např. při ře"ení problémů. Třídní učitel pak také doká$e 
nasměrovat rodiče na vhodnou instituci, pokud bude rodič ře"it dal"í, mimo"kolní 
problémy. Stejně tak budou pracovat s dětmi cizinci i učitelky v mateřsk#ch "kolách, 
které jsou součástí projektu. Legislativní změna v oblasti vzdělávání cizinců, ke které 
do"lo v srpnu 2021, ukládá "kolám u cizinců povinnost v#uky českého jazyka u dětí 
v posledním roce před"kolní docházky v mateřsk#ch "kolách a u $áků v základních 
"kolách, kteří pob#vají na území ČR méně ne$ 12 (v roce 2021 přechodně 24) měsíců. 
Toto vzdělávání je podpořeno financováním ze strany státu. Z dlouhodobé zku"enosti 
s v#ukou českého jazyka v"ak víme, $e tato podpora nezajistí dostatečnou 
komunikační znalost českého jazyka u dětí s velmi odli"n#m mateřsk#m jazykem. 
Projekt si klade za cíl doplnit tuto podporu i u dětí mlad"ích a u dětí, které pob#vají na 
území ČR déle a nevejdou se do povinného vzdělávání cizinců.  
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Koordinátor pro cizince 
Statutární město Pardubice usiluje kromě podpory ve vzdělávání o vytvoření stabilního 
systému, kter# zajistí efektivní spolupráci v"ech zainteresovan#ch subjektů. Z tohoto 
důvodu byla vytvořena pozice koordinátora pro cizince, jeho$ úkolem je kromě jiného, 
úzká komunikace s dotčen#mi neziskov#mi organizacemi, zástupci zaměstnavatelů  
a pracovních agentur, Městskou policií Pardubice a Policií ČR - cizineckou policií. 
Z této platformy vze"el po$adavek na vytvoření informační bro$ury pro jednotlivce 
i rodiny cizinců, které přicházejí na území města zejména za prací, a to  v jazykov#ch 
mutacích nejpočetněj"ích komunit. Tato lokální informační bro$ura by měla poskytnout 
cizincům a jejich rodinám popis fungování institucí, "kol, volnočasov#ch aktivit pro děti 
i dospělé a systému zdravotnictví. Bro$ura usnadní cizincům orientaci v základních 
tématech.  
 
 
B: Cíl celého projektu 
 

1. Prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci v oblasti "kolství 
a v#chovy. 

2. Efektivní integrace dětí do "kolského systému a "kolního kolektivu, snadněj"í 
porozumění kultury a zvyklostí. 

3. Sní$ení pocitu ohro$ení na straně dětí cizinců – problémy jednotlivců narůstají 
s nemo$ností ře"it je ihned z důvodů jazykové bariéry. Při vět"ím počtu 
asistentů dětí ve "kolách bude mo$né ře"it nastalé situace pru$něji a efektivněji, 
čím$ dojde ke sni$ování frustrace dětí cizinců, a předejde se tak nechtěn#m 
následkům v budoucnosti.  

4. Aktivizování základních a mateřsk#ch "kol s nejvy""ím počtem dětí – cizinců, 
se zacílením na pracovníky "kol.  

5. Podpora rodin cizinců při orientaci v základních $ivotních situacích. 
 
 
C: Náklady na koordinaci a administrování projektu (obec/město/MČ) 
 

1. Personální zaji$tění 
 
Koordinátor projektu 

- Vypracování $ádosti o dotaci, vypracování $ádosti o změnu projektu, 
koordinace dílčích aktivit, podpora při personálním zaji"tění projektu, sledování 
průběhu a monitoring projektu, zpracování závěrečné zprávy, poskytování 
informačního servisu 
 
Ekonom projektu 

- Zpracování celkového rozpočtu, příprava podkladů pro účetnictví, kontrola 
rozpočtů dílčích projektů, příprava jednotliv#ch DPP, kontrola podkladů pro 
fakturaci, kontrola účetních dokladů, metodická podpora při čerpání projektu, 
zpracování závěrečného přehledu o čerpání rozpočtu 
 

2. Harmonogram 
 

I. fáze – metodická pomoc při zpracování dílčích projektů, evidence dílčích 
projektů, příprava materiálů a dal"ích podkladů pro jednání Rady města Pardubic, 
příprava podkladů pro !ádost o dotaci a podání příslu"nému odboru ministerstva 
vnitra, metodická pomoc při organizačním a personálním zaji"tění, 
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II. fáze – zahájení realizace dílčích projektů, kontrola průběhu realizace, průbě$n# 
monitoring a propagace projektu, průbě$né setkávání se a vzájemné informování 
v"ech aktérů dílčích projektů, 
III. fáze – vyhodnocení projektu, zpracování závěrečné zprávy, včetně vyúčtování 

 
 
 

3. Rozpočet 
 
Koordinátor projektu 
forma poměru: DPP 
odměna:  350,-/hodina 
počet hodin:  10 hodin/měsíc 
celkem:  35 000,- 
 
Ekonom projektu 
forma poměru: DPP 
odměna:  250,-/hodina 
počet hodin:  12 hodin/měsíc 
celkem:  30 000,- 
 
 

 
D: Soupis dílčích projektů – podprojektů  
1. Z# Pardubice, #tefánikova 448 
2. Z# Pardubice-Dubina, Erno Ko"ťála 870 
3. Z# Pardubice, nábře!í Závodu míru 1951 
4. Z# Pardubice, Bene"ovo náměstí 590 
5. Z# Pardubice-Polabiny, Prodlou!ená 283 
6. Z# Pardubice-Polabiny, npor. Eliá"e 344 
7. M# Mozaika Pardubice, nábře!í Závodu míru 1961 
8. M# Pastelka, Pardubice-Polabiny, Rosická 157 
9. M# Pardubice-Polabiny, Mlad$ch 158 
10. M# Stono!ka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 
11. M# Pardubice, Bene"ovo náměstí 2115 
12. M# Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 
13. M# Pardubice-Dubina, Erno Ko"ťála 991 
14. Koordinátor pro cizince - bro!ura 
 
 
 
E: Stručn# popis celého projektu včetně podprojektů (max. 500 znaků)  
Projekt je zaměřen na ře"ení nárůstu počtu dětí cizinců v základních a mateřsk#ch 
"kolách v Pardubicích. Hlavním cílem je podpora v#uky českého jazyka, aby do"lo 
k odstranění jazykové bariéry u dětí s odli"n#m mateřsk#m jazykem. Dal"ím cílem je  
vytvoření materiálu pro základní orientaci v $ivotních situacích s ohledem na lokální 
specifika. Aktivity projektu podpoří adaptaci rodin cizinců na území města Pardubic. 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 1 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1:  
 
Název organizace: Základní "kola Pardubice, %tefánikova 448 
 
Adresa:  %tefánikova 488, 530 02 Pardubice    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Renata Janecká 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   kancelar@zsstefanikova-pce.cz 
 
Telefon:  +420 466 501 534 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Renata Janecká 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   kancelar@zsstefanikova-pce.cz 
 
Telefon:  +420 466 501 534 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

Základní "kola %tefánikova se nachází v centru města, je "kolou s největ"ím 
počtem $áků cizinců v Pardubicích. Ve "kolním roce 2021/2022 "kola eviduje 
59 dětí cizinců, z toho je 42 dětí s velmi odli"n#m mateřsk#m jazykem. 
V posledních letech zde stoupá počet $áků – cizinců, z nich$ velkou část tvoří 
děti z Vietnamu a Mongolska, se kter#mi není mo$no navázat komunikaci ani 
v dal"ím cizím jazyce, například v angličtině. Mnoho dětí nastoupilo do 1. 
ročníku bez přípravy v českém před"kolním zařízení. Z tohoto důvodu je zde 
nutnost velice intenzivní v#uky českého jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  
- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní "koly 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní "kola %tefánikova pou$ije dotaci na individuální adaptaci $áků cizinců, 
která proběhne formou doučování. Ve"keré integrační aktivity budou probíhat 
po skončení vyučování. %kola zajistí nákup pomůcek pro v#uku českého jazyka 
pro cizince.  

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  X  x  x  x  x  x      x  x  x  X 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% %tefánikova 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 250 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 

 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

- 10 000Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 60 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 240 000 Kč 

 
 
 
 
  



Příloha č. 1 usnesení 001 

 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 2 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 2:  
 
Název organizace:  Základní "kola Pardubice-Dubina, Erno Ko"ťála 870 
 
Adresa:  Erno Ko"ťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice  
  
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   reditel@zsdubina.cz 
 
Telefon:  +420 466 262 878 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   reditel@zsdubina.cz 
 
Telefon:  +420 466 262 878 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 2 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1.  Stručn# popis situace  

Základní "kola Dubina se nachází na velkém sídli"ti na okraji města. Jedná se 
o "kolu, která z důvodu volné kapacity přijala v posledních čtyřech letech 
mnoho nov#ch $áků cizinců, vět"inu bez předchozí přípravy v českém jazyce. 
Velkou část z nich tvoří děti z Vietnamu a Mongolska, se kter#mi není mo$no 
navázat komunikaci ani v dal"ím cizím jazyce, například v angličtině. Ve 
"kolním roce 2021/22 evidovala "kola 59 cizinců, z toho 14 s velmi odli"n#m 
mateřsk#m jazykem. Z tohoto důvodu je zde nutnost velice intenzivní v#uky 
českého jazyka.  

 
      2.  Cílová skupina - předpoklad  

- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní "koly 

 
3.  Popis aktivit projektu:  

Základní "kola Dubina pou$ije dotaci pro individuální práci s $áky – cizinci. 
%kola zajistí pro $áky doučování a individuální adaptační podporu. Ve"keré 
integrační aktivity budou probíhat po skončení vyučování. %kola zajistí nákup 
pomůcek pro v#uku českého jazyka pro cizince.  

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  x  x  x  x  x  x     x  x  x  X 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% Dubina 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 250 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

- 10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 60 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 240 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 3 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 3:  
 
Název organizace:  Základní "kola Pardubice, nábře$í Závodu míru 1951 
 
Adresa:  nábře$í Závodu míru 1951, 530 02 Pardubice    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Jarmila Staňková 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   jarmila.stankova@zszavodumiru.cz 
 
Telefon:  +420 466 798 570   

 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Jarmila Staňková 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   jarmila.stankova@zszavodumiru.cz 
 
Telefon:  +420 466 798 570 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 3 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

Základní "kola Závodu míru se nachází velkém sídli"ti v centru města. Jedná 
se o základní "kolu s roz"ířenou v#ukou cizích jazyků. V posledních letech zde 
stoupá počet $áků – cizinců, z nich velkou část tvoří děti z Mongolska, Číny a 
Vietnamu, se kter#mi není mo$no navázat komunikaci ani v dal"ím cizím 
jazyce, například v angličtině. %kola evidovala ve "kolním roce 2021/22 46 $áků 
cizinců, z toho 22 $áků s velmi odli"n#m rodn#m jazykem. Z tohoto důvodu je 
zde nutnost velice intenzivní v#uky českého jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  

- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní "koly 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní "kola Závodu míru pou$ije dotaci pro individuální práci s $áky – cizinci. 
%kola zajistí pro $áky v#uku českého jazyka, doučování a podporu integrace 
formou individuální práce. Aktivity realizované v rámci tohoto projektu budou 
probíhat po skončení vyučování.   

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 

 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora x  x  x  x  X  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% Závodu míru 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 160 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 

- 40 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 160 000 Kč  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 4 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4:  
 
Název organizace:  Základní "kola Pardubice, Bene"ovo náměstí 590 
 
Adresa:  Bene"ovo náměstí 590, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Ema Jičínská 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   jicinska.ema@benesovka.cz  
 
Telefon:  +420 464 629 213   

 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Ema Jičínská 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   jicinska.ema@benesovka.cz  
 
Telefon:  +420 464 629 213 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

Základní "kola Bene"ovo náměstí se nachází v části města s velkou fluktuací 
obyvatel. Jedná se o základní "kolu s roz"ířenou v#ukou tělesné v#chovy. 
V posledních letech zde díky volné kapacitě ve třídách stoupl počet $áků – 
cizinců, z nich velkou část tvoří děti z Vietnamu a Mongolska, se kter#mi není 
mo$no navázat komunikaci ani v dal"ím cizím jazyce, například v angličtině. Ve 
"kole bylo ve "kolním roce 2021/22 51 $áků cizinců, z toho 28 s velmi odli"n#m 
rodn#m jazykem. Z tohoto důvodu je zde nutnost velice intenzivní v#uky 
českého jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  
- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní "koly 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní "kola Bene"ovo náměstí vyu$ije dotaci zejména na úhradu 
personálních nákladů souvisejících s individuální podporou $áků cizinců. %kola 
zajistí pro $áky v#uku českého jazyka, doučování a podporu integrace formou 
individuální práce. Ve"keré integrační aktivity budou probíhat po skončení 
vyučování. %kola zajistí nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku 
českého jazyka pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora x  x x  x  X  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% Bene"ovo náměstí 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 170 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-  10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu integrace cizinců 
-  40 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 160 000 Kč 

 
 
 
  



Příloha č. 1 usnesení 001 

 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 5 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 5:  
 
Název organizace: Základní "kola Pardubice-Polabiny, Prodlou$ená 283  

 
Adresa:   Prodlou$ená 283, 530 09 Pardubice, Polabiny 
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Jana Smetanová 
 
Funkce:   ředitelka základní "koly 
 
Email:   smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz 
Telefon:   +420 466 415 678 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Jana Smetanová 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz 
 
Telefon:   +420 466 415 678 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

 
 
 
 
  
  



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 5 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
 

1. Stručn# popis situace  
V Základní "kole Pardubice-Polabiny, Prodlou$ená 283, se v#razně zvedá 
počet $áků cizinců. Ve "kolním roce 2021/22 eviduje "kola 32 $áků cizinců, 
z nich$ 23 jsou cizinci ze třetích zemí s velmi odli"n#m mateřsk#m jazykem, 
kteří vy$adují intenzivní podporu při adaptaci, zejména jde o získání základní 
komunikace v českém jazyce. Integrační aktivity budou prováděny 
prostřednictvím učitelů základní "koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat  
a integrovat $áky cizince tak, aby byli schopni absolvovat základní vzdělávání  
a později pokračovat na střední "kole bez překá$ek v podobě jazykové  
a kulturní bariéry. %kola má propracovan# systém práce se $áky s odli"n#m 
mateřsk# jazykem a přizpůsobuje i prostředí pro usnadnění orientace  
a adaptace cizinců. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové základní "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Základní "kola Pardubice-Polabiny, Prodlou$ená 283 vyu$ije dotaci k úhradě 
personálních nákladů spojen#ch s individuální prací s $áky – cizinci. Základní 
"kola zajistí také nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého 
jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  X x x x x x     x  X  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% Pardubice -Polabiny, Prodlou$ená 283 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 500 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   20 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 30 hodin x 40 t#dnů x 400 Kč/ hodina = 480 000 Kč 

 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 6 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 6:  
 
Název organizace:  Základní "kola Pardubice-Polabiny, npor. Eliá"e 344 
 
Adresa:  npor. Eliá"e 344, 530 09 Pardubice, Polabiny    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Franti"ek Němec 
 
Funkce:  ředitel základní "koly 
 
Email:   f.nemec@zspol3.cz 
 
Telefon:  +420 464 629 940   

 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Franti"ek Němec 
 
Funkce:  ředitel základní "koly 
 
Email:   f.nemec@zspol3.cz 
 
Telefon:  +420 464 629 940 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 6 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

Základní "kola npor. Eliá"e se nachází na velkém sídli"ti a je největ"í "kolou  
v Pardubicích. V posledních dvou letech zde díky volné kapacitě ve třídách 
stoupl počet $áků – cizinců, z nich velkou část tvoří děti z Vietnamu, Číny  
a Mongolska, se kter#mi není mo$no navázat komunikaci ani v dal"ím cizím 
jazyce, například v angličtině. Ve "kole je ve "kolním roce 2021/22 33 $áků 
cizinců, z toho 16 s velmi odli"n#m rodn#m jazykem. Z tohoto důvodu je zde 
nutnost velice intenzivní v#uky českého jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  
- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní "koly 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní "kola npor. Eliá"e vyu$ije dotaci zejména na úhradu personálních 
nákladů souvisejících s individuální podporou $áků cizinců. %kola zajistí pro 
$áky v#uku českého jazyka, doučování a podporu integrace formou individuální 
práce. Ve"keré integrační aktivity budou probíhat po skončení vyučování. %kola 
zajistí nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka pro 
cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora x  x x  x  X  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% npor. Eliá"e 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 170 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-  10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu integrace cizinců 
-  40 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 160 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 7 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 7:  
 
Název organizace: Mateřská "kola Mozaika Pardubice, nábře$í Závodu míru 1961 

 
Adresa:   nábře$í Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
      
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Radka Melichnová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   skolka@mszm.cz 
 
Telefon:   +420 466 501 288 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Radka Melichnová 
 
Funkce:  ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   skolka@mszm.cz 
 
Telefon:   +420 466 501 288 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

 
 
 
 
  
  



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 7 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Mozaika Pardubice je evidován třetí největ"í počet dětí cizinců 
ze v"ech mateřsk#ch "kol v Pardubicích. V roce 2021/22 je zde evidováno 15 
dětí cizinců. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelek 
mateřské "koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, 
aby byly schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu 
bez překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská "kola Mozaika Pardubice, vyu$ije dotaci k úhradě personálních 
nákladů spojen#ch s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí 
nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro 
cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  x  x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Mozaika Pardubice 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 47 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   15 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 8 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 32 000 Kč 

 
  



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 8 
 

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 8  
 
Název organizace:  Mateřská "kola Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157 
 
Adresa:   Rosická 157, 530 09 Pardubice     
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Bc. Alena Vavřinová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   ms-pastelka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 400 848 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Bc. Alena Vavřinová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   ms-pastelka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 400 848 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

  



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 8 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Pastelka je evidován vy""í počet dětí cizinců. V roce 2021/22 
je zde evidováno 7 dětí cizinců, z toho 5 s velmi odli"n#m rodn#m jazykem. 
Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské "koly. 
Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly 
schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu bez 
překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská "kola Pastelka vyu$ije dotaci k úhradě personálních nákladů 
spojen#ch s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí nákup 
pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora    x  x  X  x  x      x  x  x  X 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Pastelka 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 26 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 4 hodiny/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 16 000 Kč 

  



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 9 
 

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 9 
 
Název organizace:  Mateřská "kola Pardubice-Polabiny, Mlad#ch 158 
 
Adresa:   Mlad#ch 158, Polabiny, 530 09 Pardubice   
  
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Eva Králíčková 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   ms-mladych@ms-mladych.cz 
 
Telefon:   +420 466 401 226 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Eva Králíčková 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   ms-mladych@ms-mladych.cz 
 
Telefon:   +420 466 401 226 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
 

  



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 9 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V mateřské "kole Mlad#ch je evidován vysok# počet dětí cizinců. V roce 
2021/22 je zde evidováno 8 dětí cizinců, z toho 5 s velmi odli"n#m rodn#m 
jazykem. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské 
"koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly 
schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu bez 
překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- dětii mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská "kola vyu$ije dotaci k úhradě personálních nákladů spojen#ch s 
individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí nákup pomůcek 
potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  X  x  x x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Pardubice – Polabiny, Mlad#ch 158 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 36 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   12000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 60 hodin x 400 Kč/ hodina  = 24 000 Kč 

        
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 10 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 10:  
 
Název organizace: Mateřská "kola Stono$ka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345  

 
Adresa:   Odborářů 345, Polabiny, 530 09 Pardubice   
   
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Bc. Lenka Veselíková 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   reditelka@msodboraru.cz 
 
Telefon:   +420 466 430 929 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Bc. Lenka Veselíková 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   reditelka@msodboraru.cz 
 
Telefon:   +420 466 430 929 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

 
 
 
 
  
  



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 10 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Stono$ka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 (dále M% 
Stono$ka) je ve "kolním roce 2021/22 nejvy""í počet dětí cizinců v rámci 
Pardubic. Ve "kolce je nyní 15 dětí cizinců, které vy$adují pomoc s adaptací, 
z toho je 6 dětí (ne v posledním roce před"kolní docházky) s velmi odli"n#m 
mateřsk#m jazykem. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím 
učitelek mateřské "koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti 
cizinců tak, aby byly schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní 
přípravu bez překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogičtí pracovníci mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
M% Stono$ka vyu$ije dotaci k úhradě personálních nákladů spojen#ch  
s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí v rámci pomůcek 
nákup notebooku, kter# bude pou$ívat pro efektivní v#uku českého jazyka pro 
cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora X x x X X x     X  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- pedagogičtí pracovníci M% Stono$ka 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 52 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   20 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 8 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 32 000 Kč         



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 11 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 11:  
 
Název organizace: Mateřská "kola Pardubice, Bene"ovo náměstí 2115 

 
Adresa:   Bene"ovo náměstí 2115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
      
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  %árka Fi"erová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   msbenesovo.pce@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 303 835                 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  %árka Fi"erová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   msbenesovo.pce@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 303 835                 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

 
 
 
 
  



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 11 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Pardubice, Bene"ovo náměstí 2115, (dále M% Bene"ovo 
náměstí) je ve "kolním roce 2021/22 vysok# počet dětí cizinců. %kolka eviduje 
13 dětí cizinců, které vy$adují pomoc s adaptací. Integrační aktivity budou 
prováděny prostřednictvím učitelek mateřské "koly. Hlavním cílem je aktivně 
adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly schopny absolvovat nejen 
před"kolní, ale následně i "kolní přípravu bez překá$ek v podobě jazykové a 
kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
M% Bene"ovo náměstí vyu$ije dotaci k úhradě personálních nákladů spojen#ch 
s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí nákup pomůcek 
potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora X x x X x x     x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Bene"ovo náměstí 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 41 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   5 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 9 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 36 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 12 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 12:  
 
Název organizace: Mateřská "kola Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 

 
Adresa:   Pospí"ilovo náměstí 1692, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
      
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Irena Tu$inská 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   mskolka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 264 555 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Irena Tu$inská 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   mskolka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 264 555 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

 
POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 12 

 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 je evidován ve "kolním 
roce 2021/22 opět v#razn# počet dětí cizinců. M% eviduje 13 dětí, které vy$adují 
individuální podporu v adaptaci a integraci mezi česky mluvící děti, z toho 4 děti 
jsou s velmi odli"n#m mateřsk#m jazykem. Integrační aktivity budou prováděny 
prostřednictvím učitelek mateřské "koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat  
a integrovat děti cizinců tak, aby byly schopny absolvovat nejen před"kolní, ale 
následně i "kolní přípravu bez překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská "kola Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 vyu$ije dotaci k úhradě 
personálních nákladů spojen#ch s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská 
"kola zajistí nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a 
integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora X x x x x x   x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 51 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   15 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 9 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 36 000 Kč 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 13 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 13:  
 
Název organizace: Mateřská "kola Pardubice-Dubina, Erno Ko"ťála 991 

 
Adresa: Erno Ko"ťála 991, Studánka, 530 12 Pardubice    
  
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Miloslava Korfová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   mseko@tiscali.cz 
 
Telefon:   +420 466 262 498 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Miloslava Korfová 
 
Funkce:  ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   mseko@tiscali.cz 
 
Telefon:   +420 466 262 498 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 

 
 
 
 
  
  



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 13 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Erno Ko"ťála Pardubice je ve "kolním roce 2021/22 
evidováno 13 dětí cizinců, z toho je 6 s velmi odli"n#m mateřsk#m jazykem.  
Integrační aktivity budou prováděny individuálně prostřednictvím učitelek 
mateřské "koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, 
aby byly schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu 
bez překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská "kola Erno Ko"ťála Pardubice, vyu$ije dotaci k úhradě personálních 
nákladů spojen#ch s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí 
nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro 
cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  X  x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Erno Ko"ťála Pardubice 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 42 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 8 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 32 000 Kč 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

 

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 14 
 

 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 14 
 
Adresa: Statutární město Pardubice, Pern"t#nské náměstí 1,  

530 21 Pardubice   
  
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Ing. Martin Charvát 
 
Funkce:   primátor 
 
Email:    martin.charvat@mmp.cz 
 
Telefon:   +420 466 859 502 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Bc. Robert Marx 
 
Funkce:   koordinátor pro cizince 
 
Email:    robert.marx@mmp.cz 
 
Telefon:   +420 466 859 773 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 



Příloha č. 1 usnesení 001 

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 14 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1.    Stručn# popis situace a důvody potřebnosti projektu, popis cílů  

Statutární město Pardubice je regionálním centrem Pardubického kraje. Prudk# 
rozvoj průmyslov#ch zón přilákal v průběhu minul#ch let mno$ství firem, které 
k práci téměř v#hradně vyu$ívají zahraniční dělníky. Díky tomuto v#voji se na 
území města usadilo velké mno$ství cizinců. Specifikem v na"em území je 
častá snaha těchto pracovníků přivést sem i své rodiny, které zde chtějí trvale 
$ít. Celkově na území města v současné době $ije více ne$ 12 000 cizinců 
různ#ch národností. Nejzranitelněj"í skupinou cizinců jsou občané třetích zemí, 
zejména Mongolové, Vietnamci, Ukrajinci. Příčinou je velká jazyková bariéra  
a kulturní odli"nosti. Statutární město Pardubice usiluje o vytvoření stabilního 
systému, kter# zajistí efektivní spolupráci v"ech zainteresovan#ch subjektů. 
Z tohoto důvodu byla vytvořena pozice koordinátora pro cizince, jeho$ úkolem 
je kromě jiného, úzká komunikace s dotčen#mi neziskov#mi organizacemi, 
zástupci zaměstnavatelů a pracovních agentur, Městskou policií Pardubice  
a Policií ČR - cizineckou policií. Z této platformy vze"el po$adavek na vytvoření 
informační bro$ury pro cizince, kteří sem přijí$dí za prací. Tato lokální 
informační bro$ura by měla poskytnout cizincům a jejich rodinám popis 
fungování institucí, "kol, volnočasov#ch aktivit pro děti i dospělé a systému 
zdravotnictví. Bro$ura usnadní cizincům orientaci v základních tématech. Bude 
vytvořena v několika jazykov#ch verzích. 

 
2.    Cílová skupina - předpoklad  

- děti cizinců 
- dospělí cizinci 

 
3.   Popis aktivit projektu:  

Statutární město Pardubice pou$ije dotaci na zhotovení lokální informační 
bro$ury, která má za cíl zlep"it orientaci cizinců v oblasti fungování dotčen#ch 
institucí, volného času, zdravotnictví a "kolství. Text bro$ury bude zpracován 
realizátorem dílčího projektu. Graficky zpracován a vyti"těn bude 
specializovanou firmou vybranou na základě v#běrového řízení. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Příprava textu  x  x                     
 Převod do příslu"n#ch jazykov#ch 
mutací 

     x  x                 

 Poptávkové řízení na zhotovitele          x  x             
 V#roba              x           
 Distribuce bro$ury                x  x  x  x  x 

 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení 001 

C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 
- koordinátor pro cizince 

 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 100 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
Překlad - 25 000 Kč 

 
Grafické zpracování - 25 000 Kč 

 
Tisk - 50 000 Kč  
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Smlouva o spolupráci  

při přípravě a realizaci stavby č.: ............. 
 
 
 
Smluvní strany:  
 
 

1. jméno, příjmení/obchodní firma:  .............................. 
Bytem/sídlo:     .............................. 
nar./IČ:     .............................. 
(dále jen „Stavebník“) 
 
 

2. Statutární město Pardubice 
sídlo: Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí čp. 1, PSČ 530 02 
IČ: 00274046 
zastoupené:  ………, primátorem města  
(dále jen „Obec“) 
 
 

3. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 999 
IČ: 60108631 DIČ: CZ60108631 
zastoupena: ................. 
(dále jen „VAK“) 
 
Stavebník, Obec a VAK dále samostatně jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní 
strany“ 
 
 
Vzhledem k tomu, že:  

A. Stavebník má v úmyslu svým jménem, na své náklady a na svojí odpovědnost 
vybudovat stavbu vodárenské infrastruktury, jak je specifikována v čl. I. této smlouvy, 
k níž nabyde vlastnické právo;  
 

B. Stavebník má v úmyslu po splnění podmínek uvedených v této smlouvě úplatně 
převést vlastnické právo ke stavbě předmětné vodárenské infrastruktury na Obec; 
 

C. Obec má v úmyslu za podmínek uvedených v této smlouvě vlastnické právo ke 
stavbě předmětné vodárenské infrastruktury nabýt a následně v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a stanovami VAK vložit předmětnou vodárenskou 
infrastrukturu jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu VAK (dále také jen jako 
„vklad do VAK“); 
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D. VAK má zájem za podmínek uvedených v této smlouvě vodárenskou infrastrukturu 

provozovat dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
 

E. smluvní strany mají v úmyslu v rámci přípravy a realizace stavby vodárenské 
infrastruktury stanovit podmínky dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
nebo kanalizací ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), v platném znění, a podmínky jejího uzavření; 

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu za účelem úpravy zásad spolupráce a práv a povinností 
smluvních stran v rámci přípravy a realizace stavby vodárenské infrastruktury specifikované 
v čl. I. této smlouvy, jejího nabytí do vlastnictví Obce a následného vkladu do VAK a dále 
uvedených souvisejících vztahů (dále jen „smlouva“): 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vzniklé 
v souvislosti s přípravou a realizací stavby vodárenské infrastruktury „......................“, 
jejím uvedením do provozu, převodem Obci a vkladem do VAK, který se stane vlastníkem 
vodárenské infrastruktury.  
 

1.2 Stavba vodárenské infrastruktury „...............“ zahrnuje výstavbu nového vodovodu 
(specifikace), výstavbu nové kanalizace (specifikace) a ............ (další specifikace) a je 
umístěna v pozemcích p.č................, vše v k.ú. ................ 

(dále vše společně jen „Stavba“ nebo „Vodárenská infrastruktura“) 
 
Podrobný technický popis Vodárenské infrastruktury je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.  
 

1.3 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že pokud stavební projekt 
obsahuje vedle Vodárenské infrastruktury i další stavby nebo části stavby jakéhokoliv 
charakteru, než které jsou výslovně specifikovány výše a v Příloze č. 1 této smlouvy, 
nevztahují se na ně práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, pokud není výslovně 
uvedeno jinak nebo pokud z povahy daného ustanovení smlouvy nevyplývá, že 
Vodárenská infrastruktura a ostatní části stavby tvoří v daném případě právně nebo 
fakticky nedílný celek. 

 
 

II. 
Práva a povinnosti Stavebníka 

2.1 Práva a povinnosti Stavebníka počínaje přípravou stavby: 
2.1.1 Stavebník se zavazuje na své náklady zajistit zpracování projektové dokumentace ke 

Stavbě (dále jen „projektová dokumentace“) pro územní rozhodnutí vztahující se k 
umístění Stavby (dále jen „územní rozhodnutí“) a stavební povolení vztahující se ke 
Stavbě (dále jen „stavební povolení“), resp. všech stupňů projektové dokumentace, 
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které bude třeba vyhotovit v souvislosti s přípravou a realizací Stavby, územním 
řízením a stavebním řízením, přičemž tato projektová dokumentace musí splňovat 
podmínky stanovené právními předpisy. 
 

2.1.2 Stavebník se zavazuje na své náklady obstarat územní rozhodnutí a stavební povolení. 
  
2.1.3 Stavebník se zavazuje předkládat jednotlivé stupně projektové dokumentace VAK 

k posouzení za účelem zajištění stanoviska VAK v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 
„Stavební zákon“) a zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých 
zákonů (dále jen „Vodní zákon“); (dále jen „stanoviska VAK“).. 

