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Rada města Pardubic, dne 27. března 2017

Předkladatel:

Rozinek Jiří, náměstek primátora

Zpracovatel:

Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického
Hochmanová Renata, odbor ekonomický

Organizační jednotka:
Konzultováno:
Projednáno:

Odbor ekonomický

Vliv na rozpočet:
Vliv na strategický plán:
Návrhy usnesení

ano - III. změna rozpočtu města na rok 2017
Ne
návrhů celkem: 87
návrhů doporučených ke schválení: 87(1 - 87)
návrhů nedoporučených ke schválení: 0

Ve finančním výboru dne 20.3.2017

III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - rozpočtová opatření
Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5086/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 1
000,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "AMK Zlatá přilba Pardubice dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Dotace na základě žádosti AMK Zlatá přilba Pardubice na opravy a úpravy areálu plochodrážního
stadionu před zahájením motocyklové sezony viz Žádost AMK v příloze usnesení.
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Příloha
https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/R-2017-074/BODR-2017844/001/ZadostAMK.pdf

Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5087/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 1
000,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "BD - oprava volných BJ - PD" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 1
000,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "BD - oprava volných BJ - realizace"
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
I. - finanční prostředky budou použity na vyhotovení dalších PD, VIII. etapu, jedná se o kontinuitu
procesu oprav bytů a jejich přidělení, kdy evidujeme další volné bytové jednotky a jejich nutnost
celkové rekonstrukce.
II. - jedná se o dofinancování položky „BD – opravy volných BJ – realizace“, finanční prostředky budou
použity na realizaci VII. etapy opravy volných bytových jednotek, na kterou jsou připraveny podklady
pro vypsání VŘ na základě vyhotovené PD. Dle položkového rozpočtu z PD je předpokládaná cena ve
výši 5.940.900,-Kč s DPH, v rozpočtu města chybí pro vypsání VŘ částka 1 mil. Kč

Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5088/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
20 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
598 - Ekonomický odbor).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
20 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Havarijní rezerva rozpočtu"
(správce 598 - Ekonomický odbor).
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Důvodová zpráva
Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na rok 2016 na posílení položek Obecná rezerva
rozpočtu a Havarijní rezerva rozpočtu, ze kterých jsou kryty neočekávané události a havarijní stavy.

Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5089/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 544,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Budova Radnice - odstranění HS trámových konstrukcí - hlavní
budova" na kapitálové výdaje položky "Budova Radnice - hlavní budova - rekonstrukce - PD a
realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
35 456,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Budova Radnice - hlavní
budova - rekonstrukce - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 23 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok
2018 na kapitálové výdaje položky "Budova Radnice - hlavní budova - rekonstrukce - realizace"
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
Ekonomickému odboru zařadit Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 23 000,0 tis. v
rozpočtu města Pardubic na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Budova Radnice - hlavní
budova - rekonstrukce - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) do rozpočtu města
Pardubic na rok 2018 a předložit ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic.
Z: vedoucí oddělení rozpočtu
T: 31.12.2017
Důvodová zpráva
- finanční prostředky na realizaci dle dokončené projektové dokumentace pro stavební povolení a
provedení stavby (Code). V současné době je požádáno o vydání stavebního povolení. Realizační cena
vychází z rozpočtu projektanta (cca 63 mil. vč. DPH). Zadávací řízení VZ na rekonstrukci budovy jako
celek s možností etapizace prací.
- předmětem stavebních úprav je rekonstrukce budovy v rozsahu: rekonstrukce dřevěných stopů v
havarijním stavu (II. a III.et.), výměna oken do Pernštýnského náměstí, oprava fasády v atriu,
kompletní elektroinstalace slaboproud, silnoproud, sociální zařízení vč. rozvodů ZTI a doplnění
vzduchotechniky, rozšíření stávající podatelny, dílčí opravy dveří, oken, podlah, střechy a fasády,
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restaurátorské práce – viz podrobně zpráva, která byla předložena do RM 13.3.2017.

Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5090/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 6 500,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Demolice areálů ve vlastnictví města" na kapitálové výdaje položky
"BD J. Pernera 2560-2562 - demolice" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 1
000,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "BD J. Pernera 2560-2562 demolice" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 115,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "BD J. Pernera 2560-2562
- demolice - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
- zpracování projektové dokumentace demolice objektu Jana Pernera 2560-2562 (Projekce Vrbický),
uhrazená faktura 114.950,00 Kč.
- přesun a zapojení finančních prostředků na realizaci demolice objektu. Demolice objektu byla
schválena ZmP usnesením Z/1345/2016 dne 15.12.2016. PD na akci je připravena, demoliční výměr
vydán 3.3.2017.

Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5091/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
202,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - platba za služebné
dle koncesní smlouvy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
- nová položka z důvodu zahájení koncesního řízení na provozovatele areálu Skateparku. Výše
služebného bude předmětem soutěže a požadovaná výše finančních prostředků za období od 08.10.
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do 31.12.2017 představuje maximální stanovený limit služebného pro koncesní řízení dle „Modelu
ekonomiky Skateparku Pardubice“.

Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5092/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
800,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - oprava fasády
a zateplení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
- jedná se o navýšení stávající částky v rozpočtu ve výši 2 400 tis. Kč o 800 tis. Kč dle projektantem
předaných rozpočtových nákladů na realizaci stavby

Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5093/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
400,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "ADM Milheimova - modernizace
hygienického zařízení - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
- tato akce přechází z roku 2016 do roku 2017, PD je vyhotovena, uhrazeno za PD bylo 190.575,00 Kč
vč. DPH, dle rozpočtu činí cena realizace 1. 293.796,46 Kč vč. DPH, v rozpočtu na rok 2016 byla
plánována celková částka na PD a realizaci 1.300.000,00 Kč, v rozpočtu na rok 2017 je vyčleněna
částka 1.111.000,00 Kč. Vzhledem k rozpočtu dle PD je nutno akci dofinancovat a částku v rozpočtu
navýšit o 400 tis. Kč

Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5094/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
600,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zálivu MHD
Bělehradská - směr do města" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Důvodová zpráva
- navýšení schváleného rozpočtu ve výši 1.550,0 tis. z důvodu vzniklých vícenákladů při realizaci.
Jedná se o přeložku kabelu ČEZ Distribuce mimo záliv (náklady cca 300 tis.) a ochránění stávajících
kabelů v místě zálivu vč. zpevnění podloží (náklady cca 250 tis.). Realizace stavby zahájena 02/2017
(Miros – SOD 1.550 tis.)

Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5095/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
700,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova - instalace
venkovních žaluzií" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
11 500,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce
elektro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 2
500,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - rekonstrukce
kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
400,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - vybudování
chodníku v areálu školy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
I. - Jedná se o osazení oken orientovaných jižním směrem venkovními žaluziemi, které mají nahradit
původně plánované vnitřní žaluzie. Venkovní žaluzie jsou voleny z důvodu vyššího zastínění, v letních
měsících účinněji brání vnikání horkého vzduchu do místnosti a mají vyšší životnost. Máme PD.
II. - V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci elektroinstalace.
Stávající rozvody jsou původní, nevyhovují současným nárokům na provoz školy a řeší se časté
opravy.
III. - navýšení schváleného rozpočtu 11 mil. o 2,5 mil. - zpracovaný projekt na rekonstrukci kuchyně
počítal s maximálním využitím stávajícího vybavení kuchyně. Na základě nově vzniklých požadavků
vedení školy podložených navyšováním kapacity připravovaných jídel došlo v konečné fázi projektu
ke dvěma zásadním změnám ve vybavení kuchyně. Stávající průběžná myčka nádobí je nahrazena
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velkokapacitním vícenádržovým mycím strojem, který zajistí mytí požadovaného množství použitého
nádobí v požadované kvalitě a čase. Dále dochází ve varné části kuchyně k doplnění vybavení o
požadovanou multifunkční pánev. Tyto dvě změny mají za následek i s tím související stavební
úpravy. Realizace uvedené rekonstrukce kuchyně je plánována z části na období letních prázdnin.
IV. - chodník v areálu školy. Městský obvod bude v letošním roce rekonstruovat chodníky v okolí
školy. V rámci této akce bude instalována brána do stávajícího oplocení, která bude umístěna v
blízkosti přechodu pro chodce. K této bráně bude zapotřebí vybudovat i chodník v areálu školy. Tato
akce je plánována z hlediska zajištění co možná nejvyšší bezpečnosti žáků při cestě do a ze školy.
Městskému obvodu II. byly v rámci I. změny rozpočtu převedeny finanční prostředky na realizaci ve
výši Kč 1 000,0 tis.

Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5096/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2016
ve výši Kč 1 612,4 tis. do rozpočtu města Pardubic na rok 2017 do Sociálního fondu MmP (správce
914 - Kancelář tajemníka).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2016
ve výši Kč 12,6 tis. do rozpočtu města Pardubic na rok 2017 do Sociálního fondu MP (správce 214 Městská policie).
Důvodová zpráva
I. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z hospodaření za rok 2016 na základě finančního
vypořádání Sociálního fondu MmP za rok 2016. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 bylo
počítáno s předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na bankovním účtu sociálního fondu k
31.12.2016 ve výši Kč 500,0 tis., skutečný stav bankovního účtu činil Kč 429,5 tis. Snížení počátečního
stavu dle bankovního účtu sociálního fondu k 31.12.2016 tedy činí Kč 70,5 tis. Dále se jedná o
doplatek zálohového přídělu do sociálního fondu, který je poskytován ve výši 5 % z vyplacených mezd
zaměstnanců MmP a uvolněných zastupitelů města za předchozí kalendářní rok. Zálohový příděl
finančních prostředků činí v roce 2017 Kč 5 300,0 tis., na základě skutečně vyplacených mezd má být
příděl do sociálního fondu ve výši Kč 6 585,9 tis. Doplatek zálohového přídělu do sociálního fondu na
rok 2017 tedy činí Kč 1 682,9 tis. Zapojením finančních prostředků v celkové výši Kč 1 612,4 tis. bude
stav sociálního fondu narovnán.
II. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z hospodaření za rok 2016 na základě finančního
vypořádání Sociálního fondu MP za rok 2016. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 bylo
počítáno s předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na bankovním účtu sociálního fondu
MP k 31.12.2016 ve výši Kč 300,0 tis., skutečný stav bankovního účtu činil Kč 383,5 tis. Dorovnání
počátečního stavu dle bankovního účtu sociálního fondu k 31.12.2016 tedy činí Kč 83,5 tis. Dále se
jedná o snížení zálohového přídělu do sociálního fondu MP, který je poskytován ve výši 5 % z
vyplacených mezd zaměstnanců MP za předchozí kalendářní rok. Zálohový příděl finančních
prostředků činí v roce 2017 Kč 2 115,0 tis., na základě skutečně vyplacených mezd má být příděl do
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sociálního fondu ve výši Kč 2 044,1 tis. Snížení zálohového přídělu do sociálního fondu na rok 2017
tedy činí Kč 70,9 tis. Zapojením finančních prostředků v celkové výši Kč 12,6 tis. bude stav sociálního
fondu MP narovnán.

Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5097/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 2
500,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Br. Veverků - oprava a nátěry
vchodových dveří a oken" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
300,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ A. Krause - oprava povrchu terasy"
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
140,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Gorkého - výměna lapolu" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
600,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Spořilov - oprava parket v
tělocvičně" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
V. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
850,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - oprava zpevněné
plochy u objektu kuchyně" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
VI. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
700,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Závodu míru - oprava sprch pro
tělocvičnu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
VII. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
400,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Prodloužená - oprava rozvodů vody
ve výměníku" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
VIII. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
400,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Br. Veverků - odstranění vlhkosti
zdiva" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
IX. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
200,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Gorkého - výměna obkladů v
kuchyni" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
X. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
400,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Spořilov - výměna oken v
suterénu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
XI. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
600,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "ZŠ Družstevní - oprava plochy dvora
vč. kanalizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
I. Jedná se o opravu a nátěry oken měněných před 12 lety. V současné době je dožilá povrchová
úprava a u některých oken je nutné provést výměnu poškozených dřevěných prvků. Finanční
prostředky na tyto práce byly již dříve nárokovány aby bylo zabráněno narůstajícím škodám na
výplních nelze tyto práce dále odkládat.
II. - Poškozená popraskaná teracová dlažba, dochází k zatékání vody do tělocvičny a hrozí nebezpečí
vzniku materiálních škod a úrazu. K zamezení do budoucna pronikání vody se předpokládá provedení
kompletní opravy povrchu terasy. Odstranění uvolněných dlaždic, vyspravení povrchu, provedení
hydroizolační vrstvy a následné finální úpravy povrchu formou kamínkového koberce s epoxidovou
pryskyřicí. Součástí této opravy bude i kompletní výměna ocelového zábradlí, které je částečně
uvolněné a značně poškozené korozí.
III. - Odpadní vody nesplňují limity kanalizačního řádu. Jedná se o odstranění závady hygieny.
IV. - Podlahy tělocvičny jsou za hranicí životnosti, mezi parketami jsou mezery, některé parkety jsou
částečně uvolněné hrozí nebezpečí úrazu při sportu. Jedné se o odstranění závady BOZP.
V. - Současný stav zpevněné plochy je nevyhovující, plocha vykazuje značné nerovnosti a je zde riziko
vzniku úrazů.
VI. - Jedná se o odstranění nevyhovujícího stavu v prostorách sprch tělocvičny. Je nutné zajištění
nových hydroizolací a oprav keramických obkladů a dlažeb. Současný stav nesplňuje požadavky
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hygieny.
VII. - oprava rozvodů vody ve výměníku. Dochází k častým opravám rozvodů vody, které jsou
původní, místy zkorodované a praskají. V současné době se tyto závady řeší provizorními opravami,
které jsou z celkového pohledu neekonomické a pouze oddalují potřebnou celkovou rekonstrukce
rozvodů.
- PD k provedení opravy není nutná, pro výběr dodavatele bude zpracován výkaz výměr k
ocenění.
VIII. - z důvodu nedostatečné hydroizolace dochází k pronikání vlhkosti do zdiva a následnému vzniku
plísní a odpadávání omítky v suterénu budovy. Odstraněním této závady bude zamezeno vzniku
možných vyšších finančních škod a budou splněny požadavky hygieny na odstranění této závady. S
uvedenými opravami bude započato v případě přidělení finančních prostředků v nejbližším možném
termínu, aby vznikající škody byly minimální.
IX. obklady jsou místy popraskané, opadané, nevyhovující stav a závada z hlediska hygieny.
V současné době se jednotlivá místa provizorně opravují, mění se prasklé obklady, u kterých hrozí
riziko pořezání a doplňují se místa po odpadlých obkladačkách. Tato řešení jsou neekonomická a v
době od vzniku závady do jejího opravení se zvyšuje riziko vzniku úrazů. V případě přidělení
finančních prostředků je oprava plánována na období prázdnin.
X. - stávající dřevěná okna jsou za hranicí životnosti, některá nejdou otevírat nebo zavírat, případná
oprava je neekonomická. Pro zajištění potřebného větrání a zamezení úniku tepla v zimních měsících
plánujeme v případě přidělení finančních prostředků realizaci díla v letních měsících.
XI. - jedná se o opravu stávající plochy, kde vlivem pohybu pískového podloží dochází ke vzniku
nerovností a hrozí nebezpečí vzniku úrazů. V současné době probíhají lokální opravy, které však
nejsou ekonomicky výhodné. Spolu s plochou dvora by došlo i k opravě kanalizace, která se pod ní
nachází.

Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5098/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 8
500,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Čištění komunikací vč. zimní údržby"
(správce 1327 - Odbor dopravy).
Důvodová zpráva
Navýšení finančních prostředků na zimní údržbu komunikací na území města z důvodu nepříznivého
počasí v lednu 2017, kdy bylo za zimní údržbu uhrazeno místo předpokládaných Kč 2 000,0 tis.
celkem Kč 8 680,0 tis.

Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5099/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje

10

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření roku 2016 ve výši Kč 429,5
tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Finanční vypořádání dotací se SR za rok
2016" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Důvodová zpráva
Jedná se o finanční vypořádání dotací přijatých z veřejných rozpočtů v roce 2016: Volby do
zastupitelstev kraje ve výši 306 809,30 Kč, Sociálně právní ochrana dětí ve výši 118 477,59 Kč a Výkon
činností Jednotných kontaktních míst ve výši 4 184,- Kč.

Návrh usnesení č. 15 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5100/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
68,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Obecní pohřby" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí).
Důvodová zpráva
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na žeh a