 
2.1.4 Stavebník se zavazuje dodržovat všechny podmínky stanovené ve stanoviscích VAK 

vztahujících se ke Stavbě, a to jak ve vztahu ke Stavbě, tak i ve vztahu ke všem dalším 
částem stavby, a to v rozsahu, v kterém jsou těmito stanovisky dotčeny, a to všech 
stanovisek vydaných do uzavření této smlouvy i po jejím uzavření. Znění všech 
stanovisek a vyjádření VAK vydaných do dne uzavření této smlouvy tvoří Přílohu č. 2 
této smlouvy. Součástí přílohy č. 2 se stanou i veškerá stanoviska VAK vydaná po 
uzavření této smlouvy. Stavebník prohlašuje, že si je vědom, že stanoviska a vyjádření 
VAK jsou zpravidla vydávána s omezenou dobou platnosti (na dobu určitou). V případě, 
že doba realizace Stavby má přesáhnout dobu platnosti příslušného 
stanoviska/vyjádření VAK, je Stavebník povinen pořádat o nové stanovisko/vyjádření 
VAK, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby platnosti původního 
stanoviska/vyjádření. 
 

2.1.5 Stavebník se zavazuje postupovat plně v souladu s Technickými standardy pro 
vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen „Technické standardy“), které 
jsou zveřejněny na webových stránkách VAK a které jsou závazným podkladem pro 
návrhy technických řešení (projektové dokumentace pro územní, stavební řízení a pro 
provádění stavby) a realizaci výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v 
celém území regionální působnosti VAK. 

 
2.2  Další práva a povinnosti Stavebníka v průběhu realizace stavby a jejího uvedení do 

provozu:  
2.2.1 Stavebník je povinen zajistit realizaci Stavby v souladu s vydaným územním 

rozhodnutím a stavebním povolením, stanovisky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy a souvisejícími právními předpisy a Technickými standardy. 
 

2.2.2 Stavebník se zavazuje obstarat vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě (dále jen 
„kolaudační souhlas“). 
 

2.2.3 Stavebník se zavazuje předat VAK s dostatečným časovým předstihem, tj. minimálně 
15 pracovních dní před zahájením realizace Stavby, ověřené projektové dokumentace 
Stavby zpracované v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby. Dokud Stavebník nepředá VAK uvedené projektové dokumentace, 
nebude stavba vodárenské infrastruktury zahájena. 
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2.2.4 Stavebník se zavazuje u prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými, vyzvat VAK k jejich kontrole a vyžádat si jeho souhlas s jejich 
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede VAK do 3 
pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Stavebníka na e-mailovou adresu příslušné 
kontaktní osoby VAK. Nedostaví-li se VAK v dohodnutém termínu ke kontrole výše 
uvedených konstrukcí, může Stavebník pokračovat v provádění díla. V případě, že VAK 
i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, Stavebník tak učiní. Pokud se 
dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně v souladu s touto smlouvou, hradí veškeré 
související náklady Stavebník, v opačném případě je uhradí VAK. 

 
2.2.5 Stavebník se zavazuje zvát zástupce VAK s předstihem nejméně 3 pracovních dnů na 

pravidelné kontrolní dny, k tlakovým zkouškám na vodovodu a zkouškám těsnosti na 
kanalizaci. 

 
2.2.6 Stavebník se zavazuje projednat s VAK veškeré návrhy na změny oproti realizační 

dokumentaci Stavby, a to před jejich realizací. Změna smí být realizována až poté co ji 
schválí VAK. 

 
2.2.7 Stavebník se zavazuje v případě změny trasy nebo zvětšení profilu Stavby zajistit 

souhlasné stanovisko orgánů státní správy, které vydávaly územní rozhodnutí a 
stavební povolení spolu se souhlasným stanoviskem vlastníků dotčených pozemků. 

 
2.2.8 Stavebník se zavazuje zajistit, aby VAK byl vždy stranou, která se zúčastní předání a 

převzetí Stavby mezi Stavebníkem a zhotovitelem Stavby, resp. všech jejích částí. 
 
2.2.9 Stavebník se zavazuje zajistit pozvání VAK na závěrečnou kontrolní prohlídku Stavby 

s předstihem 10 pracovních dní. 
 
2.2.10 Stavebník se zavazuje zajistit, aby záruka za jakost Stavby činila minimálně 5 let ode 

dne protokolárního předání a převzetí Stavby Stavebníkem. 
 

2.3 Další práva a povinnosti Stavebníka v souvislosti s uvedením do provozu a převodem 
budoucímu vlastníkovi Vodárenské infrastruktury: 
 

2.3.1 Stavebník je oprávněn podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu ve vztahu ke 
Stavbě až po splnění všech níže uvedených podmínek: 
 

a) Stavebník doručí písemné oznámení VAKu o dokončení Stavby a o záměru podat žádost 
o vydání kolaudačního souhlasu, a to nejméně 30 pracovních dnů před zamýšleným 
podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu; lhůtu lze se souhlasem VAK zkrátit 
v odůvodněných případech; 

 
b) Pokud o to VAK do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení dle čl. 

2.3.1 písm. a) této smlouvy požádá, Stavebník umožní kontrolu Stavby nebo její části 
nebo kterékoliv části dokumentace vztahující se ke Stavbě zástupcem VAK; 
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c) Stavebník obstará uzavření smlouvy (smluv) o zřízení věcného břemene mezi VAK, 
Stavebníkem a všemi vlastníky pozemků, do kterých byla Stavba uložena, přičemž 
závazné znění vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene tvoří jako Příloha č. 4a 
nedílnou součást této smlouvy a jakékoliv její odchylky musí být s VAK předem 
projednány a odsouhlaseny. Je-li Stavebník totožný s vlastníkem některých pozemků, 
do kterých byla Stavba uložena, bude ve vztahu k těmto pozemkům uzavřena 
dvojstranná smlouva o zřízení věcného břemene, jejíž závazné vzorové znění tvoří jako 
Příloha č. 4b nedílnou součást této smlouvy. Jednorázová úplata za zřízení věcného 
břemene se v takovém případě sjednává ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun 
českých), pokud ze závazných právních předpisů nevyplývá jiný závazný způsob určení 
úplaty. Pokud VAK písemně sdělí Stavebníkovi, že na splnění této podmínky netrvá, 
k jejímu nesplnění se nepřihlíží. 
 

d) Stavebník uzavře s VAK dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 
ve smyslu § 8 odst. 3 zákona  č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění  dle závazného vzoru v Příloze 
č. 3 této smlouvy, která nabude účinnosti ke dni právních účinků kolaudace nebo ke 
sjednanému pozdějšímu dni, a učiní tak bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu dohody Stavebníkovi, přičemž VAK je 
povinen dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací odeslat 
Stavebníkovi na email kontaktní osoby nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne ode 
dne doručení písemného oznámení dle čl. 2.3.1 písm. a) této smlouvy ze strany 
Stavebníka VAKu; 

 
e) Stavebník uzavře s VAK smlouvu o pachtu a provozování Vodárenské infrastruktury na 

dobu do nabytí účinnosti převodu vlastnického práva k vodárenské infrastruktuře ze 
strany Obce dle závazného vzoru v Příloze č. 6 této smlouvy, která nabude účinnosti ke 
dni právních účinků kolaudace nebo ke sjednanému pozdějšímu dni, a učiní tak bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy 
Stavebníkovi, přičemž VAK je povinen smlouvu o pachtu a provozování Vodárenské 
infrastruktury odeslat Stavebníkovi na email kontaktní osoby nejpozději do 14 
pracovních dnů ode dne ode dne doručení písemného oznámení dle čl. 2.3.1 písm. a) 
této smlouvy ze strany Stavebníka VAKu; 

 
f) Stavebník uzavře s Obcí kupní smlouvu dle závazného vzoru v Příloze č. 5 smlouvy, 

jejímž předmětem bude úplatný převod vlastnického práva ke Stavbě na Obec jako 
budoucího vlastníka vodárenské infrastruktury (dále jen „smlouva o převodu 
vlastnického práva“), přičemž je-li součástí stavby budova, bude součástí koupě i 
pozemek pod touto budovou, a poskytne veškerou součinnost k uzavření této smlouvy. 
Součástí návrhu smlouvy o převodu vlastnického práva budou originály dokumentace 
a dokladů souvisejících se Stavbou dle Přílohy č. 5 této smlouvy. Smlouva o převodu 
vlastnického práva nabude účinnosti ke dni právních účinků kolaudace nebo ke 
sjednanému pozdějšímu dni, a Stavebník ji uzavře bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 7 pracovních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy Stavebníkovi. V případě, že 
Stavebník neuzavře s Obcí kupní smlouvu, má Stavebník povinnost vybudovat 
předávací místa, ve kterých bude osazeno měření pro stanovení množství vody 
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předané a vody převzaté. Do doby vybudování předávacích míst není VAK povinen 
uzavřít se Stavebníkem dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. 
 

2.3.2 Stavebník je do nabytí účinnosti převodu vlastnického práva ke Stavbě ze strany Obce 
povinen vykonávat práva a povinnosti vlastníka Vodárenské infrastruktury dle 
příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to 
zejména práva a povinnosti stanovená v § 8 odst. 4 tohoto zákona. 

 
2.4 Stavebník bere na vědomí, že ze strany VAK nebude uzavřena dohoda vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a kanalizací nebo ze strany Obce nebude uzavřena smlouva o 
převodu vlastnického práva, nesplní-li Stavebník povinnosti vyplývající mu z této smlouvy. 
 

2.5 Stavebník poskytuje záruku za jakost Stavby, přičemž záruční doba končí uplynutím pěti 
let ode dne protokolárního předání a převzetí Vodárenské infrastruktury Stavebníkem od 
zhotovitele; pokud je záruční doba poskytnutá zhotovitelem Stavby delší, prodlužuje se 
záruční doba dle první věty tohoto odstavce až do termínu uplynutí záruční doby 
poskytnuté zhotovitelem Stavby nebo zhotovitelem jakékoliv její části ve vztahu k této 
části. Stavebník je povinen na žádost VAK předložit dokumenty prokazující délku záruky 
poskytnuté zhotovitelem Stavby. Záruka za jakost Stavby se poskytuje Obci a po nabytí 
účinnosti vkladu Vodárenské infrastruktury do VAK se poskytuje ze strany Stavebníka 
VAKu. Do nabytí účinnosti převodu vlastnického práva ke Stavbě na Obec uplatňuje 
Stavebník ze záruky vůči zhotoviteli; v případě, že práva ze záruky nebyla Stavebníkem 
vůči zhotoviteli řádně uplatněna, odpovídá budoucími vlastníku Vodárenské 
infrastruktury za škodu, kterou tím způsobí. 

 
 

III. 
Práva a povinnosti Obce a VAK 

3.1 Práva a povinnosti VAK v průběhu přípravy stavby: 
3.1.1 VAK vydá na žádost Stavebníka stanovisko k příslušnému stupni projektové 

dokumentaci Stavby za podmínky, že jsou dodrženy povinnosti Stavebníka stanovené 
v čl. 2.1 této smlouvy, které se vztahují k příslušnému stupni projektové dokumentace a 
že jsou ze strany Stavebníka předloženy veškeré požadované dokumenty a informace 
vztahující se k projektu Stavby. Stanovisko bude vydáno do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti a doložení všech informací a dokumentů vztahujících se k projektu Stavby 
v rozsahu a formátu stanoveném ze strany VAK. 

 
3.1.2 VAK se zavazuje poskytnout Stavebníkovi nezbytnou součinnost a spolupráci pro splnění 

účelu této smlouvy v územním řízení, a to za podmínky, že jsou dodrženy povinnosti 
Stavebníka stanovené v čl. 2.1 této smlouvy. 

 
3.2 Práva a povinnosti VAK v průběhu realizace stavby: 
3.2.1 VAK se zavazuje poskytnout Stavebníkovi nezbytnou součinnost a spolupráci pro splnění 

účelu této smlouvy ve stavebním řízení, a to za podmínky, že jsou dodrženy povinnosti 
Stavebníka stanovené v čl. 2.1 a 2.2 této smlouvy. 

 



7 / 12 

3.2.2 Zástupce VAK ve věcech stavby má právo nahlížet v plném rozsahu do stavebního deníku 
Stavby a činit tam záznamy, účastnit se pravidelných kontrolních dnů, tlakových zkoušek 
na vodovodu a zkoušek těsnosti na kanalizaci. 

 
3.2.3 VAK má právo kontrolovat práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, a před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Tuto 
kontrolu provede VAK do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Stavebníka na e-
mailovou adresu příslušné kontaktní osoby VAK. Nedostaví-li se VAK v dohodnutém 
termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může Stavebník pokračovat v provádění 
díla. V případě, že VAK i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, Stavebník 
tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně v souladu s touto 
smlouvou, hradí veškeré související náklady Stavebník, v opačném případě je uhradí 
VAK. 

 
3.2.4 VAK je oprávněn revidovat veškeré návrhy na změny oproti realizační dokumentaci 

Stavby před jejich realizací.  
 

3.2.5 VAK je oprávněn požadovat po Stavebníkovi výměnu zhotovitele Stavby v následujících 
případech: zhotovitel přes upozornění VAK provede některou část Vodárenské 
infrastruktury v rozporu s realizační dokumentací, pokyny vydanými v souladu s touto 
smlouvou nebo závaznými podklady pro realizaci vodárenské infrastruktury; zhotovitel 
provádí nekvalitní plnění a přes upozornění nesjednal nápravu; zhotovitel hrubě 
porušuje předpisy BOZP, PO a OŽP a přes upozornění nesjednal nápravu; zhotovitel je 
v prodlení s realizací stavby vodárenské infrastruktury, které může vést k ohrožení 
zásobování pitnou vodou nebo odvádění odpadních vod na veřejném vodovodu a 
veřejné kanalizaci ve vlastnictví VAK 
 

3.2.6 VAK je oprávněn u Stavebníka uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady v záruční době, 
dle čl. 2.5 této smlouvy. Stavebník zajistí, aby zhotovitel zahájil práce na odstranění 
vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce 
provede ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, 
že Stavebník prokáže, že lhůtu pro odstranění nelze s ohledem na technologické 
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou VAK a Stavebník 
lhůty náhradní. Do nabytí účinnosti vkladu Vodárenské infrastruktury do VAK má práva 
vyplývající ze záruky a související práva uvedená v článku 3.2.6. a 3.2.7 této smlouvy 
Obec, jejímž jménem a na jejíž účet je vykonává VAK. 
 

3.2.7 U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, čerpací stanice apod. 
Stavebník zajistí jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě 
uplatněné reklamace Stavebník vyzve zástupce VAK do 24 hodin k jednání, kde bude 
sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění vady. Pokud Stavebník nenastoupí 
ihned k odstranění vady, má VAK právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším 
rozsahu u jiného zhotovitele a náklady přeúčtovat k úhradě Stavebníkovi. 
 

3.3 Práva a povinnosti VAK v souvislosti s uvedením do provozu a převodem vlastnictví: 
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3.3.1 VAK se zavazuje při řízení o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě poskytovat 
potřebnou součinnost, budou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy a 
splněny povinnosti Stavebníka příslušnými ustanovení této smlouvy. 

 
3.3.2 Po (i) doručení oznámení Stavebníka dle čl. 2.3.1 písm. a) této smlouvy a (ii) předložení 

stejnopisů všech uzavřených smluv o zřízení věcného břemene dle čl. 2.3.1 písm.c) této 
smlouvy, VAK vypracuje dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 
kanalizací a smlouvu o pachtu a provozování Vodárenské infrastruktury; pro vyloučení 
pochybností platí, že v případě potřeby lze znění obsažené v příslušné příloze právně-
technicky upravit tak, aby nebyl dotčen smysl upravovaného ustanovení. 
 

3.3.3 VAK se zavazuje za podmínky uzavření všech smluv dle čl. 2.3.1 písm. c) této smlouvy 
a dodržení veškerých povinností Stavebníka stanovených v čl. 2.1 a 2.2 této smlouvy 
uzavřít smlouvu o pachtu a provozování Vodárenské infrastruktury ve znění 
vypracovaném na základě závazné Přílohy č. 6. 

 
3.3.4 Za podmínky uzavření všech smluv dle čl. 2.3.1 písm. c) a 3.3.3 této smlouvy, dále za 

podmínky uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva a předložení veškeré 
dokumentace ke Stavbě specifikované ve smlouvě o převodu vlastnického práva, 
uzavře VAK se Stavebníkem dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 
kanalizací. 
 

3.4 Práva a povinnosti Obce v souvislosti s převodem vlastnictví: 
 
3.4.1 Obec se zavazuje za podmínky uzavření všech smluv dle čl. 2.3.1 písm. c) této smlouvy 

a dodržení veškerých povinností Stavebníka stanovených v čl. 2.1 a 2.2 této smlouvy, a 
po předchozím písemném oznámení VAK o splnění těchto podmínek, uzavřít se 
Stavebníkem bez zbytečného odkladu smlouvu o převodu vlastnického práva a 
v mezích stanovených obecně závaznými právními předpisy učinit a zajistit veškeré 
právní jednání a souhlasy, které jsou nezbytné k naplnění tohoto závazku. 
 

3.4.2 Obec se zavazuje, že v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami 
VAK, za podmínky předchozího vzájemného odsouhlasení návrhu nepeněžitého vkladu 
do základního kapitálu VAK technickými pracovníky Obce a VAK, předloží 
Zastupitelstvu města Pardubic jakožto orgánu příslušnému k rozhodování o této 
záležitosti dle ust. § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, návrh na schválení nepeněžitého vkladu v podobě 
Vodárenské infrastruktury do základního kapitálu VAK a v případě schválení tohoto 
právního jednání v souvislosti s tím učiní a zajistí veškeré navazující úkony nezbytné 
k dokončení celého procesu navýšení základního kapitálu VAK.  
 

3.4.3 VAK se zavazuje, že do programu jednání nejbližší valné hromady VAK konané od 
okamžiku nabytí vlastnického práva Obce k Vodárenské infrastruktuře zařadí návrh na 
schválení tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu VAK; Obec bere na 
vědomí, že žádost o zařazení takového bodu do programu valné hromady (tj. návrh na 
schválení nepeněžitého vkladu – Vodárenské infrastruktury - do základního kapitálu 
VAK) musí být podán na VAK nejméně 6 měsíců před konáním valné hromady VAK, 
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která má vklad Vodárenské infrastruktury projednávat (tj. žádost Obce musí být na VAK 
doručena cca v listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém se má 
konat valná hromada VAK).  
 

3.4.4 V případě, že nepeněžitý vklad nebude realizován z důvodů jeho neschválení valnou 
hromadou VAK (konanou dle bodu 3.4.3 této smlouvy), zavazuje se VAK odkoupit 
Vodárenskou infrastrukturu od Obce do 6 měsíců od dne konání v předchozím bodu 
uvedené valné hromady VAK, a to za pevnou cenu ve výši 1 000 Kč. 

 
 

IV. 
Ostatní ujednání 

4.1 Při výkonu práv a povinností z této smlouvy vyplývajících jsou smluvní strany povinny 
zdržet se jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s touto smlouvou. Každá smluvní strana 
odpovídá za škodu způsobenou porušením práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících. 

 
4.2 Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat 

o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy. 
 
4.3 Stavebník nese veškeré náklady související se stavbou, její přípravou, realizací, uvedením 

do provozu a převodem vlastnického práva k ní budoucímu vlastníkovi vodárenské 
infrastruktury, včetně úplat za zřízení věcného břemene, vyjma nákladů, o kterých je 
v této smlouvě nebo přílohách této smlouvy výslovně ujednáno, že je nese VAK nebo 
Obec. Stavebník prohlašuje, že s tímto bezvýhradně souhlasí a že nebude po VAKu ani 
Obci požadovat žádné náklady, o kterých není výslovně ujednáno, že je ponese budoucí 
vlastník vodárenské infrastruktury. 

 
4.4 Stavebník je oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí 

osobu, a to pouze s předchozím písemným souhlasem VAK. 
 
4.5 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce Obce a na 

právní nástupce VAK. 
 
 

V. 
Trvání smlouvy 

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let.  
 

5.2 Ukončit tuto smlouvu lze pouze jedním z těchto způsobů: 
 

a) na základě písemné dohody o ukončení této smlouvy podepsané všemi smluvními 
stranami; 

b) doručením písemného oznámení Stavebníka VAKu o výpovědi této smlouvy, kdy 
výpovědním důvodem je pouze skutečnost, že Stavebník zcela upustí od záměru 
realizovat Stavbu a tuto skutečnost výslovně ve výpovědi prohlásí. Výpověď je účinná 
doručením VAKu. Doručením výpovědi pozbývají platnosti a účinnosti veškerá 
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stanoviska VAK vydaná v souvislosti se Stavbou. Smlouvu však nelze ze strany 
Stavebníka vypovědět, pokud již byla uzavřena smlouva o převodu vlastnického práva 
nebo dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, a to i v případě, 
že tato smlouva, resp. dohoda dosud nenabyla účinnosti. 

c) okamžitým zrušením smlouvy ze strany VAK z důvodu podstatného porušení smlouvy 
Stavebníkem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména porušení 
povinností Stavebníka uvedených v čl. 2.1, 2.2. nebo 2.3 smlouvy.  Zrušením smlouvy 
pozbývají platnosti a účinnosti veškerá stanoviska VAK vydaná v souvislosti se Stavbou. 

 
 

VI. 
Kontakty 

6.1 Za Stavebníka je oprávněn jednat:   
a) ve věcech smlouvy a dodatků k ní: ………………………………… 
telefon: …………………; e-mail: ……………………….   

 
b) ve věcech technických a stavby: ………………………………… 
telefon: …………………; e-mail: ……………………….   

 
Za VAK je oprávněn jednat:  
a) ve věcech smlouvy a dodatků k ní: ………………………………… 
telefon: …………………; e-mail: ……………………….   

 
b) ve věcech technických a stavby: ………………………………… 
telefon: …………………; e-mail: ……………………….   

 
Za Obec je oprávněn jednat:  
a) ve věcech smlouvy a dodatků k ní: ………………………………… 
telefon: …………………; e-mail: ……………………….   

 
b) ve věcech technických a stavby: ………………………………… 
telefon: …………………; e-mail: ……………………….   

 
6.2 Smluvní strany berou na vědomí výše uvedené kontaktní osoby a zavazují se využívat ve 

stanovených věcech v první řadě příslušné kontaktní osoby; tímto ujednáním však není 
jakkoliv dotčeno nebo omezeno právo smluvní strany jednat vůči jiné smluvní straně. 
 

6.3 V případě jakýchkoliv změn týkajících se kontaktní osoby je smluvní strana, které se změna 
týká, povinna bez zbytečného odkladu informovat písemně ostatní smluvní strany o změně 
kontaktní osoby nebo kontaktního telefonu nebo e-mailu a doručením tohoto oznámení 
nabývá účinnosti změna tohoto článku 6 smlouvy v rozsahu oznámené změny vůči 
příslušné smluvní straně. 
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VII. 
Smluvní pokuty 

7.1 V případě, že Stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu ve vztahu ke Stavbě, 
aniž by byly splněny všechny podmínky uvedené v čl. 2.3.1 této smlouvy, je povinen VAKu 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 
 

7.2 Nesplní-li Stavebník povinnost uzavřít příslušnou smlouvu dle čl. 2.3.1 této smlouvy ve 
stanovené lhůtě, VAK písemně vyzve Stavebníka k nápravě a stanoví mu lhůtu k takové 
nápravě ne kratší než 7 pracovních dnů. V případě, že Stavebník neprovede nápravu ani 
v takto stanovené náhradní lhůtě, je Stavebník povinen VAKu zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, se neuplatní a nezaniká tak právo VAK na náhradu 
škody. 

 
7.3 V případě porušení jiné povinnosti Stavebníka stanovené v čl. 2.1, 2.2 nebo 2.3 smlouvy, 

než které jsou uvedeny v čl. 7.1 a 7.2 smlouvy výše, VAK písemně vyzve Stavebníka 
k nápravě a stanoví mu lhůtu k takové nápravě ne kratší než 7 pracovních dnů. V případě, 
že Stavebník neprovede nápravu ani v takto stanovené náhradní lhůtě, je Stavebník 
povinen VAKu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
se neuplatní a nezaniká tak právo VAK na náhradu škody. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

8.1 Tato smlouva se uzavírá podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, ve spojení se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů, a ve spojení se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

8.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. 
 

8.3 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných všemi smluvními stranami.  

 
8.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Podrobný technický popis Stavby ve formě části předložené projektové 
dokumentace 

b) Příloha č. 2 – Znění všech dosud vydaných stanovisek a vyjádření VAK vztahujících se ke 
Stavbě 

c) Příloha č. 3 – a) Vzor Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů/ b) Dohody 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací 

d) Příloha č. 4 – Vzor Smlouvy o zřízení věcného břemene – a) třístranná / b) dvojstranná 
e) Příloha č. 5 – Smlouva o převodu vlastnického práva - kupní smlouva  
f) Příloha č. 6 – a) Smlouva o pachtu a provozování vodovodu / b) Smlouva o pachtu a 

provozování kanalizace 
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Smluvní strany prohlašují, že se se všemi přílohami této smlouvy seznámily a že 
bezvýhradně souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v jednotlivých přílohách této 
smlouvy, a to i s těmi, které nejsou výslovně uvedené v této smlouvě, ale jen v přílohách, a 
zavazují se všechny podmínky dodržet. 

 
8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží jeden stejnopis.  
 

8.6 Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy prohlášeno soudem za neúčinné, neplatné nebo 
nevymahatelné, nebo bude-li v rozporu s platnými právními předpisy, bude nahrazeno 
takovým platným ustanovením, které bude co nejblíže požadovanému úmyslu smluvních 
stran. 

 
8.7 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy včetně jejích příloh a že byla 

sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
 
V ................. dne …………………..   V ...................... dne ………………….. 
 
 
 
 
……………………………………      ………………………………………  
Obec       Stavebník     
 
 

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

 
 
 
 

…………………………………… 
VAK 



t!den 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13

pondělí 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

úter! 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

středa 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

čtvrtek 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

pátek 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

sobota 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

neděle 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

t!den 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26

pondělí 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

úter! 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

středa 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

čtvrtek 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

pátek 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

sobota 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

neděle 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

t!den 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39

pondělí 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

úter! 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

středa 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

čtvrtek 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

pátek 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

sobota 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

neděle 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

t!den 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52

pondělí 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

úter! 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

středa 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

čtvrtek 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

pátek 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

sobota 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

neděle 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 12 18 25

Středeční svozy se t!kají pouze městsk!ch částí: Slovany, Studánka, Dubina, Hůrka

Více informací na: www.smp-pce.cz

Nádoby na bioodpad je nutné přistavit ve svozov! den k v!sypu nejpozději od 6,00 hod.

Svoz bioodpadu je uskutečňován bez ohledu na dny státních svátků.

Harmonogram svozu odpadu 2022 - BIOODPAD Pardubice

LEDEN ÚNOR BŘEZEN

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

 
 
Připomínáme také nutnost dodržování zásad správného třídění bioodpadu, které jsou základním předpokladem 
úspěšnosti celého tohoto projektu. V případě nedodržení těchto pravidel viz odkaz: www.pardubice.eu/bioodpad    
(v textu pod odkazem apod ), si vyhrazujeme právo Vás z tohoto projektu vyřadit a odebrat „compostainer“.  
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Program regenerace panelových sídlišť 
Pardubice – Pravý břeh Labe 

AKTUALIZACE 2022 
 

 
 
I. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Aktualizace Programu regenerace panelových sídlišť Pardubice – Pravý břeh Labe pro rok 2022 
byla schválena zastupitelstvem města 18. 11. 2021. Původní projekt byl schválen dne 6. 2. 2001. 

V době zpracování původního projektu se vycházelo z konceptu tehdy připravovaného 
územního plánu, který byl následně s drobnými změnami schválen a je v platnosti dosud. 
Urbanistická koncepce sídliště tak nedoznala zásadních změn, pouze došlo k zástavbě dvou původně 
volných lokalit – jižně od okrsku Polabiny 4 (Labský palouk) a jižně od Bělehradské ulice (obytný 
soubor Zelená terasa a Centrum bydlení pro seniory). V současné době se již připravuje zcela nový 
územní plán, nicméně území sídliště na pravém břehu Labe je dlouhodobě považováno za 
stabilizované, a proto ani návrh nového územního plánu nepočítá s žádnými zásahy do stávající 
urbanistické koncepce. Zůstává tedy zachována pozitivně hodnocená myšlenka obytného města 
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s občanskou vybaveností soustředěnou do několika okrskových center. Zachovány zůstávají i rozsáhlé 
zelené plochy v okolí řeky Labe s významným rekreačním potenciálem. Právě k tomuto cennému 
prostoru vznikl v roce 2017 významný územně plánovací podklad – územní studie Pravý břeh Labe.  

Jako definitivní již je zřejmě nutné považovat i fakt, že nevznikl centrální obchodní, společenský 
a kulturní prostor pro celé sídliště tak, jak ho předpokládaly původní architektonické návrhy sídliště 
z 50. – 80. let minulého století. Na druhou stranu lze po bezmála 20 letech konstatovat, že se 
nenaplnily katastrofické vize o úpadku obchodní vybavenosti existujících okrskových center 
v souvislosti s budováním velkých nákupních středisek mimo sídliště. Došlo sice k určité 
restrukturalizaci sortimentu, nicméně všechny původní objekty občanské vybavenosti fungují a 
v některých případech se dokonce dočkaly modernizace a rozšíření. V této souvislosti lze uvést jednu 
zajímavost – veřejná prostranství na většině okrskových center již prošla regenerací. Větší 
atraktivnost veřejného prostoru tak nepochybně má pozitivní vliv na fungování a rozvoj občanské 
vybavenosti. Podobné synergické efekty lze při regeneraci sídliště pozorovat i na jiných místech, 
např. při spolupráci Univerzity Pardubice a města při rozvoji univerzitního kampusu, ale i při sanaci 
panelových domů v soukromém vlastnictví v návaznosti na regeneraci veřejných prostranství. 

Vrátíme-li se k výsledkům původního dotazníkového šetření, největší klady sídliště zůstaly 
zachovány - úroveň zeleně, dobrá dosažitelnost obchodu a služeb a blízkost centra. Největším 
problémem bydlení byl respondenty vyhodnocen nedostatek parkovacích míst. Jako hlavní 
problémové okruhy k řešení byly stanoveny: úpravy sídlištního parteru, doprava v klidu, zkvalitňování 
zeleně a dětská hřiště. Z tohoto závěru vycházela návrhová část projektu a všechny realizované 
etapy. Podrobněji jsou popsány v ekonomické části, v kapitole věnované minulému období. 

 
 
II. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 
II.1 Výčet problémů k řešení 
 

Již v původní návrhové části projektu bylo konstatováno, že Program regenerace je zpracován 
jako otevřený materiál, který bude postupně rozšiřován. Nejde tedy o jednorázový a uzavřený 
projekt, jedná se o živý nástroj pro cílevědomé řízení regeneračního procesu, který nemá časový 
horizont ukončení. Společným jmenovatelem tohoto procesu je řešení níže specifikovaných 
problémů, které jsou doplněny krátkým komentářem o jejich naplňování v uplynulých letech a 
předpokladu budoucího vývoje. 
 
Rekreace 

- Kultivace rozsáhlých ploch zeleně po okrajích obvodu - tento bod od počátku komplikuje 
skutečnost, že podstatnou část pozemků vlastní soukromé subjekty, jejichž představy jsou 
často diametrálně odlišné od územním plánem předpokládané nezastavitelné rekreační zóny. 
Jednání s nimi je tedy obtížné, přesto se již mnohé podařilo – zejména lze uvést dokončené 
úpravy okolí Bajkalu (D17) a revitalizaci slepého ramene Labe, kterou s evropskou dotací 
realizoval státní podnik Povodí Labe. Na celé území je zpracována územní studie, která byla 
v průběhu přípravy opakovaně projednána na veřejných shromážděních. Územní studie 
lokalitu formálně dělí na tři funkční celky s vlastními centry. První část (západní) jako 
relaxačně sportovní, střední část území jako kulturně společenskou s občanskou vybaveností 
u Bajkalu a místy pro pořádání příležitostných akcí. Do této části spadá i prostor oblíbeného 
letního kina pod širým nebem. Poslední část je východní, která je svým charakterem a 
hodnotou určena jako přírodně nejhodnotnější část. V prvních dvou částech se připravují 
různé investiční aktivity (sportovně – relaxační centrum, pěší a cyklistická lávka přes řeku 
Labe a návazné komunikace do sídliště, oživení břehu Labe prostřednictvím sezení, přístupem 
k vodě, grilovacích míst apod. 

- Hřiště a sportoviště uvnitř obvodu – lze konstatovat, že tento bod je naplňován svědomitě a 
prakticky všechna hřiště na sídlišti prošla rekonstrukcí. Děje se tak jak v rámci komplexních 
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rekonstrukcí ulic a vnitrobloků, tak samostatně (tyto menší zásahy nejsou uvedeny v tabulce 
akcí). Jelikož obnova hřišť započala již na přelomu tisíciletí, některé z nich ji prodělaly už 
opakovaně. Pokud v některé z etap regenerace je v řešeném území hřiště a není 
regenerováno, je to právě proto, že to jeho stav aktuálně nevyžadoval či nevyžaduje. 
 

Doprava v klidu 
- Velkokapacitní odstavná zařízení – město má vytipovaná místa pro výstavbu těchto objektů, 

ale z finančních důvodů se prozatím za prioritu považuje centrum Pardubic. Situaci by mohlo 
změnit vypsání dotačního titulu na tento typ stavby. V současné době dotaci z programu 
Regenerace panelových sídlišť na výstavbu garáží nelze využít. Z výše uvedených důvodů 
tento bod nebyl v projektu dále rozpracován. 

- Nové plochy pro parkování - tento bod je posuzován a, pokud je to možné, řešen v každé 
připravované etapě projektu. Vzhledem ke snaze o minimalizaci rozšiřování zpevněných 
ploch na úkor zeleně je však důraz na naplňování tohoto bodu v současné době potlačen ve 
prospěch následujících dvou bodů. Při výstavbě nových zpevněných ploch a, je-li to možné, i 
při rekonstrukcích je dávána přednost vsakování dešťových vod před jejich odvodem do 
kanalizace. 

- Rozšíření parkovacích míst – při přípravě každé etapy regenerace je dbáno na to, aby při 
minimálních nárocích na zábor zeleně došlo k optimalizaci parkování a pokud možno se 
nalezly rezervy pro jeho rozšíření. 

- Kultivace stávajících parkovacích ploch – zde platí stejné zásady jako u předešlého bodu, 
přičemž kultivací se rozumí materiálová rozmanitost, doplnění ostrůvků se zelení apod. 

 
Městský parter 

- Odstranění bariér a zlepšení průchodnosti – tento bod je důsledně aplikován ve všech 
etapách, ať už z hlediska zajištění přístupu osob s pohybovým či zrakovým postižením, nebo 
z hlediska logického trasování komunikací.  

- Úprava a zkvalitnění povrchů, doplnění mobiliáře, zvýraznění a materiálové i barevné 
odlišení hlavních os – opět bod, který se pomítá do všech připravovaných etap. 
Z významných již dokončených akcí lze uvést regeneraci a propojení okrskových center 
Polabiny 1 a 2 (D1) a Polabiny 3 a 4 (D15 a D22).  

 
Veřejná prostranství 

- Významné plochy přírodní a parkové zeleně – zpracování každé etapy regenerace předchází 
odborný dendrologický průzkum, na jehož základě jsou v rámci realizace příslušné etapy 
navrženy adekvátní zásahy do veřejné zeleně počínaje kácením nemocných či 
neperspektivních stromů a novými výsadbami konče. 

- Odpočinkové plochy a plochy v okolí uměleckých děl a dominujících staveb – kromě hřišť 
pro děti a mládež řeší projekt i odpočinkové plochy pro obyvatele vyššího věku s důrazem na 
předcházení segregace a zajištění příležitostí pro společenské kontakty. Jako příklady 
realizovaných akcí lze uvést např. již zmíněnou regeneraci centra Polabiny 4 (D22), v jejímž 
rámci vznikl nový park s řadou odpočinkových míst nebo úpravy předprostoru ZŠ Polabiny 2 
(D27). 

- Informační systém sídliště – tento bod zavedením jednotného městského informačního 
systému pozbyl významu.  

 
Problematika monofunkčnosti 

- Funkční regulativy jsou vymezeny územně plánovací dokumentací. Prohloubení těchto 
regulativů a direktivní přímý vliv obce na konkrétní využití ploch a pozemků v soukromém 
vlastnictví se s odstupem času nejeví příliš reálně. V boji proti monofunkčnosti sídliště však 
úspěšně fungují synergické efekty regenerace veřejných prostranství. 
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Koncepce úpravy fasád 
- Záměr původního projektu stanovit zásady barevného řešení fasád se vzhledem k různorodé 

vlastnické struktuře panelových domů a absenci účinného nástroje pro jejich vymáhání 
ukázal jako nerealizovatelný. V mezidobí došlo k očekávánému rozmachu sanací a zateplení 
panelových domů, nicméně lze konstatovat, že obavy z roztříštěnosti a narušení estetického 
dojmu se nenaplnily. Jednotlivé konstrukční typy domů jsou natolik specifické, že jejich 
skupiny i přes rozdílné fasády vykazují jednoznačné společné rysy. Barevnou rozmanitost 
fasád lze tedy vnímat pozitivně. 

 
Střešní nástavby 

- V otázce možnosti vytipování lokalit pro realizaci střešních nástaveb nebylo dosaženo 
konsensu a tento bod byl z projektu regenerace vypuštěn. 

 
II.2 Nové cíle 
 

V průběhu postupné realizace jednotlivých etap Programu regenerace se vyprofilovalo několik 
cílů, které nebyly v původní návrhové části výslovně uvedeny, nicméně dlouhodobě se respektují při 
přípravě dílčích projektů. V rámci této aktualizace budiž tedy konkrétně formulovány. 

 
Komplexnost 

- Jak již bylo uvedeno na začátku návrhové části, Program regenerace je otevřený materiál, 
který je průběžně doplňován. Pojmem komplexnost není tedy míněna všeobsažnost 
Programu regenerace jako celku, nýbrž důraz na komplexní řešení jednak všech vytyčených 
cílů a jednak všech dílčích zjištěných problémů v rámci přípravy jednotlivých etap. Jedná se 
tedy podle místních poměrů o sanace pěších i vozidlových komunikací, řešení parkovacích 
míst, rekonstrukci dětských hřišť, náhradu dožilého mobiliáře (včetně stanovišť na 
kontejnery), opatření pro chodce a cyklisty, posouzení a revitalizace veřejné zeleně v celé 
lokalitě a současně i úpravy veřejného osvětlení. (V oblasti veřejného osvětlení probíhá úzká 
spolupráce se Službami města Pardubic, které jsou vlastníkem a provozovatelem souboru 
veřejného osvětlení.) Důraz na komplexnost řešení úprav veřejného prostoru přináší zejména 
u významnějších akcí nutnost zapojení odborných projektantů jak z oblasti dopravních 
staveb, tak z oblasti veřejné zeleně, veřejných prostranství či architektury. 

 
Věcná provázanost 

- Harmonogram akcí řeší postupně nejpalčivější problémy sídliště a etapy musí být logicky 
provázány tak, aby postupnou realizací záměrů nebyly znehodnoceny předchozí provedené 
práce. Současně je harmonogram akcí provázán s platným Programem rozvoje MO Pardubice 
II, který obvykle schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II na počátku každého 
volebního období. Na základě Programu rozvoje jsou do harmonogramu doplňovány nové 
akce, přičemž se dbá i na to, aby se regenerace prováděla rovnoměrně po celém území 
sídliště. 

 
Participace veřejnosti 

- V rámci přípravy jednotlivých etap se vychází z požadavků a připomínek občanů, které jsou 
shromažďovány v rámci přípravy projektových dokumentací. Veřejnost je informována 
prostřednictvím tištěného Pravobřežního zpravodaje, který je zdarma distribuován do všech 
domácností městského obvodu Pardubice II, a dále prostřednictvím internetových stránek 
městského obvodu Pardubice II (www.pardubice2.cz) a facebookového profilu. Na webových 
stránkách je zřízena sekce Program regenerace, který zahrnuje podrobné informace o všech 
realizovaných etapách včetně fotodokumentace, výkresových podkladů či údajů o termínu a 
ceně realizace. V sekci Investiční akce jsou informace o rozpracovaných projektech včetně 
motivačních návrhů. Obyvatelé v lokalitách přímo dotčených příslušnou etapou regenerace 
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jsou osloveni zpravidla prostřednictvím domovních samospráv a SVJ s výzvou k podávání 
připomínek. V případě významnějších akcí jsou svolávána veřejná setkání, kde jsou záměry 
prezentovány. 

 
Dopravní zklidňování 

- Při navrhování úprav komunikací uvnitř obytné zástavby aplikovat prvky dopravního 
zklidňování, tj. technických opatření vedoucích ke zmírnění rozporů mezi nárůstem dopravy a 
oprávněnými požadavky chodců a ostatních uživatelů komunikací. Na obslužných 
komunikacích se jedná zejména o zavedení zón Tempo 30 a v odůvodněných případech i 
obytných zón. V rámci celého sídliště používat shodně materiálově a stavebně provedená 
opatření a jednotné řešení místní úpravy provozu. 

 
 
 
III. EKONOMICKÁ  ČÁST 
 
III.1 Shrnutí 
 

Tento materiál je osmnáctou aktualizací projektu nazvaného Program regenerace panelových 
sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe, ke které dochází za účelem upřesnění údajů v rámci podání 
žádosti o státní dotaci, tentokrát pro XVII. soubor akcí.  

Zároveň se aktualizuje ekonomická část, především souhrnná tabulka. Změny tabulky se 
týkají doplnění některých akcí či úpravy jejich pořadí. Pro ucelený přehled o průběhu regenerace 
sídliště obsahuje tabulka i akce realizované od vypracování Programu regenerace, tj. již od roku 2000. 
V letech 2001 a 2002 byla na I. a II. soubor akcí poskytnuta státní dotace, která výrazně akcelerovala 
realizaci programu. Realizace se nezastavila ani v roce 2003, kdy se dotace neposkytovaly. III. soubor 
byl realizován v roce 2004 opět za významného přispění státní dotace. V letech 2005-2006 byl pouze 
z prostředků města realizován IV. soubor a v roce 2006 první část V. souboru (D18). V roce 2007 byl 
V. soubor akcí s přispěním státní dotace dokončen (D15). V roce 2008 byl realizován VI. soubor, také 
s přispěním dotace. V roce 2009 byl zahájen rozsáhlejší VII. soubor akcí (D16) opět s přispěním 
dotace. Jeho realizace pokračovala v roce 2010 i bez státní dotace, v roce 2011 opět se státní dotací a 
v roce 2012 byl dokončen bez dotace. VIII. soubor (D22) byl realizován bez dotace v roce 2013, v roce 
2014 pokračovala regenerace IX. souborem (D27), tentokrát opět s dotací, stejně jako v roce 2015 X. 
soubor (D29) a v roce 2017 XI. soubor (D23). V roce 2017 byl ještě z prostředků města realizován XII. 
soubor (D31). V roce 2018 byl zahájen XIII. soubor akcí (D24 - ulice Stavbařů a Rosická), který byl 
dokončen v roce 2019 pouze z prostředků města. V roce 2019 byla zahájena realizace XIV. souboru 
akcí (D19 ulice Lidická a D26 Ležáků - Partyzánů) z prostředků města, která byla úspěšně dokončena 
v roce 2020. V roce 2020 je rovněž realizován XV. soubor (D20 - ulice Gagarinova), v roce 2021 pak 
XVI. souboru (D32 - Karla Šípka) – v obou případech s dotací Na rok 2022 je připraven XVII. soubor 
(D33 Centrum Sever – etapa A). Tabulka dále obsahuje odhad nákladů na provedení jednotlivých 
úprav, přičemž jeho přesnost je nepřímo úměrná vzdálenosti termínu realizace. 

Jsou navrženy čtyři způsoby financování úprav – z rozpočtu města Pardubic („město“), 
z rozpočtu městského obvodu Pardubice II („MO“), dotací ze státního rozpočtu na podporu 
regenerace panelových sídlišť („dotace“) a ze soukromých prostředků („soukr.“). Množství finančních 
prostředků z jednotlivých zdrojů je koncipováno na základě analýzy dosavadních zkušeností 
s financováním podobných akcí. Základními vstupními údaji je především objem financí, který může 
ročně uvolnit městský obvod, a procento nákladů, do jehož výše lze poskytnout dotaci. V případě 
získání státní dotace jsou prostředky z rozpočtu MO převedeny do rozpočtu města, které je jediným 
investorem akce, tj. žadatelem o dotaci.  

Akce, u nichž je jako zdroj financování uvedena státní dotace, jsou sloučeny do souborů, 
přičemž je splněna podmínka, že minimálně 50% uznatelných nákladů hradí obec (město, městský 
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obvod). U akcí, které mají ve výkresové části zpracován motivační návrh, je uvedeno číslo příslušné 
přílohy. Ceny jsou uvedeny v tisících Kč. 

 
III.2 Tabulka 
 

     zdroj financování celk. 
rok příl. akce cena pozn. město MO dotace soukr. cena 

2000 D2 Vnitrobloky Ohrazenická 
1) parkování u domů 164-76 
2) 3 hřiště ve vnitroblocích 
3) sanace chodníků 
4) parkoviště u domu 186-94 

3 800  1 500 2 300 - - 3 800 

  Parkování Polabiny 3 
1) parkování Odborářů 
2) parkování Lidická 365-74 
3) VO Lidická 365-74 

1 200  200 1 000 - - 1 200 

  Parkování v ul. U Josefa 800  - 800 - - 800 
  Křižovatka Kpt. Bartoše-Bělehradská 

úprava na kruhový objezd 
10 500  10 500 - - - 10 500 

  Točna MHD – Kunětická 2 000  2 000 - - - 2 000 
2001 D1 Centrum Polabiny 1 

1) úsek J.Tomana – Kosmonautů 
2) úsek Kosmonautů – Stavbařů 
3) úsek Stavbařů 159-63 
4) parkovací plochy S, V, J 
5) úsek Polabiny I – náměstí 

13 333       

 D3 Parkoviště Bělehradská 
zkapacitnění parkovišť u domů 269-73, 
sadové úpravy, VO  

5 471  
I. 

soubor 

 
3 000 

 
5 580 

 
14 070 

 
- 

 
22 650 

 D11 Hřiště Grusova 
nová dřevěná hrací sestava, sanace 
dětských hřišť, asfaltové sportoviště, 
sadové úpravy aj. 

2 440       

 D21 Družstevní – úpravy chodníků a hřiště 
(1. etapa) 

1 406       

 D12 Parkoviště - obytná zóna Lonkova 
parkoviště, sadové úpravy, VO 

4 300  4 300 - - - 4 300 

 D13 Ulice Prodloužená – střed 
zkapacitnění parkování 

1 790  - 1 790 - - 1 790 

  Parking malobyty + spojka OMV 
1) parkoviště u domu 513 
2) spojka ulice Bělehradské s čsph OMV  

2 000  500 - - 1 500 2 000 

  Kosmonautů  
odvodnění, obruby 

2 100  2 100 - - - 2 100 

2002 D4 Ohrazenická - Mladých  
1) Ohrazenická – odvodnění, sanace 
vozovky, chodníků, VO, parkování 
2) Mladých – chodník, parkování 
3) dětské hřiště, sadové úpravy 
4) parkoviště v místě pož. nádrže 

9 134 

II. 
soubor 3 995 6 075 11 795 - 21 865 

D10 Brožíkova  
1) parkování v refýži, VO, sanace vozovky 
betonové vozovky 
2) parkování – úsek k ZŠ a 435 
3) sanace dětských hřišť, SÚ 
4) parkování Sedláčkova 

9 246 

D14 Vnitroblok Varšavská - Nová 
1) nová dřevěná hrací sestava 
2) asfaltové sportoviště 
3) chodníky, VO, sadové úpravy 

3 485 
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rok příl. akce cena pozn. 
zdroj financování celk. 

město MO dotace soukr. cena 
2003 D5 Alfa + Valčíkova 

1) úprava prostranství před Alfou 
2) zkapacitnění parkovišť 
3) sanace betonové vozovky, chodníků, 
VO, dětského hřiště 
4) kontejnerová stání 

8 125  4 000 4 125 - - 8 125 

D8 Ulice Nová  
1) parkování a chodníky, SÚ 
2) sanace, odvodnění vozovky 
3) kontejnerové stání K. Šípka 

3 989  
 
 

 

 3 989 - - 3 989 

D15 Centrum Polabiny 3 
1. etapa – Npor. Eliáše 

2 340  1 100 1 240 - - 2 340 

 Sanace VO Polabiny 2 4 600  - - - 4 600 4 600 
2004 D19 Lidická  

1) sanace betonové vozovky Lidická (po 
dům čp. 355-64) 
2) parkování, úpravy chodníku 
3) sanace a dovybavení dětského hřiště 
Lidická 355-64 
4) sanace a doplnění VO 

17 468 III. 
soubor 5 053 6 415 6 000 - 17 468 

 Bělehradská - 1. etapa 
1) odvodnění, obruby 
2) sanace přilehlých chodníků 
3) bezbariérové úpravy 

1 277  - 1 277 - - 1 277 

2005 D9 J. Tomana - 1. etapa 
1) sanace chodníků a vozovky 
2) zkapacitnění parkování 
3) úpravy prostranství před Klubem 
Polabiny 2 a za náměstím 

10 651 

IV. 
soubor 

3 500 7 151 - - 

15 359 

2006 D9 J. Tomana - 2. etapa 
sanace vnitrobloků s dětskými hřišti 

4 708 - 4 708 - - 

 Bělehradská – 2. etapa 
1) odvodnění, obruby 
2) sanace přilehlých chodníků 
3) bezbariérové úpravy 
4) oprava zálivu MHD 

3 976  2 000 1 976 - - 3 976 

D18 Stavařov  
1) sanace a doplnění cest pro pěší 
2) sanace vozovky 
3) zkapacitnění parkování 
4) dětské hřiště, sadové úpravy 
5) veřejné osvětlení, kont. přístřešky 

15 629 
V. 

soubor 
1.část 

8 129 7 500 - - 15 629 

2007 D15 Centrum Polabiny 3 
1) sanace pěších komunikací v centru 
Polabin 3, před ZŠ apod. 
2) vybudování odst. stání 
3) úpravy ploch veř. zeleně s výsadbou 
vzrostlých stromů 
4) sanace a doplnění veř. osvětlení  
5) nový mobiliář apod. 

21 553 
V. 

soubor 
2.část 

15 553 - 6 000 - 21 553 

 Bělehradská – 3. etapa 2 132  - 2 132 - - 2 132 
 Prodloužená – prostranství u Policie 1 244  - 1 244 - - 1 244 

2008 D21 Družstevní 
1) parkování a chodníky 
2) sanace, odvodnění vozovky 
3) hřiště, kont. ohrádky, SÚ 

15 372 
VI. 

soubor - 10 372 5 000 
(ne RPS) - 15 372 

2009 D16 Sever – stavba 5 
okružní křižovatka U Josefa (vč. části 
ulice K Cihelně a Kunětické a Studentské, 
veř. osvětlení, sadové úpravy) 

23 622 VII. 
soubor 
1. část 

8 622 11 000 4 000 - 23 622 

2010 D16 Sever – stavba 1  
ulice K Cihelně - parkovací místa, 
cyklostezka, VO, SÚ  

15 604 
 14 142 1 462 - - 15 604 

D16 Sever – stavba 3 a 4 
ulice K Rozvodně, zkapacitnění 
parkování, požární nástupní plochy, kont. 
ohrádky,  
dětská hřiště 

5 356 
VII. 

soubor 
2. část 

- 5 356 - - 5 356 
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rok příl. akce cena pozn. 
zdroj financování celk. 

město MO dotace soukr. cena 
2011 D16 

 
Sever – stavba 2 
ulice Kunětická (ve 2 etapách) 
1) sanace vozovky, odvodnění 
2) zkapacitnění parkování 
3) sanace a doplnění chodníku 
4) kontejnerové ohrádky, SÚ 

5 503 VII. 
soubor 
3. část 

- 1 651 3 852 - 

17 145 2012 
 
 

 11 642 
 - 11 642 - - 

2013 D22 Centrum Polabiny 4 
úprava parteru centra 

9 068 VIII. 
soubor - 9 068 - - 9 068 

2014 
 
 
 
 

D27 Předprostor ZŠ Polabiny 2 
úprava parteru před školou, chodníky, 
parkovací místa 

6 643 IX. 
soubor - 2 643 4 000 - 6 643 

D28 Vnitrobloky Brožíkova 
sanace vozovek a chodníků, zkapacitnění 
parkování, nové přístřešky na kontejnery, 
sanace VO a dětské hřiště  

6 666 

 800 5 866 - - 6 666 2015 

D29 Studentská 
rekonstrukce vozovky a chodníku, zřízení 
zóny Tempo 30, zvýšené přechody pro 
chodce, nové veřejné osvětlení 

7 901 
X. 

soubor - 3 901 4 000 - 7 901 

D30 Varšavská 
chodníky, vozovka, parkování 

2 207  - 2 207 - - 2 207 

2017 
 

D23 Družby - 1. etapa 
1) sanace betonové vozovky 
2) zkapacitnění parkování, úpravy 
chodníku 
3) sanace a dovybavení dětského hřiště 
4) kontejnerová stání 
5) sanace veř. osvětlení 

10 842 

XI. 
soubor 

 
2 369 4 473 4 000 - 10 842 

D31 Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 
chodníky, přechody, parkování v ulici 
Mladých 

12 210 XII. 
soubor - 12 210 - - 12 210 

2018 D23 Družby - 2. etapa 3 298  - 3 298 - - 3 298 
D17 Bajkal - 1. etapa 

spojovací chodník, přístupy k vodě, VO 
2 885  - 2 885 - - 2 885 

2018 D24 Stavbařů, Rosická 
regenerace vnitrobloků 

13 620 XIII. 
soubor 5 403 8 217 - - 13 620 

2019 D19a Lidická – dopravní zklidnění  
zvýšený přechod pro chodce, parkování 

2 376 
XIV. 

soubor - 10 851 - - 10 851 D26 Ležáků, Partyzánů 
regenerace vnitrobloku 

8 475 

 Brožíkova – nároží Kpt. Bartoše 2 011  - 2 011 - - 2 011 
2020 D20 Gagarinova 

1) sanace betonové vozovky 
2) zkapacitnění parkování 
3) kontejnerová stání 

6 757 XV. 
soubor 

 
- 3 652 3 105 - 6 757 

 Brožíkova – jih 
sanace chodníku od domů s pečovatel. 
službou k zastávce MHD 

3 595 
 - 3 595 - - 3 595 

2021 
 
 

D32 Karla Šípka 
1) sanace vozovky a chodníku 
2) zkapacitnění parkování 
3) kontejnerová stání 
4) sanace veř. osvětlení 

6 861 

XVI. 
soubor - 3 671 3 190 - 6 861 

D17 Bajkal – 2. etapa 
spojovací chodník na severní straně, VO 

1845  - 1 845 - - 1 845 

CELKEM ZA DOSUD REALIZOVANÉ AKCE 355 056  98 766 181 178 69 012 6 100 355 056 
2022 D33 Centrum Sever – etapa A 

revitalizace veř. prostranství v centru 
sídliště Sever 

21 543 XVII. 
soubor 7 000 8 543 6 000 - 21 543 

2023  Centrum Sever – etapa B, C 
chodníky, hřiště 

15 000 XVIII. 
soubor - 9 000 6 000 - 15 000 

2024  Brožíkova – sever 
sanace komunikací, parkování, zóna 30 

11 033 XIX. 
soubor - 5 533 5 500 - 11 033 

2025  Mladých – jih 
sanace komunikací, parkování, zóna 30 

15 000 XX. 
soubor - 9 000 6 000 - 15 000 

2026  Prodloužená – Sluneční 
regenerace vnitrobloku 

16 742 XXI. 
soubor - 10 742 6 000 - 16 742 
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III.3 Vyhodnocení realizace akcí v minulém období 
 

2000 
 
D2 VNITROBLOKY OHRAZENICKÁ 

Jako první akce od vypracování programu regenerace byly realizovány Vnitrobloky 
Ohrazenická. V rámci akce byly zřízeny zálivy na parkování u tří panelových domů v ulici Ohrazenické 
a byla rekonstruována a nově vybavena 3 dětská hřiště ve vnitroblocích mezi domy. Současně byl 
rekonstruován průběžný chodník podél štítů domů. Podél domu čp. 186-194 bylo vybudováno 
parkoviště na kolmé stání a byly upraveny pěší průchody k hlavní ulici Bělehradské. Cena 3,8 mil. Kč. 

 
Další akce v roce 2000 

Kromě vnitrobloků v Ohrazenické ulici byly realizovány ještě dvě menší akce týkající se 
především zvýšením kapacit pro dopravu v klidu, a to Parkování Polabiny 3 (1,2 mil. Kč) a Parkování 
v ul. U Josefa (800 tis. Kč). Nejvýznamnější akcí v roce 2000 byla ovšem přestavba frekventované 
průsečné křižovatky páteřních ulic Kpt. Bartoše a Bělehradská na kruhový objezd (10,5 mil. Kč).  

 

 
 
2001 

 
V roce 2001 se rozběhl státní dotační program, který významným způsobem urychlil realizaci 

programu rozvoje. První soubor akcí zahrnoval 4 následující dílčí akce (viz níže) a byl zadán jako jeden 
celek. Smlouva o dílo byla podepsána dne 14. 8. 2001, celková cena za realizaci I. souboru akcí byla 
22,7 mil. Kč, státní dotace činila 14,1 mil. Kč. 
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D1 CENTRUM POLABINY I 
 Staveniště bylo předáno dne 20. 8. 2001. Akce byla rozčleněna na 5 úseků. V jejím rámci byla 
provedena sanace spojek místních automobilových a pěších komunikací (náhrada dožilých povrchů 
z betonových desek či asfaltu skladebnou betonovou resp. zámkovou dlažbou), sanace veřejných 
prostranství (nový mobiliář - lavičky, odpadkové koše, fontána apod.), byla vybudována odstavná 
a parkovací stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob (rozšíření 
a doplnění parkovišť), byla provedena sanace a doplnění veřejného osvětlení (včetně nových svítidel), 
úprava veřejných prostranství včetně sanace ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých 
stromů a okrasných keřů, byly upraveny a dobudovány veřejné rekreační plochy. Akce byla 
dokončena a předána 13. 12. 2001, cena činila 13,3 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
původní stav      nový stav 
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D3 PARKOVIŠTĚ BĚLEHRADSKÁ 
 Staveniště bylo předáno dne 19. 9. 2001. V rámci akce byla vybudována odstavná a parkovací 
stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob. Došlo k výraznému 
zkapacitnění parkovišť před 5 panelovými domy čp. 269-273, byl nahrazen dožilý povrch z asfaltu 
zámkovou dlažbou, byla provedena sanace a doplnění veřejného osvětlení, úprava veřejných 
prostranství včetně sanace ploch veřejné zeleně spolu s výsadbou vzrostlých stromů. Dne 6. 12. 2001 
proběhla přejímka dokončené akce, celková cena 5,5 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D11 HŘIŠTĚ GRUSOVA 
 Staveniště bylo předáno dne 19. 9. 2001. V rámci akce bylo sanováno několik stávajících a 
zřízeno jedno nové dětské hřiště s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a 
lavičkami. Mimo jiné byla provedena rekonstrukce tří hřišť pro děti a bylo zřízeno nové hřiště 
vybavené moderní hrací sestavou. Došlo rovněž k sanaci pěších komunikací (zpevnění hlavních 
vyšlapaných pěších tahů zámkovou dlažbou, opravy poškozených chodníků u hřišť) a byly upraveny 
veřejné rekreační plochy (nový asfaltový povrch na stávajícím sportovním hřišti, doplnění branek a 
streetballových košů). Součástí akce byly i sadové úpravy včetně výsadby vzrostlých stromů. Dne 13. 
12. 2001 proběhla přejímka dokončené akce. Cena 2,4 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D21 DRUŽSTEVNÍ 
 Staveniště bylo předáno 19. 9. 2001. V rámci akce došlo k sanaci spojek místních 
automobilových a pěších komunikací (rozšíření chodníků podél domů, posunutí VO) a úpravám 
veřejných rekreačních ploch (oprava mlatového povrchu sportovního hřiště). Za měsíc (19. 10. 2001) 
proběhla přejímka dokončené akce, cena činila 1,4 mil. Kč.  
 
D12 PARKOVIŠTĚ – OBYTNÁ ZÓNA LONKOVA 

Tato akce byla realizována výhradně z prostředků města a zahrnovala vybudování parkoviště 
v místě nerealizovaného krytu CO, kde byla pouze nevyužitá travnatá plocha. Parkoviště je 
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rozčleněno na několik sektorů prostřednictvím záhonů se stromy a místo se našlo i pro odpočinkovou 
plochu s lavičkami. Cena za realizaci činila 4,3 mil. Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D13 ULICE PRODLOUŽENÁ – STŘED 
Jedná se o menší akci hrazenou pouze z prostředků městského obvodu Pardubice II (1,8 mil. Kč), při 
níž došlo k vybudování dvou zálivů na kolmé parkování přiléhajícím k obslužné místní komunikaci 
Prodloužená nedaleko základní školy. 
 
Další akce v roce 2001 
 Kromě výše uvedených byly v roce 2001 realizovány ještě další dvě akce. Jednak to byl 
Parking malobyty + spojka OMV, na který se podařilo získat 1,5 mil. Kč ze soukromých zdrojů (zbytek 
do celkové ceny 2 mil. Kč hradilo město) a jednak sanace odvodnění a obrub v ulici Kosmonautů (2,1 
mil. Kč z prostředků města). 
 
2002 

 
 V roce 2002 byl realizován II. soubor akcí, který byl zadán jako jeden celek zahrnující níže 
uvedené tři akce. Smlouva o dílo včetně dodatku byla podepsána dne 16. 7. 2002. Celková cena za 
realizaci II. souboru akcí byla 21,9 mil. Kč, státní dotace činila 11,8 mil. Kč. 
 
D10 BROŽÍKOVA 
 Akce vycházela z motivačního návrhu D10, byla však pojata komplexněji. Staveniště bylo 
předáno dne 17. 7. 2002. V rámci akce byla především sanována místní automobilová komunikace 
Brožíkova, jejíž dožilý betonový povrch byl nahrazen živicí. Zároveň byly na levé straně vozovky 
v místě současné travnaté refýže vybudovány zálivy na kolmé parkování včetně předepsaného počtu 
stání pro vozidla zdravotně postižených osob. Přilehlý chodník byl rozšířen a rekonstruován 
(poškozený povrch z litého asfaltu byl nahrazen zámkovou dlažbou) a upraveny byly všechny vjezdy 
k domům a přechody pro chodce. Rovněž došlo k sanaci a doplnění veřejného osvětlení (větší 
svítidla), jehož intenzita byla zcela nedostačující. Kromě toho byly vybudovány zálivy na odstavná 
stání také v úseku ulice ke škole (tzv. Brožíkova - sever) a v ulici Sedláčkově směrem k domu 
s pečovatelskou službou (čp. 447). V rámci akce došlo k sanaci dětských hřišť. Zcela přebudováno bylo 
hřiště za domem čp. 430-2, které bylo vybaveno pro starší děti. Nově vybaveno dřevěnou hrací 
sestavou bylo i hřiště mezi domy čp. 434 a 435, hřiště u domu čp. 436 a u čp. 433 byla obnovena, 
doplněna hracími prvky a kolem těchto domů byla upravena síť pěších komunikací s ohledem na 
nejvíce vyšlapané zkratky. V neposlední řadě byla vyasfaltována část mlatového hřiště na míčové hry. 
Na toto hřiště byl umístěn veřejně přístupný posilovací stroj. Nedílnou součástí akce byly sadové 
úpravy obsahující jak zásahy do stávající zeleně tak výsadby nových stromů a keřů. Dne 3. 12. 2002 
proběhlo předání akce. Cena za realizaci akce činila 9,3 mil. Kč.  
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D4 OHRAZENICKÁ - MLADÝCH 
 Staveniště bylo předáno dne 17. 7. 2002. Akce přímo navázala na centrum Polabin 1, které 
bylo regenerováno v roce 2001 v rámci prvního souboru akcí. Oproti motivačnímu návrhu D4 byla 
akce významně rozšířena. Jedna ze dvou hlavních pěších linií vybíhajících ze středu upraveného 
náměstí Polabiny 1 nyní plynule překračuje ulici Ohrazenickou a jako přirozený retardér tak zahajuje 
obytnou zónu. Až k tomuto prahu má ulice asfaltový povrch a dál pokračuje v betonové skladebné 
dlažbě. Chodník podél severní strany ulice byl vypuštěn a nahrazen kolmými parkovacími místy. 
Rovněž jižní strana ulice byla přepracována, zde je naopak pěší trasa zvýrazněna. Vyústění pěších 
komunikací na hlavní ulici Kosmonautů bylo optimalizováno dle vyšlapaných cest. Byly postaveny 
nové ohrádky na kontejnery, neboť původní kapacitně nevyhovovaly. Úpravy se dotkly i ulice 
Mladých, kde se výrazně prodloužil záliv na kolmá stání. V řešeném území došlo rovněž k úpravám 
veřejného osvětlení. Dále bylo rekonstruováno hřiště před domem čp. 177-80. Někdejší, dnes 
nefunkční požární nádrž byla zbourána a zasypána a na jejím místě bylo zřízeno parkoviště. Proběhly 
úpravy i v oblasti zeleně, založení kompaktních keřových skupin, volně rostoucích živých plotů a 
výsadba vzrostlých stromů. Dne 3. 12. 2002 proběhlo předání akce. Cena činila 9,1 mil. Kč. 
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D14 VNITROBLOK VARŠAVSKÁ - NOVÁ 
 Staveniště bylo předáno dne 17. 7. 2002. Cílem regenerace vnitrobloku bylo zkvalitnění jeho 
estetické a rekreační funkce. V místě stávajícího zpustlého mlatového hřiště byla vyasfaltována 
plocha, na níž jsou koše na streetball a sloupky na volejbal. Dětské hřiště s pískovišti, průlezkami a 
parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami bylo sanováno, dostalo nový tvar v kombinaci 
pískové zámkové dlažby a mlatu a bylo vybaveno moderní hrací sestavou. Na sousední plochu byla 
umístěna lanovka pro děti. Stávající dožilý mobiliář (lavičky, odpadkové koše) byl odstraněn a 
nahrazen. Původní rastr cest byl doplněn o nejčastěji používané zkratky, stávající pěší komunikace 
byly sanovány (nový kryt ze zámkové dlažby). Na cesty navazují zálivy s lavičkami a odpadkovými koši. 
V celé lokalitě došlo k sanaci a doplnění veřejného osvětlení. Součástí akce byla rekonstrukce zeleně 
spočívající mj. i v nových výsadbách. Dne 15. 10. 2002 proběhlo předání akce, cena činila 3,5 mil. Kč. 
 

 
2003 
 V roce 2003 regenerace sídliště pokračovala, přestože nebyl vypsán státní dotační program. 
Pouze z prostředků města Pardubice a městského obvodu Pardubice II byly realizovány níže popsané 
tři komplexní akce a kromě toho ještě proběhla např. sanace veřejného osvětlení v okrsku Polabiny 2, 
hrazená z prostředků Služeb města Pardubic a.s. 
 
D5 ALFA + VALČÍKOVA 
 Akce vycházela z motivačního návrhu D5 (Alfa). Ten řešil především úpravu prostranství před 
vstupem do Domu dětí a mládeže Alfa. Projektová dokumentace akce pojala lokalitu komplexněji - 
kromě úpravy vstupu do Alfy a vybudování točny osobních aut došlo k rekonstrukci celé ulice 
Valčíkovy a prostorů před oběma sousedními obytnými domy. Regenerace parteru v rámci akce Alfa 
+ Valčíkova řešila výměnu a rekonstrukci povrchů zpevněných ploch (sanace betonové vozovky, 
položení živičného koberce, sanace asfaltových chodníků) a pěší propojení s hlavní ulicí Kpt. Bartoše 
(nový chodník ze zámkové dlažby). Došlo i k úpravě prostranství před obytnými domy (z dopravního 
hlediska řešeno jako obytné zóny) a k rozšíření zpevněných ploch pro zvýšení kapacity parkovišť 
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(včetně vybudování předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob). V rámci akce 
byla provedena sanace dětského hřiště a jeho nové vybavení, rovněž byly vybudovány nové ohrádky 
pro kontejnery (do té doby jich většina stála volně na parkovišti). Došlo také k sanaci a doplnění 
zastaralého a nedostatečného veřejného osvětlení v lokalitě. Nedílnou součástí akce byly sadové 
úpravy včetně výsadby množství nových stromů a keřů. Akce probíhala od 24. 3. do 27. 5. 2003, 
celková cena činila 8,1 mil. Kč. 
 
D8 ULICE NOVÁ 
 Cílem akce byla především sanace pěších i automobilových komunikací a zvýšení počtu 
parkovacích míst v ulici. Vozovka dostala nový živičný koberec, byla mírně rozšířena pro zajištění 
možnosti kolmého parkování po obou stranách (včetně vybudování předepsaného počtu stání pro 
vozidla zdravotně postižených osob), chodníky byly rekonstruovány (nový kryt je ze zámkové dlažby). 
Součástí akce bylo také doplnění chybějící pěší propojky k zastávce MHD na hlavní ulici Kosmonautů. 
V rámci akce byla vybudována nová ohrádka pro kontejnery, které byly nevhodně umístěny přímo na 
ulici. Sanace dožilého veřejného osvětlení byla provedena již v předstihu v celé lokalitě Polabiny II. 
Nedílnou součástí akce byly sadové úpravy včetně výsadby nových stromů do zálivů občas 
přerušujících souvislou řadu parkovacích míst. Staveniště bylo předáno 30. 6. 2003, dokončené dílo 
bylo předáno dne 29. 8. 2003, cena činila 4 mil. Kč. 

 
D15 CENTRUM POLABINY 3 - 1. ETAPA (Npor. ELIÁŠE) 
 Rekonstrukce a zkvalitnění městského parteru zejména v místech okrskových center sídliště a 
jejich propojení do funkčního systému je jedním z důležitých cílů vytčených programem regenerace. 
V rámci I. souboru akcí v roce 2001 byly provedeny úpravy centra Polabin 1 a jeho propojení do již 
dříve rekonstruovaného centra okrsku Polabiny 2. První etapa úprav centra Polabin 3 byla realizována 
v roce 2003 - konkrétně se jednalo o páteřní pěší ulici Npor. Eliáše, která spojuje centra polabinské 
„trojky“ a „čtyřky“. Staveniště bylo předáno 22. 9. 2003, přejímka dokončeného díla se uskutečnila 
dne 14. 11. 2003. Cena díla byla 2,3 mil. Kč. 
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2004 
D19 LIDICKÁ 

Rekonstrukce ulice Lidické tvořila III. soubor, na nějž byla získána státní dotace ve výši 6 mil. 
Kč. Staveniště bylo předáno dne 16. 7. 2004. V rámci akce byla provedena zejména sanace dožilé 
betonové vozovky v úseku od křižovatky s hlavní ulicí Kpt. Bartoše až po dům čp. 355-64 včetně 
nového živičného koberce a rekonstrukce přilehlých chodníků. Přitom byl jižní chodník posunut blíže 
k domu, aby se ulice rozšířila z důvodu umožnění podélného stání vozidel. Málo využívaný úsek 
severního chodníku podél plotu školky byl nahrazen zálivem na kolmé parkování, přičemž areál 
školky byl odcloněn zídkou z betonových tvárnic. Byl vybudován i předepsaný počet stání pro vozidla 
zdravotně postižených osob. Dále bylo v rámci akce regenerováno prostranství za domy, které je z 
jihu ohraničeno rozsáhlou masou zeleně a slouží jako přirozený rekreační prostor. Původní dožilá 
hřiště (dětská i sportovní) byla kompletně rekonstruována, zajímavěji tvarována a nově vybavena. 
Přibyl zcela nový chodník v místě vyšlapané pěšiny, který spojuje zastávku MHD v ulici Kpt. Bartoše s 
touto částí sídliště a díky příjemnému prostředí poslouží i pro vycházky obyvatel. V celé lokalitě došlo 
k sanaci a doplnění veřejného osvětlení, byl instalován nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše), 
postavena nová ohrádka na kontejnery, provedeny sadové úpravy. Dne 8. 10. 2004 proběhlo předání 
akce, celková cena činila 17,5 mil. Kč. 

 

 
Další akce v roce 2004 
 Další dílčí akcí realizovanou v roce 2004 byla první etapa opravy páteřní ulice Bělehradské. Ta 
byla v první polovině roku 2004 realizována z prostředků městského obvodu (cena 1,3 mil. Kč).  
Předmětem první etapy bylo zejména osazení obrub a vyřešení chybějícího odvodnění ulice v úseku 
Kosmonautů - Mladých.  
 



Program regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe – AKTUALIZACE 2022 18 
 

2005 - 2006 
D9 J. TOMANA 
 IV. soubor zahrnující ulici Jiřího Tomana byl realizován ve dvou etapách pouze z prostředků 
města celkem za 15,4 mil. Kč.  
 Předmětem 1. etapy bylo posunutí pravostranného chodníku v ulici J. Tomana v úseku od 
křižovatky s ulicí Kosmonautů blíže k domům a vybudování kolmých parkovacích míst v jeho 
původním místě. Dále bylo vybudováno regulérní parkoviště pro šikmé stání v dalším úseku ulice za 
zatáčkou, kde do té doby auta provizorně stála na chodníku. Zbytečně široký chodník za objekty 
občanské vybavenosti byl také zúžen ve prospěch parkování. Vozovka, která byla v žalostném stavu, 
dostala nový živičný koberec. Zároveň bylo rekonstruováno nevzhledné prostranství mezi ulicí J. 
Tomana a náměstím Polabiny 2 a to ve stejném duchu, jako zmíněné náměstí, které bylo upraveno 
jako první akce nově založeného městského obvodu Pardubice II v letech 1997-1998 ještě před 
zpracováním Programu regenerace. Realizace 1. etapy probíhala od 10. 10. 2005 do 9. 6. 2006 a cena 
za ní činila 10,7 mil. Kč. 

 
 Předmětem 2. etapy byla regenerace vnitrobloků s dětskými hřišti a sportovišti v návaznosti 
na předešlou rekonstrukci vozovek a chodníků. Dvě původní dožilá dětská hřiště z počátku 
šedesátých let minulého století se zkorodovanými kovovými prolézačkami byla zrušena a nahrazena 
jedním moderním komplexem. Ten obsahuje především rozměrnou herní sestavu ve tvaru 
proudového dopravního letadla a další doplňkové prvky, všechny umístěné na pryžové dlažbě tlumící 
pády. Nedaleké sportovní hřiště dostalo nový povrch z plastické hmoty, byla sanována tenisová stěna 
apod. Byly vybudovány nové přístupové chodníky a rekreační plochy s lavičkami. Byl také postaven 
přístřešek na kontejnery a byla doplněna lampa veřejného osvětlení u nového posezení před 
vchodem do Základní umělecké školy. Součástí akce byly rovněž sadové úpravy spojené s výsadbou 
54 vzrostlých stromů. Druhá etapa byla dokončena 13. 11. 2006 a stála 4,7 mil. Kč. 
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D18 STAVAŘOV 
 Regenerace Stavařova byla jako první část V. souboru akcí realizována pouze z prostředků 
města v roce 2006. Jedná se o část sídliště přímo navazující na univerzitní campus. V rámci akce byl 
navýšen počet parkovacích míst v lokalitě více než o polovinu (ze 115 na 176) a to hlavně důsledným 
využíváním ploch podél stávajících komunikací. Zásahy do zeleně byly tedy minimální, přičemž 
projekt určuje místa, kde by v případě budoucí potřeby mohly být parkovací plochy rozšířeny. Dále 
bylo optimalizováno trasování vozovky, která dostala nový živičný povrch. Síť pěších komunikací byla 
doplněna o nové trasy a byla rekonstruována v jednotném povrchu (betonová zámková dlažba). Nově 
bylo v lokalitě umístěno chybějící dětské hřiště s průlezkami vyhovujícími současným bezpečnostním 
normám. Přestárlé stromy byly nahrazeny novou výsadbou keřové a stromové zeleně (vysázeno bylo 
50 nových stromů). Lokalita byla doplněna vhodným městským mobiliářem včetně tří nových 
přístřešků na kontejnery, které zabíraly místo na vozovkách. Rekonstruováno bylo také veřejné 
osvětlení (18 svítidel), dopravní značení apod. Staveniště na tuto část V. souboru bylo předáno dne 
21. 6. 2006 a dokončené dílo bylo převzato 30. 11. 2006. Celková cena za realizaci akce Stavařov byla 
15,6 mil. Kč.  
 

 
Další akce v roce 2006 
 V roce 2006 byla realizována také 2. etapa stavebních úprav páteřní ulice Bělehradská (1. 
etapa byla provedena v roce 2004). Akce byla financována městským obvodem Pardubice II za využití 
příspěvku města Pardubice. Předání dokončené akce se uskutečnilo 3. 7. 2006, celková cena za 
realizaci 2. etapy činila 4 mil. Kč. Součástí akce bylo především odvodnění vozovky (zvednutí obrub, 
instalace nových dešťových vpustí včetně přípojek), dále pak oprava přilehlého chodníku (nový kryt 
ze zámkové dlažby), předláždění zálivu zastávky MHD s využitím speciálních „bezbariérových“ 
obrubníků a v neposlední řadě stavební úpravy všech přechodů pro chodce pro handicapované osoby 
(snížení obrub, hmatné a varovné pásy, vodicí linie apod.). 
 
 
Bělehradská - původní stav   
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2007 
D15 CENTRUM POLABINY 3 
 Sídliště Polabiny je základními komunikačními osami rozčleněno na okrsky, které mají svá 
vlastní centra (náměstíčka) s obchodní vybaveností, restaurací a částečně i vyšší občanskou 
vybaveností. V návaznosti na centra jsou umístěny základní školy a mateřské školky. Rekonstrukce 
centra Polabin 2 se uskutečnila jako první investiční akce nově vzniklého městského obvodu 
Pardubice II v letech 1997-1998. V rámci I. souboru regenerace v roce 2001 bylo za přispění státní 
dotace rekonstruováno centrum Polabin 1. Ještě v témže roce se začala komise pro regeneraci 
zabývat úpravami centra Polabin 3. Na základě motivačních skic na sklonku roku vypracovala Ing. 
arch. Petra Nacu urbanistickou studii, která byla veřejnosti představena v Pravobřežním zpravodaji 
v dubnu 2002. V následných diskusích nakonec zvítězila varianta řešení, jejímž duchovním otcem byl 
Ing. arch. Pavel Mudruňka, který pak zpracoval projektovou dokumentaci na regeneraci centra 
Polabin 3. Před dokončením projektu však nejprve byla v roce 2003 realizována první dílčí etapa 
rekonstrukce, a to část ulice Npor. Eliáše spojující páteřní ulici Kpt. Bartoše se samotným centrem. 
Zde byly v praxi prověřeny některé prvky mobiliáře, barevnost dlažby apod.  

 
 V roce 2007 konečně přišly na řadu zpevněné plochy v rozsáhlém území centra okrsku 
Polabiny 3, pocházející z přelomu 60. a 70. let minulého století a již značně zchátralé. V celé lokalitě, 
značně frekventovaná chodci, došlo k přehodnocení funkční a prostorové koncepce. Akce zahrnovala 
zejména rekonstrukce nejdůležitějších pěších komunikací v centrální části Polabin 3, v okolí 
obchodního centra a prostranství před základní školou (mimochodem v rámci jiné akce byla 
provedena regenerace a zateplení budovy školy). Kromě toho však bylo cílem návrhu lepší vymezení 
rozvolněného prostranství a jeho zpříjemnění pohledovými barierami zeleně. Neutěšený centrální 
prostor byl rozčleněn na plochy obchodně komunikační a klidové se sezením opřeným o menší zelené 
plochy s výhledem do komponované zeleně. Osa spojovací ulice Npor. Eliáše od Polabin IV byla 
provedena v barevné betonové dlažbě s motivem natočených čtverců a ústí do výrazného grafického 
obrazce v dlažbě v hlavě náměstí. 
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 Kromě toho však bylo cílem návrhu lepší vymezení rozvolněného prostranství a jeho 
zpříjemnění pohledovými barierami zeleně. Neutěšený centrální prostor byl rozčleněn na plochy 
obchodně komunikační a klidové se sezením opřeným o menší zelené plochy s výhledem do 
komponované zeleně. Osa spojovací ulice Npor. Eliáše od Polabin IV byla provedena v barevné 
betonové dlažbě s motivem natočených čtverců a ústí do výrazného grafického obrazce v dlažbě 
v hlavě náměstí. Součástí akce bylo rovněž zvýšení počtu parkovacích míst včetně doplnění 
chybějících míst pro zdravotně postižené. Opravy se dočkalo také „přírodní“ volně přístupné travnaté 
fotbalového hřiště. V lokalitě byl doplněn mobiliář - nové lavičky, stojany na kola, okrasné zídky, 
záhony z betonových dílců, zábradlí, ochranné rošty u stromů apod. Rekonstruováno a doplněno bylo 
i dožilé veřejné osvětlení. Projektová dokumentace byla rozčleněna na 3 části, 1. část se nazývá 
Oprava chodníků ulic Gagarinova a Npor. Eliáše, 2. část Rekonstrukce zpevněných ploch - centrum a 
3. část Přístavba parkoviště za obchodním domem. 
 Výběrové řízení bylo vypsáno na celý pátý soubor akcí (tj. Stavařov + Centrum Polabiny 3) 
v roce 2006 s tím, že v roce 2006 bude realizována pouze první část souboru - Stavařov. Staveniště na 
druhou část souboru – tj. Centrum Polabiny 3 – bylo předáno ve dvou etapách, 13. 3. 2007 (2. část 
dle PD) a 24. 9. 2007 (1. a 3. část dle PD). Přejímka dokončeného díla se uskutečnila 30. 11. 2007. 
Celková cena za realizaci akce Centrum Polabiny 3 byla 21,6 mil. Kč, z toho státní dotace činila 6 mil. 
Kč.  
 
Další akce v roce 2007 
 V roce 2007 byla realizována také 3. etapa stavebních úprav páteřní ulice Bělehradská (1. 
etapa byla provedena v roce 2004, 2. etapa v roce 2006). Závěrečná část akce byla financována 
městským obvodem Pardubice II. Předání dokončené akce se uskutečnilo 31. 8. 2007. Celková cena 
za realizaci 2. etapy činila 2,1 mil. Kč. Součástí akce bylo především odvodnění vozovky (zvednutí 
obrub, instalace nových dešťových vpustí včetně přípojek), dále pak oprava přilehlého chodníku 
(nový kryt ze zámkové dlažby), předláždění zálivu zastávky MHD s využitím speciálních 
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„bezbariérových“ obrubníků a v neposlední řadě stavební úprava přechodu pro chodce pro 
handicapované osoby (snížení obrub, hmatné a varovné pásy, vodicí linie apod.) včetně vložení 
bezpečnostního ostrůvku a nasvětlení přechodu. 
 

 
 Rovněž byla v roce 2007 realizována úprava ulice Prodloužená – prostranství před Policií. 
Akce hrazená z rozpočtu městského obvodu Pardubice II zahrnovala kromě stavebních úprav 
prostranství před služebnou Policie ČR zejména doplnění parkovacích míst. Cena 1,2 mil. Kč. 
 
2008 
D21 DRUŽSTEVNÍ 
 Ulice Družstevní se nachází v severovýchodní části Polabin a patří k nejstarším ulicím sídliště, 
čemuž odpovídal stav zdejších komunikací. Kromě 7 bytových domů se v ulici nachází rovněž Základní 
škola Polabiny 1, přičemž před jejím vchodem chyběly jakékoliv prvky pro zklidnění silničního 
provozu. Mnoho vozidel v ulici parkovalo v rozporu s pravidly silničního provozu podélně u okraje 
šestimetrové vozovky, takže nezbývala dostatečná šířka na průjezd v obou směrech. Regenerace 
lokality ulice Družstevní byla provedena komplexně. Úpravy se tedy dotkly pěších i vozidlových 
komunikací, dětských hřišť, mobiliáře, stanovišť na kontejnery i zeleně. Pouze zásahy do veřejného 
osvětlení byly minimální, neboť to bylo rekonstruováno v celých Polabinách 1 již před několika lety. 
Ulice byla upravena na obytnou zónu s využitím prvků tzv. dopravního zklidňování. Aby byli řidiči 
nuceni skutečně dodržovat sníženou rychlost, byly v ulici zřízeny dvě dlážděné zvýšené plochy 
(retardéry – jeden před vstupem do základní školy), jedna zpomalovací „šikana“ a dále ještě zúžení 
jednoho úseku vozovky. Všechny komunikace dostaly nový povrch (chodníky a parkovací místa ze 
zámkové dlažby, vozovka asfaltový) a součástí akce byly také některé nové cesty pro chodce 
s ohledem na vyšlapané pěšiny i s odpočinkovými zákoutími s lavičkami. Součástí projektu byly 
rovněž sadové úpravy včetně výsadby nových stromů a keřů. Celkem je po úpravách v lokalitě 
k dispozici 171 parkovacích míst, což je o 70% víc oproti původnímu legálnímu stavu. Čtyři dětská 
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hřiště byla zcela rekonstruována včetně vybavení novými, evropským normám vyhovujícími herními 
prvky a jedno nevyužívané hřiště bylo zrušeno. Stávající nevyhovující ohrádky na kontejnery byly 
nahrazeny novými přístřešky ve stylu, který se již na sídlišti osvědčil. Náklady na realizaci akce činily 
15,4 mil. Kč. Akce byla realizována v termínu 6. 10. 2008 – 31. 5. 2009 a kromě rozpočtu města se na 
ní podílel stát dotací ve výši 5 mil. Kč. 
 

 
 
2009 - 2012 
D16 SEVER 
 V letech 2009 – 2012 probíhala realizace rozsáhlejší akce – regenerace sídliště Sever 
rozčleněná na 5 staveb, které jsou stručně popsány níže. Sídliště Sever se nachází v prostoru 
trojúhelníku ohraničeného ze západu rozvíjejícím se campusem Univerzity Pardubice, z východu 
původní rodinnou zástavbou Cihelna a ze severu Hradeckou ulicí. Sever patří k posledním 
dokončeným částem komplexní bytové výstavby na pravém břehu Labe, vznikl v 80. letech minulého 
století panelovou technologií a je bohužel silně poznamenán dobovými zpřísněnými požadavky na 
zahuštění zástavby a nerealizací některých původních záměrů. 
 Nejvíce problémů bylo v oblasti dopravy - nedostatek kvalitních zařízení pro dopravu v klidu, 
stojící vozidla v sídlišti překážející ostatním funkcím v území, kolize dopravy v pohybu (zejména MHD) 
se zaparkovanými vozidly a chybějící ucelený pěší tah v ulici Kunětické. Celá lokalita je na centrum 
města dopravně napojena přes křižovatku u Josefa, která byla dlouhodobou dopravní závadou. Jedná 
se o křižovatku pěti ulic, do níž má být výhledově napojeno ještě šesté rameno, které propojí tuto 
část města s budoucím severovýchodním obchvatem a novými rozvojovými plochami.  
 Samotnému zpracování projektu regenerace sídliště Sever předcházelo vyhotovení a 
prezentace dopravně urbanistické studie, kde byly zformulovány základní závěry. Studie konstatovala 
stávající celkovou kapacitu parkovacích ploch v lokalitě 345, maximální počet zjištěných vozidel 462 a 
navrhuje celkovou kapacitu parkovacích ploch 600. Pro návrh řešení byly vytyčeny následující 
podmínky. Bude odstraněna dopravní závada v podobě stávající křižovatky u Josefa její přestavbou na 
kapacitní kruhový objezd. Zvýšení nabídky stání na terénu bude realizováno výhradně zkapacitněním 
stávajících ploch, které bude zajištěno stavebními úpravami a změnou organizace dopravy. Návrhy 
budou provedeny převážně na plochách, které jsou určeny pro funkci dopravy v pohybu i v klidu už 
ve stávajícím stavu, tzn. bude respektováno stávající funkční členění ploch v sídlišti. Souběžně s 
řešením dopravy byla v lokalitě posouzena všechna dětská hřiště, přičemž některá jsou navržena k 
rozšíření a lepšímu vybavení moderními a bezpečnými hracími prvky a několik miniaturních hřišť v 
těsné blízkosti obytných domů je navrženo ke zrušení. Součástí projektu je tradičně i vybudování 
osvědčených přístřešků na komunální a tříděný odpad, sadové úpravy a na potřebných místech také 
doplnění veřejného osvětlení.  
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D16 SEVER - stavba 5 - okružní křižovatka u Josefa  
 Jako první z pěti dílčích staveb regenerace sídliště Sever byla vybrána přestavba křižovatky  
U Josefa, která byla předmětem VII. souboru v roce 2009. Na úpravy křižovatky bylo jen od začátku 
devadesátých let, kdy bylo dokončeno sídliště Sever, zpracováno několik projektů, které se však 
nedočkaly realizace. Původně se uvažovalo o křižovatce průsečné, v novém miléniu se pak prosadila 
myšlenka kruhového objezdu. V roce 2003 bylo vydáno stavební povolení, ale opět se nepodařilo 
nalézt finanční prostředky na realizaci přestavby.  
 Teprve postupující Program regenerace panelových sídlišť Pardubice – Pravý břeh Labe pod 
taktovkou městského obvodu Pardubice II přinesl reálnou šanci na realizaci léta odkládaného 
záměru. V rámci přípravy komplexní regenerace sídliště Sever byl původní projekt pečlivě revidován. 
Nakonec bylo rozhodnuto o jeho úpravě s cílem zpřehlednění křižovatky, velkorysejšího řešení 
zastávek MHD, lepšího trasování pěších a cyklistických tras a v neposlední řadě sjednocení návrhu 
úprav části ulice K Cihelně s jejím budoucím řešením v celé délce. 

 
studie z roku 1991      návrh průsečné křižovatky z konce 90. let 
 

 
návrh kruhového objezdu z roku 2003    konečný návrh z roku 2008 
 
 V rámci akce tedy došlo k propojení ulic Kunětická, K Cihelně, Studentská a Ke Koupališti 
novou okružní křižovatkou, přičemž byl odstraněn provizorní kruhový objezd vytvořený 
z červenobílých plastových segmentů (mezi lidem neoblíbený a zvaný „lego“). Nové řešení křižovatky 
je dostatečně kapacitní, moderní a přináší i nová estetická měřítka. Současně byly rekonstruovány 
úseky ulice Studentské, K Cihelně a Kunětické vždy po první odbočku. Na východní straně Kunětické 
je záliv pro podélné stání vozidel a rekonstruovaná část ulice je opět obousměrná. Na ulici K Cihelně 
jsou čtyři nové parkovací zálivy pro kolmé parkování 27 vozidel a na ulici Studentské jsou nové 
zastávkové zálivy a dělicí středový ostrůvek. Součástí akce byly rovněž komunikace pro pěší a cyklisty 
a sanace a doplnění veřejného osvětlení včetně atypického trojramenného svítidla ve středovém 
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ostrově křižovatky. Samozřejmostí byly sadové úpravy. Akce byla realizována od 1. 9. 2009 do 30. 4. 
2010. Náklady na realizaci akce byly 23,6 mil. Kč, přičemž státní dotace z programu regenerace 
panelových sídlišť činila 4 mil. Kč. 

 
původní stav křižovatky (provizorium)    nový stav (středový ostrov se svítidly) 
 

 
Pohled z ulice Studentské na upravenou křižovatku – novou vstupní bránu do sídliště Sever 
 
D16 SEVER - stavba 1 - ulice K Cihelně 
 V přímé návaznosti na dokončení rekonstrukce křižovatky u Josefa byla zahájena 
rekonstrukce ulice K Cihelně, která tvoří pomyslnou hranici mezi sídlištěm Sever a univerzitním 
campusem, resp. čerstvě dokončeným komplexem budov Fakulty chemicko-technologické Univerzity 
Pardubice. Na západní straně ulice, kde se dosud stálo nelegálně na nezpevněných plochách, byly 
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vybudovány zálivy na kolmá stání v počtu celkem 62 míst včetně stání pro invalidy. Řada stání je 
pravidelně přerušována ostrůvky se stromy a keři. Dalších 10 parkovacích míst přibylo díky zvětšení 
parkoviště u domu čp. 117. 
 

 

 
 Podél západního okraje ulice vznikla sdružená stezka pro pěší a cyklisty s napojením do 
systému městských cyklo a pěších tras a zcela nové veřejné osvětlení. Součástí akce byla také 
výstavba přístřešků na kontejnery. Pro zamezení rychlých průjezdů vozidel a vzhledem k velké 
intenzitě pěších přecházejících tuto ulici je provedeno zklidnění pomocí širokých příčných prahů 
v kombinaci s vyvýšením celých ploch křižovatky. V průběhu realizace byla oproti projektu navíc 
provedena úplná rekonstrukce původní vozovky (pod asfaltem zde byly ještě dlažební kostky) a 
starých parkovacích míst a chodníku z betonu při východní straně ulice. Celá ulice tak získala 
jednotný, estetický vzhled. Akce byla realizována od 11. 3. do 31. 8. 2010. Náklady na realizaci akce 
činily celkem 15,6 mil. Kč, přičemž byly hrazeny výhradně z rozpočtu města. 
 
D16 SEVER - stavba 3 - ulice K Rozvodně 
 Úpravy v ulici K Rozvodně navázaly na rekonstrukci ulice K Cihelně. Dle projektu byly k ulici 
K Rozvodně připojeny tři zálivy pro celkem 26 kolmých stání v místě výrazných deficitů u objektů čp. 
97, 99. Navíc zde dosud vozidla nesprávně parkovala i v místě požárních nástupních ploch, takže se 
novým uspořádáním vyřešil i tento problém. Oba vjezdy k domům byly rozšířeny tak, aby umožnily 
legální parkování (celkem 20 nových míst) a současně i dostatečně široký volný přístup k domu. 
Součástí akce byla i sanace chodníku a v neposlední řadě náhrada nevyhovujících kontejnerových 
stanovišť novými přístřešky osvědčeného typu. Akce byla realizována od 1. 6. do 5. 10. 2010. Náklady 
na realizaci činily celkem 3,1 mil. Kč. Akce tvořila společně se stavbou 4 (dětská hřiště) druhou část 
VII. souboru akcí, který byl realizován pouze z rozpočtu města. 
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D16 SEVER - stavba 4 - dětská hřiště 
 Souběžně s úpravami ulice K Rozvodně byla provedena rekonstrukce dosluhujících dětských 
hřišť mezi jednotlivými bloky domů na celém sídlišti Sever. Největší změny se dotkly centrálního 
hřiště M1, které bylo rozšířeno a zcela nově vybaveno. Vévodí mu moderní a evropským normám 
vyhovující herní sestava ve tvaru kosmické rakety s mohutnou tubusovou skluzavkou doplněná 
několika dalšími hračkami (houpačky, kolotoč, kladina aj.). Původní zachovalá prolézačka (hrad) byla 
repasována a přemístěna na druhé rozšířené a modernizované hřiště u domu čp. 117. Dále se 
přestavba dotkla čtyř menších hřišť pro nejmladší děti, konkrétně u domů čp. 95, 100, 115 a 116. 
Tato menší hřiště byla vybavena vždy malým pískovištěm, jedním či dvěma herními prvky a měkkou 
pryžovou dlažbou. Všechna hřiště byla rovněž vybavena novými lavičkami a přístupovými chodníčky. 
Akce byla realizována od 1. 6. do 5. 10. 2010. Náklady na realizaci činily celkem 2,2 mil. Kč a byly 
hrazeny výhradně z rozpočtu města.  
 

 



Program regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe – AKTUALIZACE 2022 28 
 

D16 SEVER - stavba 2 - ulice Kunětická 
 Kunětická ulice byla historicky významnou výpadovkou z Pardubic ve směru na Hradec 
Králové a v řešeném území byla původně na katastru obce Cihelna. Situace se změnila až v polovině 
minulého století výstavbou nového pardubického mostu přes Labe a navazující nové silnice. Cihelna 
byla připojena k městu Pardubice, jehož nová zástavba na pravém břehu Labe ho s ní homogenně 
propojila. Na konci osmdesátých let bylo vybudováno sídliště Sever, které svými vysokými 
panelovými objekty kontrastuje s původními domky Cihelny, přičemž pomyslnou hranici mezi 
sídlištěm a vesnickou zástavbou tvoří právě ulice Kunětická. Ta si jako dědictví minulosti do dnešních 
dnů udržela lipovou alej, zvýšenou niveletu a pod vrstvami současného asfaltu původní dlážděnou 
cestu. Bohužel zub času se na stavu ulice podepsal hlavně negativně. V době výstavby sídliště Sever 
byl zasypán jeden příkop podél ulice, zvýšen terén a přisypány kmeny starých lip, mezi něž byla 
vetknuta parkovací místa. Mohutné dřeviny v nyní hustě obydleném území postupně dožívají a 
mnohé nešetrné zásahy z minulosti se dnes projevují sníženou provozní bezpečností některých 
stromů. Opakované odborné dendrologické posudky od různých zpracovatelů nakonec skončily 
doporučením v případě rekonstrukce ulice provést i kompletní náhradu uličního stromořadí. Lipová 
alej na západní straně ulice byla tedy vykácena a nahrazena novým stromořadím, v symetricky 
rozmístěných ostrůvcích mezi parkovacími místy za použití odrůdy lip menšího vzrůstu. 
 Dalším problémem v ulici bylo chybějící odvodnění jedné strany vozovky, nedostatek 
parkovacích míst a v neposlední řadě nepřehledná a obtížná průjezdnost kvůli množství 
zaparkovaných aut. Původní pojetí profilu komunikace, tj. 2 jízdní pruhy, parkovací stání a chodník, již 
také přestalo vyhovovat. Proto byla v projektu navržena úprava, která při respektování stávající šíře 
zpevněných ploch umožní při zachování obousměrného provozu a kolmých parkovacích míst navíc i 
podélné stání díky mírnému zúžení chodníku. Komunikace se konečně dočkala obrub a odvodnění po 
obou stranách a kompletní sanace. Rekonstruována byla i parkovací místa a chodník včetně odboček 
k přilehlým panelovým domům. Chodník podél ulice byl prodloužen od točny MHD až k nové 
křižovatce ulice Kunětická s ulicí Stromovou -  obslužnou komunikací obytného souboru Nová Cihelna 
(akce jiného investora). 

 
 Celá ulice je v návaznosti na komplexní dopravní řešení sídliště Sever pojata jako zóna Tempo 
30 a v rekonstruovaném úseku je navrženo několik zklidňovacích prvků - zvýšených ploch křižovatek 
nebo retardérů. Nová parkovací místa přibyla zejména před domem čp. 100, kde v místě nevyužitého 
starého pískoviště vzniklo parkoviště pro 26 vozidel. Součástí akce byly rovněž úpravy prostoru mezi 
čp. 115 a 116 a rozšíření parkoviště za IXI klubem. Celé akci předcházela rekonstrukce plynovodu 
(investice RWE), na kterou navázala výstavba dešťové kanalizace v ulici a rekonstrukce ploch pro pěší. 
Úpravami veřejného osvětlení byla 30. 11. 2011 završena první etapa akce, na níž byla vázána státní 
dotace z programu regenerace panelových sídlišť (5,5 mil. Kč, z toho 3,9 mil. Kč dotace). Druhá etapa 
zahrnující dokončení komunikací a parkovišť, výstavbu přístřešků na kontejnery a sadové úpravy byla 
zahájena v zápětí a dokončena byla 30. 4. 2012 v ceně 11,6 mil. Kč (pouze z rozpočtu města). 
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2013 
D22 CENTRUM POLABINY 4 
 Jak již bylo podrobněji popsáno v analytické části, sídliště Polabiny je rozčleněno na několik 
obytných okrsků označených čísly, přičemž jednotlivé okrsky mají svá centra, kde jsou soustředěny 
objekty občanské vybavenosti, tj. zejména obchody, služby, restaurace, ale i školy či kulturní zařízení. 
Po mnoha letech od dokončení sídliště jsou potřebné úpravy a zkvalitnění povrchů, doplnění 
mobiliáře, zvýraznění a materiálové i barevné odlišení hlavních os a podobně. Úpravy městského 
parteru, do něhož okrsková centra spadají, jeho oživení a zkvalitnění, jsou od počátku jedním 
z hlavních cílů programu regenerace. Jako první se dočkalo rekonstrukce centrum Polabiny 2, a to 
ještě před zahájením programu Regenerace panelových sídlišť v letech 1997 a 1998 jako jedna 
z prvních akcí nově vzniklého městského obvodu Pardubice II. Po spuštění programu regenerace 
v roce 2001 přišly na řadu Polabiny 1, jejichž centrum bylo kromě rekonstrukce rovněž propojeno do 
centra Polabin 2, v roce 2007 se dočkaly Polabiny 3 a konečně v roce 2013 přišla na řadu polabinská 
čtyřka a podobně jako v případě trojky byla nejprve zpracována architektonicko-urbanistická studie, 
s níž byla seznámena veřejnost na jaře 2011. Následně byla zpracována projektová dokumentace. 

 
Původní stav prostoru centra Polabin 4 byl neutěšený. Ohniskem je vytížená zastávka MHD 

v ulici Kpt. Bartoše, z níž vychází do všech směrů pěší komunikace (zpevněné nebo vyšlapané) 
k obchodům nebo obytným domům. Hlavní osou je široký chodník trasovaný ke vstupu do Gymnázia 
Mozartova, který se přimykal přes dožilé terasy s rozpadajícími se betonovými záhony a schodiště 
k obchodním jednotkám. Ve vzrostlém parku mezi objekty služeb a gymnáziem se nachází louka 
sloužící ke společenským akcím, uzavřená kulisou mohutných stromů.  

V rámci akce byly optimalizovány pěší komunikace, vyzdvihla se přirozená ohniska prostoru a 
byl zdůrazněn význam zelených odpočinkových ploch. Prvním významným ohniskem je okolí 
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zastávky, kde je místo dosavadní změti vyšlapaných cest vytvořeno malé náměstí s výraznou dlažbou 
se vsazenou číslicí “4”. Další ohnisko je na rozcestí. V prostoru mezi ohnisky jsou nová schodiště a 
bezbariérové rampy, doplněné prvkem husté zdvojené aleje výrazně kvetoucí zeleně. Současně došlo 
k rekonstrukci komunikací napříč parkem a celé území bylo doplněno estetickým mobiliářem 
v podobě laviček, odpadkových košů (poprvé ve městě i na separovaný odpad), hodin, plakátovacích 
ploch, stojanů na kola apod. Do dvou etap členěná akce probíhala od 19. 8. do 3. 12. 2013 a vyšla 
celkem na 9,1 mil. Kč, hrazených kompletně z rozpočtu městského obvodu. Dodáváme, že 
v návaznosti na regeneraci veřejných prostranství provedl soukromý majitel obchodního střediska 
rekonstrukci svého objektu, jak je patrné ze spodní dvojice fotografií. 
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2014 
D27 PŘEDPROSTOR ZŠ POLABINY 2 

Předmětem IX. souboru byla akce nazvaná Předprostor ZŠ Polabiny 2. Lokalita navazuje přes 
ulici Prodlouženou na centrum Polabin 2. Zpevněné plochy pocházely z přelomu 60. a 70. let 
minulého století a byly již zchátralé. Zejména pěší komunikace měly dožilý povrch z litého asfaltu a 
v devadesátých letech doplněné chodníčky ze zámkové dlažby kapacitně nedostačovaly. Přímo před 
školou byly nevzhledné betonové záhony a nevyužívaný bazének skýtající riziko zranění dětí. 
Obslužná vozidlová komunikace byla šířkově předimenzovaná a sváděla k rychlé jízdě. Kapacita 
parkovacích míst byla nedostatečná. Veřejné osvětlení v lokalitě bylo kompletně sanováno v roce 
2003, budova ZŠ byla nedávno regenerována a zateplena. Po vypracování urbanistické studie ve třech 
variantách, s nimiž byla seznámena veřejnost i vedení školy, bylo přistoupeno ke zpracování 
projektové dokumentace, která zohlednila obdržené připomínky. V rámci akce byla provedena 
rekonstrukce stávajících ploch před základní školou a výměna povrchu navazujících chodníků v ulici 
Prodloužené. Byly doplněny parkovací zálivy podél ulice včetně vyznačení míst pro tělesně postižené 
a K+R míst pro rodiče žáků školy. Vozovka byla zúžena, označena jako zóna 30 a byly doplněny 
zklidňovací prvky (zvýšené přechody pro chodce). U chodníků a před školou byla zřízena odpočinková 
místa s novými lavičkami. Vstup do školy byl bezbariérově upraven a do nových záhonů byla vysázena 
kvetoucí zeleň. Akce probíhala od července do října 2014, náklady na akci činily 6,643 mil. Kč, přičemž 
státní dotace byla získána ve výši 4 mil. Kč a zbytek byl hrazen městským obvodem Pardubice II. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D28 VNITROBLOKY BROŽÍKOVA 

Kromě dotační akce byla v roce 2014 zahájena realizace ještě jednoho projektu, a to 
Vnitrobloků v Brožíkově ulici. Jedná se o rekonstrukci vnitrobloků mezi třemi panelovými domy čp. 
424-6, 427-9 a 430-2 v ulici Brožíkově. Původní záměr počítal pouze s větší opravou komunikací, ale 
nakonec vznikl komplexní projekt. Kromě nových povrchů na všech zpevněných plochách dochází k 
rozšíření parkoviště na normové šířky, s čímž souvisí posunutí a výměna veřejného osvětlení. Nové 
budou i ohrádky na kontejnery (včetně zastřešení). Dožilé "betonové" dětské hřiště nahradilo nové 
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menší s moderními herními prvky včetně novinky - lanové kopule o průměru 6,4 m. Cílem úprav 
parkoviště byla maximalizace počtu parkovacích míst při minimálním zásahu do zeleně. Akce 
probíhala ve dvou etapách v období od 5. 3. 2014 do 5. 6. 2015. Celkové náklady na tuto akci činily 
6,7 mil. Kč (pouze z rozpočtu města, resp. městského obvodu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 
D29 STUDENTSKÁ 

Předmětem X. souboru byla regenerace ulice Studentská. Stavební úpravy této ulice navázaly 
na její část, která byla rekonstruována v roce 2009 v rámci VII. souboru – okružní křižovatky U Josefa. 
Tato významná městská komunikace navazuje na páteřní ulici sídliště Polabiny (Bělehradskou) a 
spojuje ho se sídlištěm Pardubice Sever. Studentská ulice sousedí rovněž s univerzitním kampusem a 
její rekonstrukce byla připravena v úzké kooperaci s Univerzitou Pardubice. Ta v roce 2015 realizovala 
rozsáhlé úpravy ploch v okolí svých objektů včetně výstavby několika desítek nových parkovacích 
míst, která nahradila mj. dosavadní nevhodné podélné parkování ve Studentské ulici. Součástí 
investice Univerzity Pardubice byl i chodník podél jižní strany ulice.  
 V rámci akce města došlo především k rekonstrukci vozovky, která je nyní dělena podélným 
středovým ostrůvkem s novými svítidly veřejného osvětlení na stožárech, které do budoucna umožní 
bezproblémovou montáž trolejové trakce. Na rekonstruované části ulice jsou dva přechody pro 
chodce na zvýšených plochách, které přispějí ke zklidnění dopravy v souladu se zřízením zóny Tempo 
30. Navíc v souladu s cyklogenerelem (Plánem rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Pardubicích) jsou 
po okrajích ulice zřízeny tzv. cyklopiktokoridory.  

Akce byla realizována od 20. 7. do 27. 11. 2015. Celkové náklady činily 7,9 mil. Kč, přičemž 
státní dotace byla získána ve výši 4 mil. Kč a zbytek byl hrazen městským obvodem Pardubice II. 
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D30 VARŠAVSKÁ 

Kromě dotační akce byl v roce 2015 realizován ještě jeden projekt, a to rekonstrukce ulice 
Varšavské. Jedná se o ulici, která navazuje na v roce 2014 upravený Předprostor ZŠ Polabiny 2. Byla 
zde asfaltová vozovka o šíři 7 m s podélným stáním vozidel. V úseku mezi křižovatkami ulic Nová a 
Jiřího Tomana bylo kolizní místo s poměrně hustým provozem chodců, kteří neorganizovaně 
přecházeli vozovku mezi parkujícími auty. Rovněž zde byl začátek zóny tempo 30 bez stavebních 
úprav, které by na změnu režimu upozornily řidiče. Výjezd na hlavní ulici Kosmonautů komplikován 
špatným rozhledem kvůli vozidlům parkujícím až téměř v prostoru křižovatky. Všechny tyto problémy 
byly vyřešeny v rámci rekonstrukce. Podél vozovky jsou zřízeny zálivy na podélné parkování, v ulici 
jsou dva zpomalovací prvky – retardéry, současně byly rekonstruovány i chodníky. Akce probíhala 
v období od 14. 5. do 31. 7. 2015, celkové náklady akci činily 2,2 mil. Kč a byla kompletně hrazena 
z rozpočtu městského obvodu Pardubice II. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 - 2018 
D23 DRUŽBY 

První etapa rekonstrukce ulice Družby byla jakožto XI. soubor připravena k realizaci v roce 
2016, kdy byla i předmětem žádosti o státní dotaci, avšak žádost neuspěla. Přesto bylo ještě v roce 
2016 vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, přičemž realizace se uskutečnila v termínu od 18. 4. do 
22. 8. 2017. Druhý pokus o získání státní dotace v roce 2017 byl úspěšný a z celkových nákladů ve výši 
10,8 mil. Kč činila státní dotace 4 mil. Kč.  

Dodáváme, že druhá etapa rekonstrukce byla realizována v termínu od 26. 3. do 27. 5. 2018, 
a to pouze z prostředků města (resp. městského obvodu Pardubice II). Náklady na rozsahem menší 
druhou etapu činily 3,4 mil. Kč.  

Řešené území tvoří rozsáhlý vnitroblok obklopený 4 velkými panelovými domy. Obslužná 
vozovka byla betonová s nerovným vydroleným povrchem o šíři 7 m, kde se parkovalo podélně a 
zůstávala nedostatečná šířka pro oboustranný provoz. Chodníky měly dožilý rozlámaný povrch z 
litého asfaltu, na hlavním průběžném chodníku bylo provizorně povoleno podélné parkování. Na 
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konci ulice bylo rozlehlé vybetonované parkoviště s absencí vyznačených míst. V lokalitě bylo torzo 
dětského hřiště (dlážděná plocha bez vybavení), zastaralé a nedostatečné veřejné osvětlení, 
nevhodně umístěné kontejnery na odpad (příliš velká koncentrace v uličce s 24 kusy). 

V rámci rekonstrukce byla vozovka zúžena na 5,5 m s tím, že nový kryt využívá jako podklad 
původní betonovou konstrukci. Celá ulice je v zóně Tempo 30 a obsahuje zpomalovací prvky - 
zvýšené plochy v místech vjezdů k domům a zvýšenou křižovatku. Přibyla parkovací místa, ale 
hlavním cílem bylo stavebními úpravami znemožnit nesprávné parkování a zajistit dostatečné šířky na 
průjezd a rozhledy. Velké parkoviště je přeuspořádáno do 6 parkovacích "boxů" a rozšířeno západním 
směrem (posun chodníku do zeleně) a východním směrem (do prostoru původní uličky s kontejnery), 
parkovací místa jsou vyznačena dlažbou. Chodníky byly rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě. 
Prostor přilehlý k západní straně velkého parkoviště nyní tvoří místo střetávání dvou výrazných 
pěších propojení uvnitř zástavby, které má za cíl nabídnout více než křížení a stát se přirozeným 
těžištěm v návaznosti na hřiště, vstup do areálu Knihovny městského obvodu Pardubice II a Domu 
dětí a mládeže Alfa, v němž se odehrává množství aktivit.  
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 Pro kontejnery byly vybudovány 3 samostatné přístřešky vždy pro komunální i separovaný 
odpad, přístup pro obyvatele z chodníku, pro svozovou firmu z vozovky. Hřiště získalo nový tvar i 
vybavení (posilovací stroje), byly nahrazeny a doplněny lavičky. Kompletní rekonstrukce se dočkalo i 
veřejné osvětlení. Došlo rovněž k výsadbám nových stromů a keřů v rámci závěrečných sadových 
úprav rekonstruované lokality. 
 
D31 DOPRAVNÍ ZKLIDNĚNÍ OKOLÍ ZŠ POLABINY 1 
 Vzhledem k tomu, že XI. soubor (ul. Družby) byl původně připraven k realizaci v roce 2016, byl 
v roce 2017 realizován i XII. soubor, a to výhradně z prostředků města a městského obvodu. Pod 
názvem Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 se skrývá rekonstrukce částí ulic Mladých a Rosická. 
Ulice Mladých je obslužnou komunikací v okrsku sídliště Polabiny 1, od křižovatky se slepou ulicí 
Družstevní (regenerace v roce 2008) západním směrem nese název Rosická. V lokalitě se nachází 
základní škola a dvě mateřské školy. Chyběla zde bezpečná místa pro přecházení, zejména v ranní 
špičce zde pravidelně bývala neúnosná dopravní situace - velká frekvence chodců v kombinaci s 
množstvím vozidel přivážejících děti do ZŠ a MŠ. Před samotným vyhotovením návrhu bylo 
provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření v rámci projektu Bezpečné cesty do škol, který pro město 
zpracovala Nadace Partnerství. Na přelomu května a června 2015 probíhal na zúčastněných školách 
(ZŠ Polabiny 1, MŠ Pastelka - Rosická a MŠ Mladých) dotazníkový průzkum spojený s identifikací míst, 
které žáci při své cestě do školy vnímají jako rizikové. 10. 11. 2015 se v 17 hodin v jídelně ZŠ Polabiny 
1 (Družstevní) uskutečnila veřejná prezentace výsledků projektu a návrhu dopravních opatření v 
lokalitě.  
 Byly provedeny následující stavební úpravy. Celá ulice je v zóně Tempo 30, dostala nový 
živičný kryt a jednotnou šíři 5 m. Jeden stávající přechod pro chodce byl osvětlen a byly zřízeny dva 
nové přechody včetně osvětlení (na zvýšených plochách, které současně slouží jako zpomalovací 
prvky). Po obou stranách vozovky jsou zálivy na parkování, v centrální části na šikmé stání, které je z 
hlediska rychlého parkování nejpraktičtější. V zatáčkách, kde by auta překážela v rozhledu, není 
parkování umožněno. Chodníky byly rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě, v místech 
nežádoucího parkování a pohybu chodců je z bezpečnostních důvodů umístěno zábradlí. Před 
vstupem do areálu ZŠ byly doplněny lavičky. Nad rámec projektu bylo v úseku přímo navazujícím na 
nový chodník rekonstruováno oplocení základní školy. 
 Stavební práce probíhaly v termínu od 20. 7. do 5. 11. 2017 a vyžádaly si celkové náklady ve 
výši 12,2 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D17 BAJKAL – 1. etapa 

Vodní nádrž zvaná Bajkal vznikla v závěrečné fázi výstavby panelového sídliště Polabiny na 
přelomu 80. a 90. let minulého století. Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k pozemkům 
zůstaly dlouhou dobu nedokončeny komunikace v jejím okolí. V roce 2003 byl zpracován první 
motivační výkres úprav okolí Bajkalu, který byl dále rozpracován ve studii v roce 2015. V roce 2017 se 
konečně podařilo získat všechny potřebné souhlasy k výstavbě nejdůležitějšího chybějícího úseku 
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propojujícího Lonkovu a Hradeckou ulici (mezi Bajkalem a slepým ramenem Labe). Zde byla původně 
jen vyšlapaná pěšina, za deště silně blátivá. 

První etapa úprav okolí Bajkalu byla realizována v termínu od 19. 3. do 31. 5. 2018 z rozpočtu 
městského obvodu Pardubice II v ceně 2,9 mil. Kč. Vznikl především nový spojovací chodník s 
asfaltovým povrchem, který umožní komfortnější průchod z Polabin na zastávku Stavařov a navazující 
přechod pro chodce směr Cihelna. Součástí stavby bylo i veřejné osvětlení. Kromě „hlavního“ 
chodníku vznikla ještě souběžná mlatová pěšina blíže k vodě s lavičkami a dvojicí betonových stupňů 
do vody.  
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
D24 STAVBAŘŮ, ROSICKÁ 

V roce 2018 byla zahájena realizace XIII. souboru, zahrnujícího rekonstrukci ulic Stavbařů a 
Rosická. Vypracování projektu předcházelo v roce 2015 zpracování architektonické studie. Na základě 
připomínek obyvatel byl následně záměr upraven a týká především komunikací (chodníky, vozovky, 
parkování), přičemž koncepčně navazuje na rekonstruovanou část ulice Rosické nebo Varšavské. 
Ulice Rosická je obslužnou komunikací v okrsku sídliště Polabiny 1 (úsek mezi ulicemi Stavbařů a 
Mladých byl regenerován v roce 2017 – XII. soubor). Ulice Stavbařů je slepá a na jihu navazuje na 
centrum Polabiny 1 regenerované v roce 2001 (I. soubor).  

Po provedení úprav jsou vozovky obou ulic v zóně Tempo 30 s novým živičným krytem. Na 
vjezdu do ulice je zpomalovací prvek – široký příčný práh, na němž je přechod pro chodce a současně 
tvoří začátek zóny Tempo 30 (obdobně jako v protější ulici Varšavské - regenerace v roce 2015). Dále 
byla zvýšena plocha křižovatky Rosická - Stavbařů, na níž je rovněž místo pro přecházení. Parkovací 
místa jsou řešena po obou stranách vozovky, v ulici Stavbařů po obou stranách zálivy na kolmé stání, 
v ulici Rosické z prostorových důvodů zálivy na podélné stání. Chodníky byly rekonstruovány v 
betonové skladebné dlažbě v šíři 2 - 2,5 m. Byly vybudovány nové přístřešky na kontejnery z 
betonových tvarovek se zastřešením obloukovou střechou z trapézového plechu. Stejný typ byl 
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použit v navazující ulici Družstevní při regeneraci v roce 2008 (VI. soubor). Před každým vchodem do 
obytných domů byl umístěn stojan na kola. Dvě dětská hřiště (opravená a nově vybavená v roce 
2014) zůstala beze změny. Veřejné osvětlení doznalo nezbytných úprav, počet a rozmístění lamp 
zůstal přibližně stejný. 

Dodáváme, že akci na základě dohody s příslušnými správci sítí předcházela rekonstrukce 
dožilé kanalizace a poruchového plynovodu. Samotná rekonstrukce byla dokončena 30. 6. 2019. 
Celková cena za realizaci činila 13,6 mil. Kč a byla kompletně hrazena městem Pardubice. 
 
2019 

Předmětem XIV. souboru, jehož realizace byla zahájena ve druhé polovině roku 2019, byly 
dvě akce – dopravní zklidnění okolí ulice Lidické a rekonstrukci navazujících ulic Ležáků a Partyzánů. 
Projekt byl realizován na pozemcích p.č. 3710/1 a 1716/22 v kat. území Pardubice, jejichž vlastníkem 
je statutární město Pardubice. 
 
D19a LIDICKÁ – DOPRAVNÍ ZKLIDNĚNÍ 

Od doby rekonstrukce ulice Lidické v rámci III. souboru regenerace před 15 lety vznikl 
požadavek zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce u základní a mateřské školy. Projekt problém 
vyřešil realizací zóny Tempo 30 a umístěním přechodu na široký zpomalovací práh. Stejným 
způsobem byl upraven rovněž druhý přechod u zatáčky. Kvůli zajištění dostatečného rozhledu na 
přechodech muselo být zrušeno několik parkovacích míst, které byly nahrazeny novým zálivem na 
kolmé parkování. Jako další zklidňovací prvek vznikla ještě zvýšená plocha křižovatky Lidická – Ležáků, 
která přímo navazuje na druhý projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D26 LEŽÁKŮ, PARTYZÁNŮ 

Rekonstrukce ulic Ležáků a Partyzánů přinesla kompletní sanaci všech zpevněných ploch. 
Navýšení kapacity parkovacích míst bylo navrženo s cílem minimalizace zásahů do vzrostlé zeleně. 
Široký chodník před domem 352-354, kde bylo provizorně umožněno parkování, byl zúžen ve 
prospěch stavebně upraveného zálivu na kolmé stání, současně bylo zajištěno bezbariérové napojení 
všech vchodů. Souvislá řada kolmých parkovacích míst je přerušena vždy u vchodů do domu a 
stávající řada kolmých parkovacích míst je rozšířena směrem ke křižovatce. Vjezd do ulice je přes 
zvýšenou křižovatku Lidická - Ležáků, v celé lokalitě je zóna Tempo 30. Na vozovce podél garáží bylo 
umožněno oboustranné kolmé stání. Chodníky byly rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě, 
přičemž návrh respektoval hlavní pěší trasy spojující zastávku MHD Lidická s centrem Polabiny 3, kde 
se kromě obchodní vybavenosti nachází i základní a mateřská škola. Veřejné osvětlení bylo 
kompletně rekonstruováno. Nové přístřešky na kontejnery byly umístěny přibližně ve stejných 
místech jako dosud a jsou z betonových tvarovek se zastřešením střechou z trapézového plechu. 
Dobře vybavené dětské hřiště se nachází za domem 352-354 a zatím nebyla nutná jeho rekonstrukce. 

Stavba byla dokončena v květnu 2020. Celkové smluvní náklady na realizaci akce činily 10,9 
mil. Kč a byly kompletně hrazeny z prostředků MO Pardubice II.  
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2020  
D20 GAGARINOVA 

Předmětem XV. souboru v roce 2020 byla rekonstrukce ulice Gagarinovy, která přímo 
navázala na XIV. soubor a završila vytvoření zóny Tempo 30 uvnitř ucelené části okrsku sídliště 
Polabiny 3. Projekt byl realizován na pozemcích p.č. 3710/1, 3987/5, 1695/1, 1694/1, 1695/3 a 
3710/9 v kat. území Pardubice, jejichž vlastníkem je statutárním město Pardubice, žadatel o dotaci. 

Řešené území na západní straně navázalo na již regenerované centrum okrsku Polabiny 3 
(D15) a ulici Lidickou (D19). Severní straně Gagarinovy ulice dominují tři jedenáctipodlažní deskové 
panelové domy poměrně vzdálené od sebe, na jihu jsou hromadné garáže a restaurace. Povrch 
betonové vozovky byl původní (tj. ze 60. let minulého století) a na mnoha místech narušený. Na 
severní straně byl před časem vybudován nový chodník a kolmá parkovací místa. Rovněž 
vnitrobloková hřiště prošla v nedávné minulosti rekonstrukcí a nevyžadovala tedy regeneraci. 
Vozovka dostala nový živičný kryt a byly na ní doplněny široké zvýšené zpomalovací prahy u vjezdů 
k jednotlivým domům. Na jižní straně byly doplněny zálivy na parkování – u garážového domu kolmé 
a u vzrostlé zeleně podélné. Záliv na kolmé stání vznikl i v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lonkova 
a Lidická. Součástí záměru byly rovněž tři nové přístřešky na kontejnery ocelové konstrukce 
s výplněmi z tahokovu, obdobného typu jako v okolí. 

 

 
Stavba byla dokončena v listopadu 2020 s tím a celkové náklady činily 6,8 mil. Kč. Na akci se 

podařilo získat dotaci z programu regenerace sídlišť ve výši 3,1 mil. Kč. Sluší se dodat, že v úzké 
koordinaci s rekonstrukcí ulice byla v lokalitě provedena rovněž úplná rekonstrukce veřejného 
osvětlení, a to v režii Služeb města Pardubic a.s., jakožto správce a vlastníka souboru veřejného 
osvětlení (společnost je majetkem města). 
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2021 
D32 KARLA ŠÍPKA 

Předmětem XVI. souboru a žádosti o dotaci v roce 2021 byla rekonstrukce ulice Karla Šípka. 
Projekt byl realizován na pozemcích p.č. 3702/1, 3702/3, 3702/27, 3702/28, 4339/1, 4361, 3702/29, 
3702/30, 3702/2 v k.ú. Pardubice a 116/12 k.ú Trnová, jejichž vlastníkem je statutárním město 
Pardubice, žadatel o dotaci. Součástí projektu byly nezbytné úpravy chodníku navazujícího na 
přechod pro chodce u polikliniky na pozemcích p.č. 3702/15, 3971 k.ú. Pardubice ve vlastnictví EUC 
Real Estate a.s. 

Ulice Karla Šípka tvoří severní hranici sídliště Polabiny, na které navazuje další obytná část 
zvaná Trnová, jejíž obyvatelé tuto ulici využívají při cestách za občanskou vybaveností v Polabinách 
(škola, pošta aj.). Ulice Karla Šípka je jednou z  hlavních obslužných komunikací sídliště Polabiny a 
tvoří spojnici páteřních komunikací Jiřího Potůčka a Kosmonautů. V ulici Karla Šípka se nachází 
poliklinika pro celé sídliště a okolí a na křižovatce ulic Karla Šípka a Kosmonautů je významná 
zastávka městské hromadné dopravy Polabiny - točna. Na rozsáhlé travnaté ploše uvnitř točny byl 
v nedávné minulosti vybudován oplocený Psí park s oblibou pejskaři z celého sídliště. To je však až za 
hranicí území řešeného projektem. 

Ulice Karla Šípka se nachází v Zóně 40 a na sedmimetrové vozovce před rekonstrukcí 
parkovala podélně auta, čímž se komplikoval průjezd. Dvě otevřená kontejnerová stanoviště v ulici 
byla zdrojem častého nepořádku. Souběžný chodník s povoleným vjezdem cyklistů byl od vozovky 
oddělen travnatým pásem, který vzhledem k umístění četných inženýrských sítí neumožňoval 
umístění vzrostlé zeleně. Proto projekt navrhl jeho využití pro kolmé parkování.  

 

 
Na nově vzniklých parkovištích byla použita zatravňovací dlažba s cílem zadržení části dešťové 

vody. Samotná vozovka dostala nový živičný kryt a po úpravách má šířku 6 m. Chodník byl rovněž 
rekonstruován při zachování stávajících rozměrů. S cílem zklidnění dopravy byly na vozovce umístěny 
dva široké zpomalovací prahy v místech přecházení chodců. Na východní části ulice se jedná 
o spojnici mezi zastávkou MHD Polabiny - točna a Poliklinikou, ve střední části úseku pak jde o směr 
od panelových domů (ul. Nová a Prodloužená) na nedávno vybudované dětské hřiště a dále pak další 
zastávku MHD na ulici Jiřího Potůčka. U křižovatky s touto ulicí došlo rovněž k úpravě stávajícího 
přechodu pro chodce, který byl doplněn o bezpečnostní ostrůvek.  

V místech obou stávajících kontejnerových stanovišť byly vybudovány nové, kapacitnější 
přístřešky se stěnami z betonových tvárnic, zastřešením šikmou střechou z trapézového plechu a 
výplněmi otvorů z tahokovu. Ze strany od chodníku jsou otevřené vstupy, ze strany vozovky uzavřená 
vrata, která by měla omezit (zkomplikovat) zneužívání kontejnerů pro umísťování nežádoucího 
odpadu přivezeného neoprávněně autem. 

Veřejné osvětlení bylo v relativně nedávné době rekonstruováno, takže zůstává původní. Při 
stavbě dojde pouze k přeložce části jeho kabelu, aby nebyl umístěn pod novými parkovacími místy. 
V rámci sadových úprav byly na základě dendrologického posouzení pokáceny tři neperspektivní 
stromy, které byly nahrazeny výsadbou sedmi stromů nových. V pásu podél chodníku je to 5 ks 
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jeřábu duryňského, který zde již byl před časem vysazen a vytváří základ nového stromořadí, a dále 
pak dva javory u blízkého sportoviště.  

Stavba byla dokončena v listopadu 2021 s tím a celkové náklady činily 6,9 mil. Kč. Na akci se 
podařilo získat dotaci z programu regenerace sídlišť ve výši 3,2 mil. Kč. 

 
D17 BAJKAL – 2. etapa 

V roce 2018 byla realizována první etapa úprav okolí vodní nádrže zvané Bajkal, ideově 
vycházející z architektonické studie Ing. arch. Pavla Mudruňky. Zatímco první etapa řešila jižní stranu 
jezera, druhá etapa se zaměřila na stranu severní. V rámci akce byla vybudována osvětlená stezka pro 
chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem a dokončena mlatové cesta okolo celého jezera. Na straně 
u Hradecké ulice byla nová mlatová cesta schodištěm propojena s chodníkem podél silnice. Na 
novém úseku stezky vznikly dva zálivy pro lavičky s výhledem na Bajkal. 

 
Stavba byla dokončena v říjnu 2021 a celkové náklady ve výši 1,8 mil. Kč byly hrazeny 

z rozpočtu MO Pardubice II. 
 
 

III.4 Popis akce pro rok 2022 
 
D33 CENTRUM SEVER – etapa A 

Předmětem XVII. souboru a žádosti o dotaci v roce 2022 je rekonstrukce centra sídliště Sever 
– etapa A. Projekt bude realizován na pozemcích p.č. 3638/4 a 3368/31v k.ú. Pardubice, jejichž 
vlastníkem je statutárním město Pardubice, žadatel o dotaci. Sídliště Sever (často zvané také Cihelna) 
vybudované na přelomu 80. a 90. let 20. století tvoří relativně samostatný celek uvnitř komplexu 
panelové výstavby na pravém břehu Labe v Pardubicích. Na západě navazuje na sídliště Polabiny a 
kampus Univerzity Pardubice, na východě pak na původní rodinnou zástavbu někdejší obce Cihelna, 
nyní části města Pardubic. V letech 2009-2012 se uskutečnila poměrně rozsáhlá regenerace sídliště 
(D16 Sever), která se v několika etapách věnovala převážně dopravním problémům lokality. Byl 
vybudován kruhových objezd na vstupní křižovatce do sídliště a rekonstruovány páteřní komunikace, 
kde vznikla řada nových parkovacích míst. Co zůstalo při tehdejších úpravách nedotčeno, bylo 
samotné centrum sídliště Sever a jemu se věnuje aktuální projekt. 

Příprava akce byla v tomto případě pojata velkoryseji a zpracování projektu předcházelo 
vyhotovení architektonické studie a široká participace veřejnosti. Studii nechal zpracovat odbor 
hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, přičemž zadání bylo vypracováno ve spolupráci s MO 
Pardubice II a bylo projednáno na setkání s veřejností dne 26. 4. 2018. Pracovní verze studie byla 
prezentována na veřejném setkání dne 3. 4. 2019. O záměru opakovaně informoval tištěný 
Pravobřežní zpravodaj a podrobné informace byly samozřejmě k dispozici na webových stránkách. 
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veřejné projednání studie 3. 4. 2019    studie – koncepce území 

 
Hlavní myšlenkou studie je otevření veškerých veřejných prostor a jejich funkční i optické 

propojení. Nejdůležitějším zásahem je zrušení oplocení části areálu školy u hlavního vchodu a 
připojení tohoto území k veřejnému prostranství. Dále se počítá s odstraněním bariér - zejména 
betonových záhonů - květináčů před samoobsluhou. Při vytváření nové tváře veřejného prostranství 
je využito modelace terénu u budovy školy pro osazení prvků městského mobiliáře i herních prvků 
pro dětské hřiště. Podél svahu je zamýšleno suché retenční koryto pro sběr a postupné vsakování 
dešťových vod z vydlážděných ploch náměstí. V řešeném území jsou vytvořeny tři základní funkční 
zóny. V centru sídliště je to společensko-kulturní zóna, tvořící nové „náměstí” mezi budovami služeb 
a škol. K náměstí přiléhá prostor mezi restaurací a stánky vyčleněný pro restaurační předzahrádky a 
osazený pravidelným rastrem stromů vytvářejícím příjemné místo pro posezení. Druhá zóna je 
přírodně rekreační (prostor od náměstí směrem k ulici K Cihelně) a třetí sportovně-relaxační 
(upravené plochy stávajících hřišť a sportovišť včetně zpřístupněného školního hřiště). 
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Na základě studie městský obvod Pardubice II zadal zpracování další fáze projektové 

dokumentace. Zpracovatelem se na základě výběrového řízení stal Marcel Vondra (hlavní autor 
studie). Zadání projektové dokumentace doznalo oproti studii určitých změn, a to na základě 
připomínek z odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a z řad SVJ a obyvatel. 
V průběhu přípravy projektu došlo ještě k úpravě řešení areálu školy, který bude dle původního 
záměru z větší části začleněn do veřejného prostoru, nicméně na severní straně bude oplocení 
ponecháno, aby do budoucna nevyloučilo možnost vybudování plnohodnotného školního hřiště. 
Projektová dokumentace zahrnuje následující objekty:  
- komunikace - rekonstrukce převážně pěších komunikací s omezeným vjezdem zásobování, nové 

řešení zpevněných ploch okolo objektu občanské vybavenosti včetně prostoru pro případné 
předzahrádky osázeného pravidelným rastrem stromů (pozemky v majetku města), 

- odvodnění (suchý poldr / zasakování), 
- přesun oplocení školy (resp. jeho částečné zrušení a začlenění svahu u školy do veřejného 

prostoru), 
- veřejné osvětlení, 
- sadové úpravy (včetně dendrologického průzkumu), 
- dětská hřiště – rekonstrukce centrálního a tří menších hřišť s využitím zachovalých či 

repasovaných původních herních prvků a doplnění nových, vybudování nových dopadových ploch 
z lité pryže, 

- sportoviště - multifunkční oplocené s umělým povrchem  
- mobiliář (betonové stupně na svahu u školy, sloup s hodinami, lavičky, koše, stojany na kola aj.) 

V květnu 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí a v říjnu 2021 stavební povolení (na 
komunikace i na ostatní stavební objekty). 

Vzhledem k rozsahu projektu se předpokládá jeho realizace po etapách, přičemž na rok 2022 
se počítá s etapou A, která zahrnuje samotné centrum, tj. městský parter před objekty občanské 
vybavenosti včetně úprav u vstupu do školy. Součástí této etapy jsou rovněž úpravy dvou menších 
dětských hřišť. Následná etapa B řeší využití části bývalého areálu školy, kam se přemístí centrální 
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dětské hřiště a jejím předmětem jsou rekonstrukce zbývajících původních chodníků v lokalitě. 
Poslední etapa C zahrnuje přestavbu stávajícího asfaltového hřiště na multifunkční hřiště s umělým 
povrchem.  

Realizací tohoto projektu dojde k obnově další části sídliště, která významně přispěje ke 
zvýšení standardu bydlení. Etapa je zaměřená zejména na městský parter, na zkvalitnění veřejného 
prostranství v centru sídliště, kde dojde k obnově zpevněných ploch pro pěší, instalaci nového 
mobiliáře, zřízení nových odpočinkových ploch (stupně ve svahu), revitalizaci veřejné zeleně či 
rekonstrukci dvou dětských hřišť. Samozřejmostí je obnova veřejného osvětlení a za zmínku stojí 
i řešení odtoku srážkových vod do suchého poldru s cílem ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku 
přívalových vod. Cílem celého projektu je postupně regenerovat sídliště z dob 60.-80. let 20. století 
a dát mu tak modernější a bezpečnější tvář, aby se v něm obyvatelé cítili dobře a rádi zde žili.  
 
XVII. soubor – Centrum Sever – etapa A – rekapitulace předpokládaných nákladů: 
 
 uznatelné náklady neuznatelné náklady 
Bourací práce 3 566 023,74  
Komunikace 9 184 782,78  
Odvodnění 529 299,54  
Veřejné osvětlení 1 601 853,00  
Sadové úpravy 509 355,35  
Dětská hřiště 933 288,80  
Mobiliář 1 065 588,82  
Vedlejší rozpočtové náklady  414 000,00 
Celkem bez DPH 17 390 192,03 414 000,00 
Celkem včetně DPH 21% 21 042 132,35 500 940,00 
Suma celkem včetně DPH 21% 21 543 072,35 
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Zpráva o kontrole vyúčtování nákladů 
 
 
Dne 25. 6. 2021 byla podepsána Dohoda o udělení záštity ministra zemědělství (dále jen „Dohoda“) 
mezi třemi smluvními stranami: Ministerstvem zemědělství České republiky (dále jen „MZe“), 
Dostihovým spolkem a.s. (dále jen „DS“) a Statutárním městem Pardubice (dále jen „město“). 
 
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, byla Dohoda zveřejněna v registru 
smluv dne 25. 6. 2021. Předmětem této dohody bylo poskytnutí záštity ministra zemědělství 
pořadateli 131. Velké pardubické konané dne 10. 10. 2021 a to v případě finanční podpory 
prostřednictvím města jako spolupodílející se osoby na organizaci uvedené akce. 
 
MZe se zavázalo podílet se na akci tím, že jí poskytne záštitu a za podmínek uvedených v článku IV. 
Dohody uhradí v rámci poskytnuté záštity pořadateli finanční částku ve výši maximálně  
3 400 000 Kč. Částka je určena na úhradu nákladů za skutečně zrealizované činnosti dle odst. 1 až 3 
článku III. Dohody, a to na základě vyúčtování provedeného dle odst. 10 článku III. Dohody s tím, že 
částka bude DS poskytnuta prostřednictvím města, a to tak, že město převede finanční částku pro DS 
na účet DS nejpozději ve lhůtě 14 dní poté, co bude finanční částka připsána na účet města. 
 
Článek III. odst. 10 Dohody ukládá, že Závěrečná zpráva DS, resp. vyúčtování akce, musí být ověřena, 
zkontrolována, projednána a schválena Radou města Pardubic. Po dohodě DS a města primátor 
statutárního města Pardubice stanovil kontrolní skupinu zaměstnanců města ve složení Ing. Markéta 
Řeháková, vedoucí oddělení kontroly, Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního 
managementu, a Ing. Věra Netolická, MBA, vedoucí útvaru interního auditu, aby zkontrolovala a 
ověřila vyúčtování nákladů předložených DS.  
 
Kontrolní skupina předkládá tuto Zprávu o kontrole vyúčtování nákladů (dále jen „Zpráva o 
kontrole“), zpracovanou na základě předložených podkladů DS.  
 
Kontrola probíhala na základě procesů vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v aktuálním znění. V rámci šetření kontrolovala skupina konkrétní prvotní doklady, 
jejich věcnou souvislost s akcí, povinné náležitosti účetních dokladů, jejich vlastní zaúčtování do 
účetnictví DS (dodržování pravidel účtování, které vyplývají ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v aktuálním znění), soulad s právními předpisy a účetními standardy, vnitřními směrnicemi apod. Dále 
kontrolovala, zda DS dodržuje podmínku článku III. odstavce 9 Dohody, že nebudou předloženy do 
vyúčtování doklady týkající se mezd, peněžních odměn, jízdného, občerstvení a DPH, pokud si 
pořadatel uplatňuje odpočet.  
 
V průběhu kontroly byly pořizovány kopie prověřovaných dokladů, které jsou předloženy v rámci 
vlastního vyúčtování akce. Kopie byly naskenovány a budou odeslány jako Příloha č. 4 Závěrečné 
zprávy DS na MZe. Doklady položkově odpovídají přiloženým výstupům (tabulce č. 3 v příloze) této 
Zprávy o kontrole.  
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DS dne 15. 11. 2021 předložil městu Závěrečnou zprávu o plnění uvedeném v článku II. a čl. III. odst. 
1. a 2. Dohody včetně fotodokumentace a monitoringu médií (příloha č. 3). Přílohou č. 1 Závěrečné 
zprávy je vyúčtování nákladů na akci uvedených v souladu s odst. 4 článku III. Dohody v podobě 
sestavy z účetnictví, tj. výsledovka pro zakázku VP Velká pardubická (celkové náklady / výnosy akce). 
Z této sestavy vyplývá, že kompletní pořádání akce (tj. Velká pardubická) neskončilo v zisku, nýbrž je 
vykázána ztráta. Tím pořadatel splnil podmínku zmíněnou v článku III. odst. 10 Dohody. Data ve 
výsledovce odpovídají přehledu zpracovanému kontrolní skupinou v přiložených tabulkách k této 
zprávě o kontrole. 
 
V příloze č. 3 Závěrečné zprávy DS jsou předloženy kompletní doklady pro záštitu. V rámci záštity byly 
hrazeny zejména náklady na materiál: tiskoviny, trofeje, spotřební materiál jako vlajky, visačky, 
dekorace apod.; stelivo a hnojivo; pohonné hmoty do sekaček; spotřební materiál na údržbu. Dále 
náklady na nákup služeb: služby na technické zajištění akce – ozvučení, ostraha, doprava, úklid, 
elektropráce, veterinární služby, služby pro mediální zajištění akce; služby pro dostihy.   
 
Veškeré doklady prokazující náklady, které jsou do vyúčtování zahrnuty, jsou v tištěné podobě 
k dispozici k nahlédnutí na Útvaru interního auditu, u Ing. Věry Netolické, MBA. 
 
Výsledkem kontroly jsou následující zpracované přehledy nákladů akce jako podklad pro poskytnutí 
finanční záštity: 

Tabulka č. 1: Celkové rozpočtované a skutečné náklady akce ve vazbě na přílohu č. 1 Dohody 

Tabulka č. 2:  Celkové náklady a výnosy akce dle jednotlivých dostihů, vyčíslení zisku / ztráty 

Tabulka č. 3:  Přehled zkontrolovaných dokladů předkládaných do vyúčtování - II. kvalifikační dostih 
(26. 6. 2021) 

Tabulka č. 4:  Přehled zkontrolovaných dokladů předkládaných do vyúčtování - III. kvalifikační 
dostih (7. 8. 2021) 

Tabulka č. 5:  Přehled zkontrolovaných dokladů předkládaných do vyúčtování - IV. kvalifikační 
dostih (4. 9. 2021) 

Tabulka č. 6:  Přehled zkontrolovaných dokladů předkládaných do vyúčtování - VELKÁ PARDUBICKÁ 
(10. 10. 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
Zprávu vypracovaly:  Ing. Markéta Řeháková, vedoucí oddělení kontroly, KT 

 

Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu, ORS 

 

Ing. Věra Netolická, MBA, vedoucí útvaru interního auditu 
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Ͳϰ�ϭϬϬ�ϰϲϴ͕ϲϯ

E�<>��z��

s|EK^z

�/^<�ͬ��dZ�d�

��><�D



�ĄƓƚŝƚĂ�D���Ͳ��ƉƌĄǀĂ�Ž�ŬŽŶƚƌŽůĞ
dĂďƵůŬĂ�ē͘�ϯ͗�WƎĞŚůĞĚ�ǌŬŽŶƚƌŽůŽǀĂŶǉĐŚ�ĚŽŬůĂĚƽ�ƉƎĞĚŬůĄĚĂŶǉĐŚ�ĚŽ�ǀǇƷēƚŽǀĄŶş�Ͳ�//͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂēŶş�ĚŽƐƚŝŚ�;Ϯϲ͘�ϲ͘�ϮϬϮϭͿ

ƉŽƵǎŝƚĠ�ǌŬƌĂƚŬǇ͗�&W�с�ĨĂŬƚƵƌĂ�ƉƎŝũĂƚĄ͕�s�с�ǀǉĚĂũŽǀǉ�ƉŽŬůĂĚŶş�ĚŽŬůĂĚ

ŽǌŶĂēĞŶş�ǀ�ƷēĞƚŶŝĐƚǀş��^͗�ǌĂŬĄǌŬĂ͗�D��͕�ƐƚƎĞĚŝƐŬŽ͗�ϮY

ƉŽůŽǎŬĂ�ƌŽǌƉŽēƚƵ ēşƐůŽ�ĚŽŬůĂĚƵ ƉůŶĢŶş
ƵƉůĂƚŸĞŶĄ�ēĄƐƚŬĂ�

;ǀ�<ēͿ
ƉŽůŽǎŬĂ�ĐĞůŬĞŵ�;ǀ�

<ēͿ
ƵŚƌĂǌĞŶŽ�ĚŶĞ

ƉƎĞǀŽĚĞŵ�ͬ�
ŚŽƚŽǀĢ

dŝƐŬŽǀŝŶǇ�Ͳ�ƉƌŽŐƌĂŵǇ͕�ǀƐƚƵƉĞŶŬǇ͕�
ƉŽǌǀĄŶŬǇ͕�ŬŶŝŚǇ͕��s� &WϮϭ͘Ϭϭϵϲ >ĞƚĄŬ��ϰ�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘�;ϭϬϬ�ŬƐͿ ϱϰϬ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϮϯϳ DĂŐĂǌşŶ�н�ƉƌŽŐƌĂŵ�//͘�Ŭǀ͘��;ϭ�ϱϬϬ�н�ϯϬϬ�ŬƐͿ Ϯϯ�ϱϬϬ͕ϬϬ ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
dƌŽĨĞũĞ�Ă�ǀĢĐŶĠ�ĐĞŶǇ &WϮϭ͘Ϭϭϳϰ dƌŽĨĞũĞ�Ă�ĐĞŶǇ�Ͳ�//͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϭ�Ϭϭϴ͕ϭϴ Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϭϴϬ ĚĄƌŬŽǀĠ�ŬƌĂďŝĐĞ�Ͳ�ƐƚƎĞĚŶş�Ͳ�ĐĞŶǇ�ĚŽ�//͘�Ŭǀ͘ ϱ�ϭϳϬ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϭϴϱ ĚĄƌŬŽǀĠ�ŬƌĂďŝĐĞ�Ͳ�ĐĞŶǇ�ĚŽ�ĚŽƐƚŝŚƽ ϴ�ϲϳϳ͕ϵϬ ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϮϳ dƌŽĨĞũĞ�Ă�ĐĞŶǇ�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ ϭ�Ϭϴϴ͕ϰϯ ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϮϴ WŽŚĄƌǇ�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ ϵ�ϱϬϵ͕ϬϬ ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϯϬϰ ĐĞŶǇ�ĚŽ�ƐŽƵƚĢǎş�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ ϭ�Ϯϵϯ͕ϵϭ Ϯϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϯϬϰ ĐĞŶǇ�ĚŽ�ƐŽƵƚĢǎş�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ ϭ�ϯϱϵ͕ϱϬ Ϯϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ƚĞůŝǀĂ�Ͳ�ƐĞŶŽ͕�ƉŝůŝŶǇ͕�ƐůĄŵĂ͕�ŚŶŽũŝǀĂ &WϮϭ͘ϬϮϴϲ ƉŝůŝŶǇ ϭϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
W,D�Ͳ�ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠ�ƐƚƌŽũĞ͕�ƐĞŬĂēŬǇ͕͙ &WϮϭ͘Ϭϭϱϭ ŵŽƚŽƌŽǀĄ�ŶĂĨƚĂ�;ϮϬϬϰ�ůͿ ϭϯ�ϵϮϴ͕ϬϬ ϭϯ�ϵϮϴ͕ϬϬ Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
DĞĚŝĂ͕�ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕�ŝŶǌĞƌĐĞ͕�ƌĞŬůĂŵĂ͕�ǀŝĚĞŽ͕�
ĨŽƚŽ͕�ds &WϮϭ͘ϬϮϮϭ 'ƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ��ŽƐƚŝŚŽǀǉ�ŵĂŐĂǌşŶ�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ ϳ�ϮϬϬ͕ϬϬ ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϮϮϭ 'ƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ��ŽƐƚŝŚŽǀǉ�ƉƌŽŐƌĂŵ�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ ϳ�ϮϬϬ͕ϬϬ ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϮϯ sǇƐşůĄŶş�ƌĞŬůĂŵǇ�Ͳ�ƌĄĚŝŽ��ĞƌŶĄ�ŚŽƌĂ�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ ϭϬ�ϬϴϬ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϮϵ ƉƌŽŶĄũĞŵ�ƚĞĐŚŶŝŬǇ�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ ϵϵ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϯϬ ŽŶůŝŶĞ�ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ�dŝƉƐƉŽƌƚ�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϰϲ &ƌĞŬǀĞŶĐĞ�ϭ�Ͳ�//͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ ϴ�Ϭϴϱ͕ϬϬ ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϮϲϳ ZŽǌďŽƌǇ�ĚŽƐƚŝŚƽ�Ă�ēůĄŶŬǇ�ĚŽ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠŚŽ�
ƉƌŽŐƌĂŵƵ�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ Ϯ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϮϵϬ WƌĄĐĞ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝǌşĐŚ�ŬŽŶĂŶĠ�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ ϭ�ϬϱϬ͕ϬϬ ϮϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϯϭϵ &ŽƚŽŐƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ�Ϯϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�//͘�Ŭǀ͘ Ϯ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϲϲϰ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ�Ͳ�ēůĄŶŬǇ͕�ŝŶǌĞƌĐĞ͕�ƌĞŬůĂŵĂ�͙ ϲϮ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

KǌǀƵēĞŶş�ĂŬĐş &WϮϭ͘ϬϮϰϭ KǌǀƵēĞŶş�ĂŬĐş�Ͳ�//͘�ŬǀĂů͘�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ ϵ�ϴϬϬ͕ϬϬ ϵ�ϴϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
ϮϬϯ�ϲϭϱ͕ϬϬ

Ϯϰ�ϬϰϬ͕ϬϬ

Ϯϴ�ϭϭϲ͕ϵϮ



KƐƚƌĂŚĂ &WϮϭ͘ϬϮϳϬ KƐƚƌĂŚĂ�ĞǆƚƌĂ�ϲͬϮϬϮϭ�Ͳ�//͘�ŬǀĂů͘�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ ϯϵ�ϬϰϮ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϳϬ KƐƚƌĂŚĂ�ďĢǎŶĄ�ϲͬϮϬϮϭ�Ͳ�//͘�ŬǀĂů͘�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ ϭϯ�ϭϴϴ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ƉƌŽŶĄũĞŵ�ŬŽŶş�Ă�
ƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş�ǀ�ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ƌĞĂůŝǌĂĐş�
ĚŽƐƚŝŚŽǀǉĐŚ�ĚŶƽ�;ƉƌŽŶĄũĞŵ�ƐƉƎĞǎĞŶş͕�ŬŽŶş͕�
ŵŽĚĞƌŽǀĄŶş͕�ƉŽĚŬŽǀĄƎƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ͕�ŬŝŶŽďƵƐͿ

&WϮϭ͘ϬϱϴϬ �ĂũŝƓƚĢŶş�ĚǀŽũƐƉƎĞǎş�Ͳ�Ϯ͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϭϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϲϰϮ <ŽǀĄƎƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�Ͳ�Ϯϲ͘ϲ͘ ϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ŽƐƚĂƚŶş�ŶĄŬůĂĚǇ�ǀ�
ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ƌĞĂůŝǌĂĐş�ĚŽƐƚŝŚŽǀǉĐŚ�ĚŶƽ��
ĚŽƉƌŽǀŽĚŶǉ�ƉƌŽŐƌĂŵ͕�ǌĂũŝƓƚĢŶş�t�͕�ƐƚĂŶƽ͕�
ƚůƵŵŽēĞŶş͕�ŚƵĚĞďŶş�ƉƌŽĚƵŬĐĞ͕�ǌĂƉƽũēĞŶş�
ŝŶǀĞŶƚĄƎĞ͕�ƚŽƉŝĚĞů͕�ƌĂĚŝŽƐƚĂŶŝĐ͕�
ŬĂŵĞƌŽǀĠŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ĂƉŽĚ͘Ϳ

&WϮϭ͘ϬϮϰϱ ,ƵĚĞďŶş�ƉƌŽĚƵŬĐĞ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠŵ�ĚŶŝ�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ ϳ�ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϲϯ ŽďƐůƵŚĂ�ĐşůŽǀĠ�ŬĂŵĞƌǇ�Ͳ�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�//͘�ŬǀĂů͘ ϰ�ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϲϯ ŽĚďĢŚŶƵƚĠ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�//͘�ŬǀĂů͘ ϳ�ϮϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϮϴϰ sĞĚŽƵĐş�ƐďŽƌƵ�ƉŽƎĂĚĂƚĞůƽ�Ͳ�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ ϭ�ϰϴϱ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϱϴϴ dĞĐŚŶŝĐŬŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶş�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ƐůƵǎĞď�Ͳ�//͘�ŬǀĂů͘ ϰϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϲϬϱ KƌŐĂŶŝǌĂĐĞ�ĚŽƉƌŽǀŽĚŶĠŚŽ�ƉƌŽŐƌĂŵƵ�Ͳ�//͘�ŬǀĂů͘ ϮϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

sĞƚĞƌŝŶĄƌŶş�ƐůƵǎďĂ &WϮϭ͘ϬϮϰϰ sĞƚĞƌŝŶĄƌŶş�ƐůƵǎďĂ�Ͳ�//͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�Ϯϲ͘ϲ͘ϮϬϮϭ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
jĚƌǎďĂ�ǌĞůĞŶĢ͕�ǌĂŚƌĂĚŶŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�;ƷƉƌĂǀĂ�
ĚƌĄŚǇ�ƉƎĞĚ�ĚŽƐƚŝŚǇͿ &WϮϭ͘ϬϮϳϱ dĞĐŚŶŝĐŬĠ͕�ƷĚƌǎďŽǀĠ�Ă�ƉƎşƉƌĂǀŶĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ�ĂƌĞĄů� ϯϱ�ϳϮϬ͕ϬϬ ϭϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϯϬϴ ƷĚƌǎďĂ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠ�ĚƌĄŚǇ�Ͳ�ēĞƌǀĞŶ�ϮϬϮϭ ϱϰ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
WĂƌŬŽǀĄŶş�;ŶĄũĞŵ�ƉůŽĐŚǇ�ũĂŬŽ�ĚŽēĂƐŶĠ�
ƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ�ƉŽ�ĚŽďƵ�ƌĞĂůŝǌĂĐĞ�ĂŬƚŝǀŝƚ�
ƉƌŽũĞŬƚƵͿ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

��><�D�//͘�<s�>/&/<��� ϱϯϯ�ϲϯϰ͕ϵϮ

ϱϮ�ϮϯϬ͕ϬϬ

ϴϬ�ϲϴϱ͕ϬϬ

ϴϵ�ϳϮϬ͕ϬϬ

ϭϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ



�ĄƓƚŝƚĂ�D���Ͳ��ƉƌĄǀĂ�Ž�ŬŽŶƚƌŽůĞ
dĂďƵůŬĂ�ē͘�ϰ͗�WƎĞŚůĞĚ�ǌŬŽŶƚƌŽůŽǀĂŶǉĐŚ�ĚŽŬůĂĚƽ�ƉƎĞĚŬůĄĚĂŶǉĐŚ�ĚŽ�ǀǇƷēƚŽǀĄŶş�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂēŶş�ĚŽƐƚŝŚ�;ϳ͘�ϴ͘�ϮϬϮϭͿ

ƉŽƵǎŝƚĠ�ǌŬƌĂƚŬǇ͗�&W�с�ĨĂŬƚƵƌĂ�ƉƎŝũĂƚĄ͕�s�с�ǀǉĚĂũŽǀǉ�ƉŽŬůĂĚŶş�ĚŽŬůĂĚ

ŽǌŶĂēĞŶş�ǀ�ƷēĞƚŶŝĐƚǀş��^͗�ǌĂŬĄǌŬĂ͗�D��͕�ƐƚƎĞĚŝƐŬŽ͗�ϯY

ƉŽůŽǎŬĂ�ƌŽǌƉŽēƚƵ ēşƐůŽ�ĚŽŬůĂĚƵ ƉůŶĢŶş
ƵƉůĂƚŸĞŶĄ�ēĄƐƚŬĂ�

;ǀ�<ēͿ
ƉŽůŽǎŬĂ�ĐĞůŬĞŵ�;ǀ�

<ēͿ
ƵŚƌĂǌĞŶŽ�ĚŶĞ

ƉƎĞǀŽĚĞŵ�ͬ�
ŚŽƚŽǀĢ

dŝƐŬŽǀŝŶǇ�Ͳ�ƉƌŽŐƌĂŵǇ͕�ǀƐƚƵƉĞŶŬǇ͕�
ƉŽǌǀĄŶŬǇ͕�ŬŶŝŚǇ͕��s� &WϮϭ͘Ϭϯϱϭ DĂŐĂǌşŶ�н�WƌŽŐƌĂŵ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ Ϯϯ�ϮϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϯϱϭ >ĞƚĄŬ��ϰ�ϯ͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ ϱϰϬ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
dƌŽĨĞũĞ�Ă�ǀĢĐŶĠ�ĐĞŶǇ &WϮϭ͘Ϭϯϭϲ dƌŽĨĞũĞ�Ă�ĐĞŶǇ�Ͳ�ŬŽŬĂƌĚǇ�Ͳ�ĐŝŚůŽǀĄ�Ͳ��///͘�ŬǀĂů͘ ϭϮϳ͕Ϯϳ Ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϯϭϲ dƌŽĨĞũĞ�Ă�ĐĞŶǇ�Ͳ�ŬŽŬĂƌĚǇ�Ͳ�ŵŽĚƌĄ�Ͳ��///͘�ŬǀĂů͘ ϴϵϬ͕ϵϭ Ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϯϰϵ ĐĞŶǇ�ĚŽ�ƐŽƵƚĢǎş�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϭ�ϬϬϲ͕ϵϳ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϯϰϵ ĐĞŶǇ�ĚŽ�ƐŽƵƚĢǎş�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϴϳϬ͕Ϯϱ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϰϬϴ WŽŚĄƌǇ�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ ϳ�ϰϮϱ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϰϭϵ ĚĄƌŬŽǀĠ�ŬƌĂďŝĐĞ�Ͳ�ĐĞŶǇ�ĚŽ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϱ�ϲϰϬ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ƚĞůŝǀĂ�Ͳ�ƐĞŶŽ͕�ƉŝůŝŶǇ͕�ƐůĄŵĂ͕�ŚŶŽũŝǀĂ &WϮϭ͘ϬϮϴϲ ƉŝůŝŶǇ ϭϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
W,D�Ͳ�ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠ�ƐƚƌŽũĞ͕�ƐĞŬĂēŬǇ͕͙ &WϮϭ͘Ϭϭϱϭ ŵŽƚŽƌŽǀĄ�ŶĂĨƚĂ�;ϮϬϬϰ�ůͿ ϭϯ�ϵϮϴ͕ϬϬ ϭϯ�ϵϮϴ͕ϬϬ Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
DĞĚŝĂ͕�ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕�ŝŶǌĞƌĐĞ͕�ƌĞŬůĂŵĂ͕�ǀŝĚĞŽ͕�
ĨŽƚŽ͕�ds &WϮϭ͘ϬϯϱϬ 'ƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ��ŽƐƚŝŚŽǀǉ�ƉƌŽŐƌĂŵ�Ͳ�///͘�ŬǀĂů͘ ϳ�ϴϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϯϱϬ 'ƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ��ŽƐƚŝŚŽǀǉ�ŵĂŐĂǌşŶ��ϱ�Ͳ�///͘�Ŭǀ͘ ϳ�ϴϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϯϱϮ sǇƐşůĄŶş�ƌĞŬůĂŵǇ�Ͳ�ƌĄĚŝŽ��ĞƌŶĄ�ŚŽƌĂ�Ͳ�///͘�ŬǀĂů͘ ϭϬ�ϬϴϬ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϯϲϲ ZŽǌďŽƌǇ�ĚŽƐƚŝŚƽ�Ă�ēůĄŶŬǇ�ĚŽ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠŚŽ�
ƉƌŽŐƌĂŵƵ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ Ϯ�ϱϬϬ͕ϬϬ Ϯϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϯϳϲ &ŽƚŽŐƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ Ϯ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϰϭϯ WƌĄĐĞ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝǌşĐŚ�ŬŽŶĂŶĠ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ ϭ�Ϯϳϱ͕ϬϬ Ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϰϱϲ ƉƌŽŶĄũĞŵ�ƚĞĐŚŶŝŬǇ�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ ϵϵ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϲϲϰ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ�Ͳ�ēůĄŶŬǇ͕�ŝŶǌĞƌĐĞ͕�ƌĞŬůĂŵĂ�͙ ϵϴ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

KǌǀƵēĞŶş�ĂŬĐş &WϮϭ͘ϬϰϬϯ KǌǀƵēĞŶş�ĂŬĐş�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ ϵ�ϴϬϬ͕ϬϬ ϵ�ϴϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
KƐƚƌĂŚĂ &WϮϭ͘ϬϰϬϬ KƐƚƌĂŚĂ�ĞǆƚƌĂ�ϴͬϮϬϮϭ�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ ϯϵ�ϬϰϮ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϰϬϬ KƐƚƌĂŚĂ�ďĢǎŶĄ�ϴͬϮϬϮϭ�Ͳ�///͘�ŬǀĂů͘�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ ϵ�ϯϰϭ͕ϱϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

ϭϱ�ϵϲϬ͕ϰϬ

ϰϴ�ϯϴϯ͕ϱϬ

Ϯϯ�ϳϰϬ͕ϬϬ

ϮϮϴ�ϰϱϱ͕ϬϬ



^ůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ƉƌŽŶĄũĞŵ�ŬŽŶş�Ă�
ƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş�ǀ�ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ƌĞĂůŝǌĂĐş�
ĚŽƐƚŝŚŽǀǉĐŚ�ĚŶƽ�;ƉƌŽŶĄũĞŵ�ƐƉƎĞǎĞŶş͕�ŬŽŶş͕�
ŵŽĚĞƌŽǀĄŶş͕�ƉŽĚŬŽǀĄƎƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ͕�ŬŝŶŽďƵƐͿ &WϮϭ͘ϬϱϴϬ �ĂũŝƓƚĢŶş�ĚǀŽũƐƉƎĞǎş�Ͳ�ϯ͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϭϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϲϰϮ <ŽǀĄƎƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�Ͳ�ϳ͘ϴ͘ ϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ŽƐƚĂƚŶş�ŶĄŬůĂĚǇ�ǀ�
ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ƌĞĂůŝǌĂĐş�ĚŽƐƚŝŚŽǀǉĐŚ�ĚŶƽ��
ĚŽƉƌŽǀŽĚŶǉ�ƉƌŽŐƌĂŵ͕�ǌĂũŝƓƚĢŶş�t�͕�ƐƚĂŶƽ͕�
ƚůƵŵŽēĞŶş͕�ŚƵĚĞďŶş�ƉƌŽĚƵŬĐĞ͕�ǌĂƉƽũēĞŶş�
ŝŶǀĞŶƚĄƎĞ͕�ƚŽƉŝĚĞů͕�ƌĂĚŝŽƐƚĂŶŝĐ͕�
ŬĂŵĞƌŽǀĠŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ĂƉŽĚ͘Ϳ &WϮϭ͘Ϭϯϰϭ ŽŶůŝŶĞ�ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ�dŝƉƐƉŽƌƚ�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϯϰϯ ,ƵĚĞďŶş�ƉƌŽĚƵŬĐĞ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠŵ�ĚŶŝ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ ϳ�ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϯϴϯ ŽďƐůƵŚĂ�ĐşůŽǀĠ�ŬĂŵĞƌǇ�Ͳ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�///͘�ŬǀĂů͘ ϰ�ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϯϴϯ ŽĚďĢŚŶƵƚĠ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ϳ͘ϴ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�///͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ ϴ�ϭϬϬ͕ϬϬ Ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϱϴϴ dĞĐŚŶŝĐŬŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶş�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ƐůƵǎĞď�Ͳ�///͘�Ŭǀ͘ ϰϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

sĞƚĞƌŝŶĄƌŶş�ƐůƵǎďĂ &WϮϭ͘Ϭϯϰϰ sĞƚĞƌŝŶĄƌŶş�ƐůƵǎďĂ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝǌşĐŚ�Ͳ�///͘�ŬǀĂů͘ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
jĚƌǎďĂ�ǌĞůĞŶĢ͕�ǌĂŚƌĂĚŶŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�;ƷƉƌĂǀĂ�
ĚƌĄŚǇ�ƉƎĞĚ�ĚŽƐƚŝŚǇͿ &WϮϭ͘Ϭϰϯϴ

dĞĐŚŶŝĐŬĠ͕�ƷĚƌǎďŽǀĠ�Ă�ƉƎşƉƌĂǀŶĠ�ƉƌĄĐĞ�ŶĂ�///͘�
ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐŝ ϮϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

WĂƌŬŽǀĄŶş�;ŶĄũĞŵ�ƉůŽĐŚǇ�ũĂŬŽ�ĚŽēĂƐŶĠ�
ƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ�ƉŽ�ĚŽďƵ�ƌĞĂůŝǌĂĐĞ�ĂŬƚŝǀŝƚ�
ƉƌŽũĞŬƚƵͿ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ
��><�D�///͘�<s�>/&/<��� ϰϱϲ�ϴϲϲ͕ϵϬ

ϲϱ�ϭϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ



�ĄƓƚŝƚĂ�D���Ͳ��ƉƌĄǀĂ�Ž�ŬŽŶƚƌŽůĞ
dĂďƵůŬĂ�ē͘�ϱ͗�WƎĞŚůĞĚ�ǌŬŽŶƚƌŽůŽǀĂŶǉĐŚ�ĚŽŬůĂĚƽ�ƉƎĞĚŬůĄĚĂŶǉĐŚ�ĚŽ�ǀǇƷēƚŽǀĄŶş�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂēŶş�ĚŽƐƚŝŚ�;ϰ͘�ϵ͘�ϮϬϮϭͿ

ƉŽƵǎŝƚĠ�ǌŬƌĂƚŬǇ͗�&W�с�ĨĂŬƚƵƌĂ�ƉƎŝũĂƚĄ͕�s�с�ǀǉĚĂũŽǀǉ�ƉŽŬůĂĚŶş�ĚŽŬůĂĚ

ŽǌŶĂēĞŶş�ǀ�ƷēĞƚŶŝĐƚǀş��^͗�ǌĂŬĄǌŬĂ͗�D��͕�ƐƚƎĞĚŝƐŬŽ͗�ϰY

ƉŽůŽǎŬĂ�ƌŽǌƉŽēƚƵ ēşƐůŽ�ĚŽŬůĂĚƵ ƉůŶĢŶş
ƵƉůĂƚŸĞŶĄ�ēĄƐƚŬĂ�

;ǀ�<ēͿ
ƉŽůŽǎŬĂ�ĐĞůŬĞŵ�;ǀ�

<ēͿ
ƵŚƌĂǌĞŶŽ�ĚŶĞ

ƉƎĞǀŽĚĞŵ�ͬ�
ŚŽƚŽǀĢ

dŝƐŬŽǀŝŶǇ�Ͳ�ƉƌŽŐƌĂŵǇ͕�ǀƐƚƵƉĞŶŬǇ͕�
ƉŽǌǀĄŶŬǇ͕�ŬŶŝŚǇ͕��s� &WϮϭ͘Ϭϯϵϵ DĂŐĂǌşŶ�н�WƌŽŐƌĂŵ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ Ϯϯ�ϮϬϬ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϯϵϵ >ĞƚĄŬ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ ϱϰϬ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
dƌŽĨĞũĞ�Ă�ǀĢĐŶĠ�ĐĞŶǇ &WϮϭ͘Ϭϯϭϲ dƌŽĨĞũĞ�Ă�ĐĞŶǇ�Ͳ�ŬŽŬĂƌĚǇ�Ͳ�ǎůƵƚĄ�Ͳ��/s͘�ŬǀĂůŝ͘ ϴϵϬ͕ϵϭ Ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϰϬϴ WŽŚĄƌǇ�Ͳ�/s�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ ϴ�ϯϱϱ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϰϭϮ ĐĞŶǇ�ĚŽ�ƐŽƵƚĢǎş�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϭ�ϱϭϴ͕Ϯϲ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϰϭϮ ĐĞŶǇ�ĚŽ�ƐŽƵƚĢǎş�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϭ�ϭϯϱ͕ϱϰ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϰϭϵ ĚĄƌŬŽǀĠ�ŬƌĂďŝĐĞ�Ͳ�ĐĞŶǇ�ĚŽ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϱ�ϲϰϬ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ƚĞůŝǀĂ�Ͳ�ƐĞŶŽ͕�ƉŝůŝŶǇ͕�ƐůĄŵĂ͕�ŚŶŽũŝǀĂ &WϮϭ͘ϬϮϴϲ ƉŝůŝŶǇ ϭϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
W,D�Ͳ�ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠ�ƐƚƌŽũĞ͕�ƐĞŬĂēŬǇ͕͙ &WϮϭ͘Ϭϭϱϭ ŵŽƚŽƌŽǀĄ�ŶĂĨƚĂ�;ϮϬϬϰ�ůͿ ϭϵ�ϭϳϳ͕ϴϴ ϭϵ�ϭϳϳ͕ϴϴ Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
DĞĚŝĂ͕�ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕�ŝŶǌĞƌĐĞ͕�ƌĞŬůĂŵĂ͕�ǀŝĚĞŽ͕�
ĨŽƚŽ͕�ds &WϮϭ͘Ϭϯϲϳ sǉƌŽďĂ�ƐƉŽƚƵ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ Ϯ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϯϴϳ &ƌĞŬǀĞŶĐĞ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϰ�ϴϱϭ͕ϬϬ Ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϯϴϳ �ŽƵŶƚƌǇ�ƌĂĚŝŽ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ Ϯ�ϲϰϲ͕ϬϬ Ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϰϬϲ ZŽǌďŽƌǇ�ĚŽƐƚŝŚƽ�Ă�ēůĄŶŬǇ�ĚŽ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠŚŽ�
ƉƌŽŐƌĂŵƵ�ϯ�Ă�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ Ϯ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϰϬϳ &ƌĞŬǀĞŶĐĞ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϭ�ϲϭϳ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϰϬϳ �ŽƵŶƚƌǇ�ƌĂĚŝŽ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ ϴϴϮ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϰϭϱ 'ƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ��ŽƐƚŝŚŽǀǉ�ŵĂŐĂǌşŶ��ϱ�Ͳ�/s͘�
ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ ϳ�ϮϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϰϭϱ 'ƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ��ŽƐƚŝŚŽǀǉ�ƉƌŽŐƌĂŵ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂů͘ ϳ�ϮϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϰϱϰ &ŽƚŽŐƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ Ϯ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϰϱϳ ƉƌŽŶĄũĞŵ�ƚĞĐŚŶŝŬǇ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ ϵϵ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϱϵϮ WƌĄĐĞ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝǌşĐŚ�ŬŽŶĂŶĠ�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ Ϯ�ϭϳϱ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϲϲϰ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ�Ͳ�ēůĄŶŬǇ͕�ŝŶǌĞƌĐĞ͕�ƌĞŬůĂŵĂ�͙ ϲϮ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

Ϯϯ�ϳϰϬ͕ϬϬ

ϭϳ�ϱϯϵ͕ϳϭ

ϭϵϯ�ϱϳϭ͕ϬϬ



KǌǀƵēĞŶş�ĂŬĐş &WϮϭ͘Ϭϱϰϵ KǌǀƵēĞŶş�ĂŬĐş�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ ϵ�ϴϬϬ͕ϬϬ ϵ�ϴϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
KƐƚƌĂŚĂ &WϮϭ͘Ϭϱϭϰ KƐƚƌĂŚĂ�ĞǆƚƌĂ�ϵͬϮϬϮϭ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ ϱϴ�ϵϲϴ͕ϬϬ ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϭϰ KƐƚƌĂŚĂ�ďĢǎŶĄ�ϵͬϮϬϮϭ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂů͘�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ� ϵ�ϲϱϱ͕ϱϬ ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ƉƌŽŶĄũĞŵ�ŬŽŶş�Ă�
ƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş�ǀ�ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ƌĞĂůŝǌĂĐş�
ĚŽƐƚŝŚŽǀǉĐŚ�ĚŶƽ�;ƉƌŽŶĄũĞŵ�ƐƉƎĞǎĞŶş͕�ŬŽŶş͕�
ŵŽĚĞƌŽǀĄŶş͕�ƉŽĚŬŽǀĄƎƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ͕�ŬŝŶŽďƵƐͿ

&WϮϭ͘ϬϱϴϬ �ĂũŝƓƚĢŶş�ĚǀŽũƐƉƎĞǎş�Ͳ�ϰ͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ� ϭϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϲϰϮ <ŽǀĄƎƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�Ͳ�ϰ͘ϵ͘ ϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ŽƐƚĂƚŶş�ŶĄŬůĂĚǇ�ǀ�
ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ƌĞĂůŝǌĂĐş�ĚŽƐƚŝŚŽǀǉĐŚ�ĚŶƽ��
ĚŽƉƌŽǀŽĚŶǉ�ƉƌŽŐƌĂŵ͕�ǌĂũŝƓƚĢŶş�t�͕�ƐƚĂŶƽ͕�
ƚůƵŵŽēĞŶş͕�ŚƵĚĞďŶş�ƉƌŽĚƵŬĐĞ͕�ǌĂƉƽũēĞŶş�
ŝŶǀĞŶƚĄƎĞ͕�ƚŽƉŝĚĞů͕�ƌĂĚŝŽƐƚĂŶŝĐ͕�
ŬĂŵĞƌŽǀĠŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ĂƉŽĚ͘Ϳ

&WϮϭ͘ϬϰϮϵ ŽŶůŝŶĞ�ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ�dŝƉƐƉŽƌƚ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂů͘ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϰϰϴ �ĂũŝƓƚĢŶş�Ă�ŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞ�ďƌŝŐĄĚŶşŬƽ�ƉƌŽ�/s͘�Ŭǀ͘ ϭϭ�ϭϯϳ͕ϱϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϰϵϮ ,ƵĚĞďŶş�ƉƌŽĚƵŬĐĞ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠŵ�ĚŶŝ�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ ϳ�ϱϬϬ͕ϬϬ Ϯϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϰϵϲ ŽďƐůƵŚĂ�ĐşůŽǀĠ�ŬĂŵĞƌǇ�Ͳ�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂů͘ ϰ�ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϰϵϲ ŽĚďĢŚŶƵƚĠ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ϰ͘ϵ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂů͘ ϳ�ϮϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϱϴϴ dĞĐŚŶŝĐŬŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶş�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ƐůƵǎĞď�Ͳ�/s͘�ŬǀĂů͘ ϰϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

sĞƚĞƌŝŶĄƌŶş�ƐůƵǎďĂ &WϮϭ͘ϬϰϮϯ sĞƚĞƌŝŶĄƌŶş�ƐůƵǎďĂ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝǌşĐŚ�Ͳ�/s͘�ŬǀĂů͘ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
jĚƌǎďĂ�ǌĞůĞŶĢ͕�ǌĂŚƌĂĚŶŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�;ƷƉƌĂǀĂ�
ĚƌĄŚǇ�ƉƎĞĚ�ĚŽƐƚŝŚǇͿ &WϮϭ͘Ϭϰϯϴ

dĞĐŚŶŝĐŬĠ͕�ƷĚƌǎďŽǀĠ�Ă�ƉƎşƉƌĂǀŶĠ�ƉƌĄĐĞ�ŶĂ�/s͘�
ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐŝ ϭϳ�ϰϯϬ͕ϬϬ ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϰϳϳ ƷĚƌǎďĂ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠ�ĚƌĄŚǇ�Ă�ƉƎşƉƌĂǀĂ�/s͘�ŬǀĂů͘ ϱϰ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϰϱ WƌĄĐĞ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠ�ĚƌĄǌĞ�ƉƎĞĚ�/s͘�ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐş�Ͳ�
ƷƉƌĂǀĂ�ǌĞůĞŶĢ�Ă�ǎŝǀǉĐŚ�ƉůŽƚƽ ϭϲ�ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϲϭϮ dĞĐŚŶŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�ǀ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠ�ĚƌĄǌĞ�ƉƎĞĚ�/s͘�Ŭǀ͘ ϭϱ�ϵϲϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
WĂƌŬŽǀĄŶş�;ŶĄũĞŵ�ƉůŽĐŚǇ�ũĂŬŽ�ĚŽēĂƐŶĠ�
ƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ�ƉŽ�ĚŽďƵ�ƌĞĂůŝǌĂĐĞ�ĂŬƚŝǀŝƚ�
ƉƌŽũĞŬƚƵͿ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ
��><�D�/s͘�<s�>/&/<��� ϱϰϯ�ϭϳϵ͕ϱϵ�<ē

ϭϬϯ�ϴϵϬ͕ϬϬ

ϲϴ�ϲϮϯ͕ϱϬ

ϳϱ�ϯϯϳ͕ϱϬ

ϭϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ



�ĄƓƚŝƚĂ�D���Ͳ��ƉƌĄǀĂ�Ž�ŬŽŶƚƌŽůĞ
dĂďƵůŬĂ�ē͘�ϲ͗�WƎĞŚůĞĚ�ǌŬŽŶƚƌŽůŽǀĂŶǉĐŚ�ĚŽŬůĂĚƽ�ƉƎĞĚŬůĄĚĂŶǉĐŚ�ĚŽ�ǀǇƷēƚŽǀĄŶş�Ͳ�s�><��W�Z�h�/�<��;ϭϬ͘�ϭϬ͘�ϮϬϮϭͿ

ƉŽƵǎŝƚĠ�ǌŬƌĂƚŬǇ͗�&W�с�ĨĂŬƚƵƌĂ�ƉƎŝũĂƚĄ͕�s�с�ǀǉĚĂũŽǀǉ�ƉŽŬůĂĚŶş�ĚŽŬůĂĚ

ŽǌŶĂēĞŶş�ǀ�ƷēĞƚŶŝĐƚǀş��^͗�ǌĂŬĄǌŬĂ͗�D��͕�ƐƚƎĞĚŝƐŬŽ͗�sW

ƉŽůŽǎŬĂ�ƌŽǌƉŽēƚƵ ēşƐůŽ�ĚŽŬůĂĚƵ ƉůŶĢŶş
ƵƉůĂƚŸĞŶĄ�ēĄƐƚŬĂ�

;ǀ�<ēͿ
ƉŽůŽǎŬĂ�ĐĞůŬĞŵ�;ǀ�

<ēͿ
ƵŚƌĂǌĞŶŽ�ĚŶĞ

ƉƎĞǀŽĚĞŵ�ͬ�
ŚŽƚŽǀĢ

dŝƐŬŽǀŝŶǇ�Ͳ�ƉƌŽŐƌĂŵǇ͕�ǀƐƚƵƉĞŶŬǇ͕�
ƉŽǌǀĄŶŬǇ͕�ŬŶŝŚǇ͕��s� &WϮϭ͘Ϭϱϯϭ dŝƐŬ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�Ͳ�ƉůĂŬĄƚǇ͕�ƉŽǌǀĄŶŬǇ͕�ůĞƚĄŬǇ� ϴ�ϲϳϬ͕ϬϬ ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϯϲ KƌŝĞŶƚĂēŶş�ƐǇƐƚĠŵ��Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�Ͳ�
ďĂŶŶĞƌǇ͕�ƐĂŵŽůĞƉŬǇ Ϯ�ϱϵϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϯϵ DĞƐŚ�ďĂŶŶĞƌ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϵ�ϵϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϰϭ KƌŝĞŶƚĂēŶş�ƐǇƐƚĠŵ��Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�Ͳ�
ƌŽůůƵƉǇ͕�ĚŝďŽŶĚ�ĚĞƐŬǇ͕�ƐĂŵŽůĞƉŬǇ ϲ�ϭϲϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϱϱ WŽƚŝƐŬ�Ͳ�ũŵĠŶĂ�ŬŽŶş�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϱ�ϭϯϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϱϱ WŽƚŝƐŬ�Ͳ�ũŵĠŶĂ�ŬŽŶş�н�ŐƌĂĨŝĐŬĄ�ƉƎşƉƌĂǀĂ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϭ�ϬϱϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϳϲ WƌŽŐƌĂŵ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϳϴ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

dƌŽĨĞũĞ�Ă�ǀĢĐŶĠ�ĐĞŶǇ &WϮϭ͘ϬϱϬϯ dƌŽĨĞũĞ�Ă�ĐĞŶǇ�Ͳ�ǌůĂƚĠ�ũĞŚůŝĐĞ�ƉƌŽ�ǀşƚĢǌĞ�sĞůŬĠ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĠ ϵ�ϴϳϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϱϯϬ dƌŽĨĞũĞ�Ă�ĐĞŶǇ�Ͳ�ƉůĂŬĞƚǇ�Ɛ�ůĂƐĞƌĞŵ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϰ�ϰϳϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϱϰϮ sĢĐŶĠ�ĐĞŶǇ��Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ� ϮϮ�ϵϯϱ͕ϬϬ ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϱϰϯ �ĄƌŬŽǀĠ�ŬƌĂďŝĐĞ��Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ� ϴ�ϰϲϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϱϵϰ ĐĞŶǇ�ĚŽ�ƐŽƵƚĢǎş�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϭϮ�ϱϭϭ͕Ϯϳ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϱϵϰ ĐĞŶǇ�ĚŽ�ƐŽƵƚĢǎş�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϵ�Ϭϱϰ͕ϱϰ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϲϬϳ WŽŚĄƌǇ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϭϯ�Ϯϰϯ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϲϬϵ WŽŚĄƌǇ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ Ϯϯ�ϴϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
sϮϭ͘Ϭϰϯϵ ŬǀĢƚŝŶǇ�Ͳ�ĐĞŶĂ�ƉƌŽ�ǀşƚĢǌĞ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϭϮ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ŚŽƚŽǀĢ

^ƚĞůŝǀĂ�Ͳ�ƐĞŶŽ͕�ƉŝůŝŶǇ͕�ƐůĄŵĂ͕�ŚŶŽũŝǀĂ &WϮϭ͘ϬϮϴϲ ƉŝůŝŶǇ ϭϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

W,D�Ͳ�ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠ�ƐƚƌŽũĞ͕�ƐĞŬĂēŬǇ͕͙ &WϮϭ͘Ϭϱϴϱ WƌŽŶĄũĞŵ�ĞůĞŬƚƌŽĐĞŶƚƌĄů�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ��Ͳ�
ƐƉŽƚƎĞďĂ�ŶĂĨƚǇ ϯϴ�Ϯϭϲ͕ϬϬ ϯϴ�Ϯϭϲ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

DĞĚŝĂ͕�ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕�ŝŶǌĞƌĐĞ͕�ƌĞŬůĂŵĂ͕�ǀŝĚĞŽ͕�
ĨŽƚŽ͕�ds &WϮϭ͘Ϭϰϳϴ

sǇƐşůĄŶş�ƌĞŬůĂŵǇ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�Ͳ�ŽŬƌƵŚ�WƌĂŚĂ�
ds�Ͳ�ϭϲ͘ϵ͘Ͳϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ϭϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

ϭϭϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϭϲ�ϯϰϯ͕ϴϭ



&WϮϭ͘ϬϱϮϯ &ƌĞŬǀĞŶĐĞ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϲ�ϰϲϴ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϱϮϯ �ŽƵŶƚƌǇ�ƌĂĚŝŽ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϯ�ϱϮϴ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϱϮϯ �ǀƌŽƉĂ�Ϯ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϳ�ϯϱϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϱϮϰ sǇƐşůĄŶş�ƌĞŬůĂŵǇ�Ͳ�ƌĄĚŝŽ��ĞƌŶĄ�ŚŽƌĂ�Ͳ�sĞůŬĄ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϭϰ�ϰϬϬ͕ϬϬ ϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϲϭ <ĂŵĞƌŽǀǉ�ƐǇƐƚĠŵ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ϮϬϮϭ Ϯϭ�ϳϬϬ͕ϮϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϲϲ 'ƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ��ŽƐƚŝŚŽǀǉ�ƉƌŽŐƌĂŵ�Ͳ�sĞůŬĄ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ϮϮ�ϮϱϬ͕ϬϬ ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϳϰ &ŽƚŽŐƌĂĨŝĐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�Ͳ�ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϳ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϴϭ ZŽǌďŽƌǇ�ĚŽƐƚŝŚƽ�Ă�ēůĄŶŬǇ�ĚŽ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠŚŽ�
ƉƌŽŐƌĂŵƵ�ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ϲ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϵϱ �ǀƌŽƉĂ�Ϯ�Ͳ�ƉŽǌǀĄŶŬĂ�ŶĂ�sĞŬŽƵ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬŽƵ ϭϭ�ϬϮϱ͕ϬϬ ϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘Ϭϱϵϱ &ƌĞŬǀĞŶĐĞ�ϭ�Ͳ�ƉŽǌǀĄŶŬĂ�ŶĂ�sĞŬŽƵ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬŽƵ ϵ�ϳϬϮ͕ϬϬ ϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϵϱ �ŽƵŶƚƌǇ�ZĂĚŝŽ��Ͳ�ƉŽǌǀĄŶŬĂ�ŶĂ�sĞŬŽƵ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬŽƵ ϱ�ϮϵϮ͕ϬϬ ϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϲϮϬ WƌĄĐĞ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝǌşĐŚ�ŬŽŶĂŶĠ�ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϯ�ϴϮϱ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϲϮϴ ƉƌŽŶĄũĞŵ�ƚĞĐŚŶŝŬǇ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ϭϵϰ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϲϲϰ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ�Ͳ�ēůĄŶŬǇ͕�ŝŶǌĞƌĐĞ͕�ƌĞŬůĂŵĂ�͙ ϱϯϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

KǌǀƵēĞŶş�ĂŬĐş &WϮϭ͘Ϭϱϵϴ KǌǀƵēĞŶş�ĂŬĐş�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ϮϮ�ϲϬϬ͕ϬϬ ϮϮ�ϲϬϬ͕ϬϬ ϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

KƐƚƌĂŚĂ &WϮϭ͘Ϭϱϰϴ KƐƚƌĂŚĂ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϰϴϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϴϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

^ůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ƉƌŽŶĄũĞŵ�ŬŽŶş�Ă�
ƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş�ǀ�ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ƌĞĂůŝǌĂĐş�
ĚŽƐƚŝŚŽǀǉĐŚ�ĚŶƽ�;ƉƌŽŶĄũĞŵ�ƐƉƎĞǎĞŶş͕�ŬŽŶş͕�
ŵŽĚĞƌŽǀĄŶş͕�ƉŽĚŬŽǀĄƎƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ͕�ŬŝŶŽďƵƐͿ

&WϮϭ͘ϬϱϴϬ �ĂũŝƓƚĢŶş�ƓĞƐƚŝƐƉƎĞǎş�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĠ ϮϮ�ϵϬϬ͕ϴϯ Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
&WϮϭ͘ϬϲϰϮ <ŽǀĄƎƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�Ͳ�ϭϬ͘ϭϬ͘ ϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

sϮϭ͘ϬϰϭϬ WƌŽǀŽǌ�ŬŽēĄƌƵ�Ͳ�ƉƌƽǀŽĚ�ƉƎĞĚ�ϭϯϭ͘�sĞůŬŽƵ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬŽƵ ϲ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ŚŽƚŽǀĢ

sϮϭ͘Ϭϰϭϭ WƌŽǀŽǌ�ŬŽēĄƌƵ�Ͳ�ƉƌƽǀŽĚ�ƉƎĞĚ�ϭϯϭ͘�sĞůŬŽƵ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬŽƵ ϲ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ŚŽƚŽǀĢ

ϴϱϳ�ϱϰϬ͕ϮϬ

ϯϲ�ϰϬϬ͕ϴϯ



^ůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ĚŽƐƚŝŚǇ�Ͳ�ŽƐƚĂƚŶş�ŶĄŬůĂĚǇ�ǀ�
ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ�Ɛ�ƌĞĂůŝǌĂĐş�ĚŽƐƚŝŚŽǀǉĐŚ�ĚŶƽ��
ĚŽƉƌŽǀŽĚŶǉ�ƉƌŽŐƌĂŵ͕�ǌĂũŝƓƚĢŶş�t�͕�ƐƚĂŶƽ͕�
ƚůƵŵŽēĞŶş͕�ŚƵĚĞďŶş�ƉƌŽĚƵŬĐĞ͕�ǌĂƉƽũēĞŶş�
ŝŶǀĞŶƚĄƎĞ͕�ƚŽƉŝĚĞů͕�ƌĂĚŝŽƐƚĂŶŝĐ͕�
ŬĂŵĞƌŽǀĠŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ĂƉŽĚ͘Ϳ

&WϮϭ͘Ϭϰϵϴ
�ĂũŝƓƚĢŶş�Ă�ŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞ�ƉŽƎĂĚĂƚĞůƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�ŶĂ�ϭϯϭ͘�
sĞůŬŽƵ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬŽƵ ϳ�ϯϱϬ͕ϬϬ Ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϱϯ �ĂũŝƓƚĢŶş�Ă�ŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞ�ƉŽƎĂĚĂƚĞůƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�ŶĂ�ϭϯϭ͘�
sĞůŬŽƵ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬŽƵ�Ͳ�ƉƎşƉƌĂǀĂ�ůſǎş�Ă�ǀĞ ϭϬ�ϯϱϬ͕ϬϬ ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϱϯ �ĂũŝƓƚĢŶş�Ă�ŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞ�ƉŽƎĂĚĂƚĞůƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�ŶĂ�ϭϯϭ͘�
sĞůŬŽƵ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬŽƵ�Ͳ�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ŶĂ�ĂŬĐŝ ϱ�ϮϱϬ͕ϬϬ ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϱϲ �ĄƉƽũēŬĂ�ϲϬ�ŬƐ�ƌĂĚŝŽƐƚĂŶŝĐ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϭϮ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϱϵ dĞĐŚŶŝĐŬĄ�ƉŽĚƉŽƌĂ�ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď�Ͳ�
sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ϮϬϮϭ ϰϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϲϰ ,ƵĚďĂ�Ŭ�ƉŽƐůĞĐŚƵ��Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ϮϬϮϭ ϲ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϱϳϮ ,ƵĚďĂ�ƉƎŝ�ƐůĂǀŶŽƐƚŶşŵ�ĐĞƌĞŵŽŶŝĄůƵ��Ͳ�sĞůŬĄ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ϮϬϮϭ ϴ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϱϴϮ ŽŶůŝŶĞ�ƐƚƌĞĂŵŝŶŐ�dŝƉƐƉŽƌƚ�Ͳ�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�
ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϴϰ ,ƵĚĞďŶş�ƉƌŽĚƵŬĐĞ�ŶĂ�ĚŽƐƚŝŚŽǀĠŵ�ĚŶŝ�ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ϳ�ϱϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϴϱ WƌŽŶĄũĞŵ�ĞůĞŬƚƌŽĐĞŶƚƌĄů�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ� ϭϯϲ�ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϱϴϳ dĞĐŚŶŝĐŬŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶş�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ƐůƵǎĞď�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�
WĂƌĚƵďŝĐŬĄ� ϴϳ�ϮϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϲϬϬ KƌŐĂŶŝǌĂĐĞ͕�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ǀşŬĞŶĚƵ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ� ϱϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϲϮϯ �ĂũŝƓƚĢŶş�Ă�ŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞ�ƉŽƎĂĚĂƚĞůƐŬĠ�ƐůƵǎďǇ�ŶĂ�ϭϯϭ͘�
sĞůŬŽƵ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬŽƵ�Ͳ�ƷŬůŝĚ�ƉŽ�ĂŬĐŝ ϭϮ�ϰϱϬ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘ϬϲϮϳ ^ĞƌǀŝƐ�^d��Ă�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ƉŽŚŽƚŽǀŽƐƚŝ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ� ϯϲ�ϵϴϴ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ

&WϮϭ͘Ϭϲϲϱ WƌŽŶĄũĞŵ�ŵŽďŝůŶşĐŚ�t�͕�ŽƉůŽĐĞŶş�Ͳ�ϵ͘ϭϬ͘�Ͳ�
ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ�Ͳ�ϭϯϭ͘�sĞůŬĄ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ ϱϭ�Ϭϴϵ͕ϱϬ Ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ƉƎĞǀŽĚĞŵ
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Přiřazeno Org. 
jednot
ka

Název Odstave
c

Stav Původní KT Text úkolu Komentář Zodpovědná osoba Nový KT

Holečková Gabriela OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/6486/2017

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 1740/4, p.p.č. 1740/5, p.p.č. 1743/11, p.p.č. 
1743/8, p.p.č. 2082/41, p.p.č. 2082/53, p.p.č. 2083/10, p.p.č. 
2083/21, p.p.č. 2083/24, p.p.č. 2083/25, p.p.č. 2083/26, p.p.č. 
2084/3, p.p.č. 2087/13, p.p.č. 2604/1, p.p.č. 2605/56, p.p.č. 
2605/57, vše v k.ú. Pardubice, se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 10. 2018

29. 9. 2021 9:29 Holečková Gabriela:
 Dle sdělení investora bude akce dokončena cca do 31. 12. 
2021. Pak teprve bude následovat kolaudace a zpracování 
geometrického plánu potřebného k uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene.

Macela Miroslav 30.09.2022

Holečková Gabriela OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/6490/2017

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a 
následně smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské 
sítě na části pozemku označeného jako p.p.č. 1616/16 v k.ú. 
Pardubice s Českou republikou s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 10. 2018

23. 9. 2021 8:01 Holečková Gabriela:
 V současné době je zpracovávána smlouva o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. Poté dojde k podpisu této 
smlouvy a ke vkladu do katastru nemovitostí.

Macela Miroslav 30.09.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/7388/2018

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení vybudované stavby rozšíření komunikace a sjezdu 
částech pozemků označených jako p.p.č. 3619/1 o výměře 600 
m2 a p.p.č. 4300 o výměře 35 m2, vše v k.ú. Pardubice, s 
PaedDr. Milošem Kusým, nar. 3.8.1957, trvale bytem K 
Zahradám 127, Praha 5.
Z: Moravec MarFn, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2019

20. 10. 2021; 9. 11. 2021 Bureš Pavel:
 nedodány podklady pro uzavření smlouvy, stavba nezačala

Moravec Martin 31.10.2022

Holečková Gabriela OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/8760/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeného jako 
p.p.č. 386/1 v k.ú. Studánka ve vlastnictví České republiky, s 
právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, 
s.p., IČO 42196451.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2019

9. 11. 2021 Holečková Gabriela:
Jedná se o zřízení služebnosti inženýrské sítě vyvolané naší 
investiční akcí "Osvětlení cyklostezky v ulici Průmyslová-
Černá za Bory". Ke kolaudaci došlo dne 3. 10. 2018. Od té 
doby byla urgována technička této investiční akce 
několikrát, a to v září 2019, 30. 10. 2019, 27. 1. 2020, 30. 9. 
2020, 18. 11. 2020 a 23. 9. 2021 o předložení 
geometrického plánu na zaměření souboru veřejného 
osvětlení, na základě něhož bude uzavřena smlouva o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě. Bohužel do současné 
doby geometrický plán nebyl předložen. Bez něho smlouvu 
není možné zpracovat.

Macela Miroslav 30.09.2022
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Holečková Gabriela OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/8761/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následně 
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků označených jako p. p. č. 386/4, p. p. č. 386/6 a p. p. 
č. 386/5, vše v k. ú. Studánka, ve vlastnictví Pardubického 
kraje s příslušností hospodařit se svěřeným majetkem kraje 
pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČ 00085031.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2019

9. 11. 2021 Holečková Gabriela:
Jedná se o zřízení služebnosti inženýrské sítě vyvolané naší 
investiční akcí "Osvětlení cyklostezky v ulici Průmyslová-
Černá za Bory". Ke kolaudaci došlo dne 3. 10. 2018. Od té 
doby byla urgována technička této investiční akce 
několikrát, a to v září 2019, 30. 10. 2019, 27. 1. 2020, 30. 9. 
2020, 18. 11. 2020 a 23. 9. 2021 o předložení 
geometrického plánu na zaměření souboru veřejného 
osvětlení, na základě něhož bude uzavřena smlouva o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě. Bohužel do současné 
doby geometrický plán nebyl předložen. Bez něho smlouvu 
není možné zpracovat. 

Macela Miroslav 30.09.2022

Holečková Gabriela OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/8789/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít dohodu o zrušení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. 
č. 1295/1, p. p. č. 886/3 a p. p. č. 1290/17, vše v k.ú. 
Pardubice, s Michalem Kovárníkem, nar. 6. 2. 1974, bytem 
Labská 146, 530 02 Pardubice.

29. 9. 2021 9:45 Holečková Gabriela:
 Situace je stále stejná. S oprávněným se nelze spojit. Úkol 
bude navržen ke zrušení. 

Macela Miroslav 30.09.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - R/472/2019

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení stavebních úprav vybudovaných chodníků a 
rozšíření stávajícího sjezdu na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 2787/3 o výměře 67 m2 a p.p.č. 1718/1 o výměře 
59 m2, vše v k.ú. Pardubice, se společností DEPRO REAL s.r.o., 
IČO 27555569.
Z: Moravec MarFn, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2020

20. 9. 2021; 9. 11. 2021 Bureš Pavel:
 Podklady nedodány, stavba ještě není zahájena.

Moravec Martin 30.06.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - R/473/2019

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu odkoupení 
stavebních úprav komunikace, chodníku a ostrůvků zeleně na 
části pozemku označeného jako p.p.č. 199/1 o výměře 399 m2 
v k.ú. SemNn se společnosN Synthesia, a.s., IČO 60108916.
Z: Moravec MarFn, vedoucí OSSÚD,OD
T: 28. 2. 2020

20. 9. 2021 6:03 Bureš Pavel:
 Podklady nedodány

Moravec Martin 31.12.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - R/791/2019

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení 6 parkovacích míst vybudovaných na části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře 68 m2 v 
k.ú. Pardubice se společnosN MAHU s.r.o., IČO 04431740.
Z: Moravec MarFn, vedoucí OSSÚD,OD
T: 31. 3. 2020

20. 10. 2021; 9. 11. 2021 Bureš Pavel:
 Nedodány podklady. Je zkolaudováno. 

Moravec Martin 31.10.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/1704/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 1753/14, p.p.č. 1743/8, p.p.č. 1740/4, p.p.č. 
1740/5, p.p.č. 2082/41, p.p.č. 2604/1, p.p.č. 2083/21, p.p.č. 
2083/10, p.p.č. 2083/26, p.p.č. 2083/24, p.p.č. 2083/25, p.p.č. 
2087/13, vše v k.ú. Pardubice se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063 - akce 
„OVER8_E_PA_palackého_FTTH – 1.etapa“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 7. 2020

9. 11. 2021 Vodrážková Soňa:
Specialistkou pro výstavbu sítě paní Soukupovou ze 
společnosti CETIN a.s. bylo sděleno, že část stavby byla již 
zrealizována a zbylá část bude postavena až při 
rekonstrukci Palackého ulice.

Macela Miroslav 30.09.2022
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Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/2089/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 672/14, p.p.č. 699/1, p.p.č. 653/46, p.p.č. 653/31, 
p.p.č. 653/45, vše v k.ú. Svítkov se společností ČEZ Distribuce, 
a. s., IČO 2472903 pro akci „Pardubice, Svítkov, ul. Kolonie, 
rek. nn“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2020

9. 11. 2021 Vodrážková Soňa:
Akce je již zrealizovaná a v srpnu 2021 proběhla kolaudace. 
Stavebník byl vyzván k předložení GP na jehož základě bude 
vyhotovena smlouva o zřízení věcného břemene.

Macela Miroslav 30.09.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/2190/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvu o zřízení 
služebnosti na pozemcích označených jako p.p.č. 69/6, p.p.č. 
70/5, p.p.č. 534/2, p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, p.p.č. 645/7, 
p.p.č. 645/8, p.p.č. 645/19, p.p.č. 668/22, p.p.č. 668/23, p.p.č. 
668/24, p.p.č. 668/28, p.p.č. 668/32, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 
3615/2, p.p.č. 3618/5, p.p.č. 5162/27, p.p.č. 886/8, p.p.č. 
886/35, p.p.č.886/41, p.p.č. 5173/62, vše v k.ú. Pardubice ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., IČO 04084063, akce „I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 10. 2020

9. 11. 2021 Vodrážková Soňa:
  V současné době probíhá majetkoprávní vypořádání 
pozemků, aby mohla být akce započata. Dle sdělení p. 
Kudláčka je p ředpokládaný začátek realizace stavby v roce 
2023. 

Macela Miroslav 31.10.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/2192/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 541/1, p.p.č. 541/2, p.p.č. 530/1, vše v k.ú. 
Dražkovice, ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČO 65993390, ve prospěch statutárního města Pardubice, 
akce „Areál K Dolíčku – zřízení vodovodní přípojky“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 10. 2020

1. 11. 2021 8:32 Vodrážková Soňa:
 Byl předložen geometrický plán, na jehož základě bude 
zpracována smlouva o zřízení věcného břemene.

Macela Miroslav 30.06.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/2193/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 3884/15, p.p.č. 3884/16, p.p.č. 2981/18, p.p.č. 
3885/2, p.p.č. 3885/3, p.p.č. 3885/5, p.p.č. 3885/7, p.p.č. 
4914/1, p.p.č. 4914/21, p.p.č. 4914/22, vše v k.ú. Pardubice, 
p.p.č. 210/1 v k.ú. Semtín, ve vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, IČO 65993390, ve prospěch statutárního města 
Pardubice, akce „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 10. 2020

9. 11. 2021 Vodrážková Soňa:
Akce byla zrealizována, nyní se zpracovává návrh smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti.

Macela Miroslav 31.10.2022
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Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
R/3706/2020

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá ORS zmapovat klíčové stavební 
investiční záměry města (nad 20 mil. Kč), a to sběrem podnětů 
od odborů magistrátu, městských obvodů, organizací města 
(příspěvkových organizací, obchodních společnosN ad.).
Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS
T: 31.12.2020

26. 10. 2021 7:34 Šebestyánová Kamila:
 V současné době probíhá oslovení městských obvodů, 
organizací města (příspěvkových a obchodních 
společností). Po získání jejich stanovisek bude ve formě 
přílohy předloženo na jednání RmP.
Sběr podnětů od odborů magistrátu je bezpředmětný, 
neboť souhrn všech těchto informací obsahuje SW 
Portfolio projektů.

Čada Miroslav 31.01.2022

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

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.12.2022 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení parkovacích míst, přístupových chodníků a 
rozšířené komunikace vybudovaných na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 723/1 o výměře 208 m2, p.p.č. 723/34 
o výměře 269 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 14 m2, p.p.č. 
723/50 o výměře 6 m2, p.p.č. 723/29 o výměře 17 m2, vše v 
k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti CBL Communication by 
light s.r.o., IČO 25251155, se sídlem Štrossova 131, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice.
Z: Moravec MarFn, vedoucí OSSÚD, OD
T: 31. 7. 2021

29. 9. 2021; 9. 11. 2021 Bureš Pavel:
 Stavba ještě není dokončena, není co přebírat. 16.09.2021 
vydal SÚ stavební povolení, není nabytí právní moci.

Moravec Martin 30.06.2022

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

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.12.2022 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení 7 parkovacích míst vybudovaných na části 
pozemku označeném jako p.p.č. 391/1 o výměře 88 m2 v k.ú. 
Studánka z vlastnictví společnosti Eldano s.r.o., IČO 05851416, 
se sídlem Blahoutova 743, Studánka, 530 12 Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města.
Z: Moravec MarFn, vedoucí OSSÚD, OD
T: 31. 7. 2021

29. 9. 2021; 9. 11. 2021 Bureš Pavel:
 Nedodány podklady k převzetí. Zkolaudováno 29.06.2021.

Moravec Martin 30.06.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/4127/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení vybudovaného chodníku na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 2629/15 o výměře 120 m2 v k.ú. 
Pardubice,se společností Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 
28538757.
Z: Moravec MarFn, vedoucí OSSÚD,OD
T: 30. 9. 2021

30. 9. 2021 5:24 Bureš Pavel:
 Žádost o prodloužení termínu do 31.12.2022. Stavba ještě 
nezačala.

Moravec Martin 31.12.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4128/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 672/14, p.p.č. 672/1, p.p.č. 699/3, p.p.č. 667/1, 
p.p.č. 751/9, p.p.č. 751/10, p.p.č. 751/1, p.p.č. 706/1, vše v 
k.ú. Svítkov ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 
27461254, akce „Metropolitní optická síť – Svítkov-Kostnická, 
Branecká, u Moruší“, etapa 1.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2021

23. 9. 2021; 9. 11.2021 Vodrážková Soňa:
  Akce doposud nebyla zrealizována a nebyl předložen 
geometrický plán. Paní Mužíkovou ze společnosti EDERA 
Group a.s. bylo sděleno, že se bude akce realizovat v 1. 
polovině roku 2022. Z tohoto důvodu žádáme o 
prodloužení termínu.

Macela Miroslav 30.09.2022
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4129/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 706/11, p.p.č. 177/3, p.p.č. 1221, p.p.č. 199/12, 
p.p.č. 709/2, p.p.č. 187/55, p.p.č. 187/28, vše v k.ú. Svítkov ve 
prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, akce 
„Metropolitní optická síť – Svítkov-Kostnická, Branecká, u 
Moruší“, etapa 2.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2021

23. 9. 2021; 9. 11. 2021 Vodrážková Soňa:
  Akce doposud nebyla zrealizována a nebyl předložen 
geometrický plán. Paní Mužíkovou ze společnosti EDERA 
Group a.s. bylo sděleno, že se bude akce realizovat v 1. 
polovině roku 2022. Z tohoto důvodu žádáme o 
prodloužení termínu.

Macela Miroslav 30.09.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4130/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 1034/6, p.p.č. 190/27, p.p.č. 1069/1, p.p.č. 1033/4, 
vše v k.ú. Svítkov ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., 
IČO 27461254, akce „Metropolitní optická síť – Svítkov-
Kostnická, Branecká, u Moruší“, etapa 3.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2021

9. 11. 2021 Vodrážková Soňa:
Paní Mužíkovou ze společnosti EDERA Group a.s. bylo 
sděleno, že se bude akce realizovat v 1. polovině roku 2022.

Macela Miroslav 30.09.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4131/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně 
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku označeném jako p.p.č. 70/101 v k.ú. Ohrazenice, ve 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 
65993390, ve prospěch statutárního města Pardubice, akce 
„Parkovací stání v ulici Pištorova Ohrazenice“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2021

23. 9. 2021 7:30 Vodrážková Soňa:
 Akce byla již zrealizována, nyní čekáme do doložení 
geometrického plánu. Z tohoto důvodu žádáme o 
prodloužení termínu.

Macela Miroslav 30.09.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4132/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 2279/10, p.p.č. 2286/10, p.p.č. 2276/1, p.p.č. 
2276/2, p.p.č. 2271, p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2277/1, p.p.č. 
2274/1, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 2277/8, st.p.č. 4294, jehož 
součástí je stavba č.p. 2316, 2317, 2318, 2319, 2320. obj. 
bydlení, st.p.č. 4297, jehož součástí je stavba čp. 2367, 2368, 
2369, 2370, 2371, obj. bydlení, st.p.č. 5607, jehož součástí je 
stavba č.p. 1995, obč.vyb., st.p.č. 4137, jehož součástí je 
stavba č.p. 1521, obč. vyb., st.p.č. 8115, jehož součástí je 
stavba č.p. 2632, obč. vyb, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 2472903,akce „Pce, Dukla 
– rekonstrukce NN 3.etapa“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2021

9. 11. 2021 Vodrážková Soňa:
 Akce doposud nebyla zahájena a nebyl proto předložen 
geometrický plán. Dle sdělení p. Korenčíka ze společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. probíhá nyní výběr zhotovitele stavby. 
Následně bylo technikem výstavby p. Burešem sděleno, že 
předpokládaný termín realizace akce je v roce 2022. 

Macela Miroslav 30.09.2022
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Macela Miroslav OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4141/2020

6 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení staveb - řadů vodovodu a splaškové kanalizace na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 111/24, p.p.č. 111/25 
m2, p.p.č. 134/23 a p.p.č. 111/10, vše v k.ú. Ohrazenice, se 
společností Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem 
č.p. 166, 290 01 Choťánky a společnosti Nové Ohrazenice 
s.r.o., IČO 02387930
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2021

13. 9. 2021 7:45 Macela Miroslav:
 Z důvodu změn ve výměrách bude nový geometrický plán a 
bude následovat revokace usnesení na výměry dle 
skutečného stavu. Žádáme o prodloužení termínu

Macela Miroslav 31.03.2022

Macela Miroslav OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4141/2020

7 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít darovací smlouvu na 
darování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 111/24 o výměře 3.660 m2, p.p.č. 
111/25 o výměře 1.187 m2, p.p.č. 134/23 o výměře 67 m2, vše 
v k.ú. Ohrazenice, se společnostmi Nové Ohrazenice II s.r.o., 
IČO 08296022, Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, a Nové 
Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2021

13. 9. 2021 7:46 Macela Miroslav:
 Z důvodu změn ve výměrách bude nový geometrický plán a 
bude následovat revokace usnesení na výměry dle 
skutečného stavu. Žádáme o prodloužení termín u

Macela Miroslav 31.03.2022

Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
R/4249/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.06.2021 Rada města Pardubic Ukládá jednat o odkup akciového podílu 
ve společnosti Dostihový spolek a.s. reprezentujícího 2,16 % 
od Mgr. Petra Pucandla po dokončení procesu navyšování 
základního kapitálu s tím, že toto ukládací usnesení rady je 
zároveň předkládáno na nejbližší jednání zastupitelstva k vzetí 
na vědomí. 
Z: Jan Mazuch
T: 31. 1. 2021

29. 10. 2021 9:00 Jiráková Nikola:
 V souladu se stanoviskem KV - bude předložena zpráva na 
jednání ZmP. Žádám o prodloužení termínu na 31.1.2022.

Čada Miroslav 31.01.2022

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/4409/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatném 
převodu stavby vybudované pochůzné plochy na pozemku 
označeném jako p.p.č. 636/14 o výměře 18 m2 v k.ú. 
Nemošice, z vlastnictví společnosti GASCO spol. s r.o., IČO 
15049035, se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 
Pardubice, do vlastnictví statutárního města.
Z: Moravec MarFn, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 31. 10. 2021

25. 10. 2021; 9. 11. 2021 Bureš Pavel:
 Nedodány podklady. Povolení stavby 24.02.2021.

Moravec Martin 31.03.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4416/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 596/8, p.p.č. 598/88, p.p.č. 596/17, p.p.č. 2720/1, 
p.p.č. 598/6, vše v k.ú. Pardubice,ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, v rámci stavby „Pce, JUDr. 
Krpaty 1.etapa obnova knn, kvn“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2021

9. 11. 2021 Vodrážková Soňa:
  Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena 
dne 27.5.2021. Dle sdělení p. Novákové ze společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. je nyní akce ve fázi tvorby projektové 
dokumentace, a proto zatím ještě nebyl stanoven termín 
realizace stavby, ale předpoklad je koncem roku 2022.

Macela Miroslav 31.12.2022
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Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4418/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako st.p.č. 9461, p.p.č. 4376/1, p.p.č. 4364, p.p.č. 3710/1, 
p.p.č. 3710/9, p.p.č. 1692/2, p.p.č. 2632/11, p.p.č. 3989, p.p.č. 
3710/15, p.p.č. 3718/3, p.p.č. 3718/21, p.p.č. 3710/8, p.p.č. 
3702/1, p.p.č. 3710/36, p.p.č. 3710/40, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 
3810, p.p.č. 3808, p.p.č. 3801/1, p.p.č. 3711, p.p.č. 3809, p.p.č. 
3807, p.p.č. 3804/1, p.p.č. 3638/4, p.p.č. 3702/30, p.p.č. 3735, 
p.p.č. 3702/33, p.p.č. 3616/1, p.p.č. 3805, p.p.č. 3645/18, 
p.p.č. 3671/21, p.p.č. 3648/2, p.p.č. 3645/23, p.p.č. 3645/4, 
p.p.č. 3707/15, p.p.č. 3706/6, p.p.č. 3855/12, p.p.č. 3710/21, 
p.p.č. 1695/3, p.p.č. 3987/5, p.p.č. 1695/5, vše k.ú. Pardubice, 
p.p.č. 131/49, p.p.č. 132/1, p.p.č. 132/13, p.p.č. 132/14, p.p.č. 
131/52, p.p.č. 131/55, p.p.č. 120/4, p.p.č. 556/20, p.p.č. 
131/12, p.p.č. 120/100, p.p.č. 118/4, p.p.č. 118/6, p.p.č. 
120/118, p.p.č. 556/19, p.p.č. 132/7, p.p.č. 132/3, p.p.č. 132/2, 
p.p.č. 131/30, p.p.č. 131/39, p.p.č. 131/36, p.p.č. 131/80, 
p.p.č. 131/79, p.p.č. 131/53, p.p.č. 556/5, p.p.č. 117/11, p.p.č. 
131/25, p.p.č. 131/26, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, v 
rámci stavby „INS_FTTH_CZ_1689_Polabiny_teplovod“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2021

29. 10. 2021 7:21 Vodrážková Soňa:
 Akce doposud nebyla realizována a nebyl předložen 
geometrický plán.

Macela Miroslav 31.12.2022

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4419/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 2335/40, p.p.č. 2335/39, p.p.č. 2589/23, p.p.č. 
2290/33, p.p.č. 2290/27, p.p.č. 3144/1, p.p.č. 2309/4, p.p.č. 
2274/1, p.p.č. 2277/1, p.p.č. 2290/29, p.p.č. 2290/1, p.p.č. 
2286/12, p.p.č. 2290/30, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, v rámci akce 
„Dukla sportovní – Revitalizace sportovního areálu, 
rekonstrukce, dostavba a výstavba".
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2021

26. 10. 2021 8:48 Vodrážková Soňa:
  Akce doposud nebyla realizována a nebyl předložen 
geometrický plán.

Macela Miroslav 31.12.2022

Macela Miroslav OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4427/2020

5 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o právu provést 
stavbu „Terminál JIH, Pardubice“, umístěné na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 2062/3 o výměře 15 m2, 
p.p.č. 2798/48 o výměře 343 m2, p.p.č. 2149/8 o výměře 517 
m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti České 
dráhy, a.s., IČO 70994226, ve prospěch statutárního města 
Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2021

13. 9. 2021 7:50 Macela Miroslav:
 Dle sdělení Českých drah budu smlouva podepsána až po 
vydání ÚR, které bylo zahájeno dne 29.6.2021. Žádáme o 
prodloužení termínu

Macela Miroslav 31.03.2022
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Vodrážková Soňa OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/4428/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2672/4, p.p.č. 2672/7, p.p.č. 2672/6, 
p.p.č. 372/1, p.p.č. 2672/14, p.p.č. 2672/15, p.p.č. 251/4, 
p.p.č. 331/15, p.p.č. 338/1, st.p.č. 10634/1, vše v k.ú. 
Pardubice ve prospěch společnosti Dopravní podnik města 
Pardubic a.s., IČO 63217066.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2021

26. 10. 2021; 9. 11. 2021 Vodrážková Soňa:
 Akce doposud nebyla realizována a nebyl předložen 
geometrický plán. Dle sdělení p. Slezáka z Dopravního 
podniku města Pardubic a.s. je předpokládaný termín 
realizace akce v květnu 2022.

Macela Miroslav 31.12.2022

Valášková Kristina OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/6234/2021

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2021 Rada města Pardubic Ukládá Odboru majetku a investic uzavřít 
nájemní smlouvu.
Z.: Ing. Ivana Srbová
T.: 30. 9. 2021

30. 9. 2021 11:43 Valášková KrisFna:
  Žadatelé se dosud nedostavili k podpisu nájemní smlouvy.

Srbová Ivana 31.12.2021

Valášková Kristina OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/6413/2021

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá Odboru majetku a investic uzavřít 
nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 10. 2021

1. 11. 2021 9:42 Valášková KrisFna:
 Žadatel se dosud nedostavil k podpisu smlouvy o nájmu 
bytu.

Srbová Ivana 30.11.2021

Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
R/6446/2021

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.09.2022 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu na 
odkoupení stavebních úprav sjezdu, příjezdové komunikace a 
chodníku vybudovaných na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 2/12 o výměře 220 m2 a p.p.č. 2/20 o výměře 809 m2, 
vše v k.ú. Nové Jesenčany z vlastnictví společnosti ALS Czech 
Republic, s.r.o., IČO 27407551, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice.
Z: Moravec MarFn, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 9. 2022

6. 10. 2021; 9. 11. 2021 Bureš Pavel:
 Nedodány podklady, není povolena stavba.

Moravec Martin 31.03.2022

Šklíbová Edita OMI Úkol na základě 
usnesení - 
R/6560/2021

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.10.2021 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a investic uzavřít 
smlouvu o výpůjčce podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 31.10.2021

27. 10. 2021 11:07 Šklíbová Edita:
 V současné době se zpracovává návrh smlouvy o výpůjčce.

30.11.2021
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cizí jazyky přírodní vědy3) polytech. 
vzdělávání4)

práce s 
digitálními 

tech.5)

1
Centrální polytechnické 
dílny (stavební část)

Statutární město 
Pardubice

Centrální polytechnické dílny Pardubický ORP Pardubice Pardubice

Realizace stavební části excelentního vzdělávacího 
centra se zaměřením na polytechniku.  Centrum je 
nadstavba pro vzdělávání v ZŠ a MŠ, je určeno také 
pro zájmové vzdělávání a širokou veřejnost. Stavební 
práce na objektu CPD byly zahájeny 12/2020. 
Výstupem projektu je výstavba budovy pro CPD.

   176 882 554    169 709 542    01/2018 03/2023 - x x x v realizaci ANO

2
DDM Alfa Pardubice – 
odloučené pracoviště 
DELTA

Statutární město 
Pardubice

48161233
Rozvoj polytechnické výchovy a 
vzdělávání - Hvězdárna I

Pardubický ORP Pardubice ORP Pardubice

Rekonstrukce astronomické kopule a přilehlých 
prostor.Výměna hvězdárenské kopule včetně pohonu, 
uložení a elektroinstalace v astronomické 
observatoři. Vybudování automatické observatoře v 
prostru vyklenutí. 

        5 000 000            4 250 000    01/2022 12/2024 x x x x rozpracovaná PD NE

2
DDM Alfa Pardubice – 
odloučené pracoviště 
DELTA

Statutární město 
Pardubice

48161233
Rozvoj polytechnické výchovy a 
vzdělávání - Hvězdárna II

Pardubický ORP Pardubice Pardubice
Vznikne interaktivní hvězdárna - pět vzdělávacích 
bloků umístěných ve foyer, mobilní planetárium, 
učebna astronomie, galerie a administrativní zázemí.

        5 000 000            4 250 000    01/2023 12/2028 x x x x vize NE

3
Centrální polytechnické 
dílny, II. etapa

Statutární město 
Pardubice

CPD II (Centrální polytechnické 
dílny, II. etapa)

Pardubický ORP Pardubice Pardubice

Výstupem projektu CPD II bude vybavení nových 
učeben o pomůcky sloužící ke vzdělávání 
(audiovizuální technika, speciální výukový nábytek), 
které budou plnit vzdělávací funkci – v technických a 
přírodovědných oborech podle rámcových 
vzdělávacích plánů a školních vzdělávacích plánů škol 
a školských zařízení i podle zájmových aktivit široké 
veřejnosti. Projekt CPD II navazuje na realizaci 
projektu Centrální polytechnické dílny v rámci 
programového období 2014-2020.

     85 846 130         81 187 612    12/2021 12/2023 - x x x hotová PD NE

4 ZUŠ Pardubice-Polabiny, 
Lonkova 510

Statutární město 
Pardubice

72566639
Výstavba nové budovy ZUŠ 
Lonkova

Pardubický ORP Pardubice Pardubice

Výstupem je nová budova pro ZUŠ Pardubice-
Polabiny, Lonkova 510, a to včetně vybavení. 
Výstavba proběhne po demolici stávajícího objektu v 
ulici Stavbařů 304.

150 000 000    127 500 000    01/2023 09/2024 - - - x vize NE

Schváleno v Pardubicích dne 15. 11. 2021 Radou města Pardubic                                                     Podpis

Pozn. 
Tato aktivita v IROP nebude určena pro potřeby škol a ani školních družin či klubů. Investice škol do zájmového a neformálního vzdělávání mohou být realizovány prostřednictvím aktivity škol (ZŠ či SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoří).  
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění .
 EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.

2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
•           Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
•           Člověk a jeho svět,
•           Matematika a její aplikace,
•           Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
•           Člověk a svět práce, 
•           Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

Typ projektu 2) Stav připravenosti projektu 
k realizaci 

Název organizace Zřizovatel (název) IČ organizace celkové výdaje 
projektu

z toho 
předpokládané 

způsobilé výdaje 
EFRR

zahájení 
realizace

ukončení 
realizace

s vazbou na podporovanou oblast

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)

Číslo 
řádku

Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Název projektu Kraj realizace

Obec s 
rozšířenou 

působností - 
realizace

Obec realizace Stručný popis investic projektu

Výdaje projektu v Kč 1)

stručný popis, 
např. zpracovaná 

PD, zajištěné 
výkupy, výber 

dodavatele

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne

Předpokládaný termín realizace 
měsíc, rok


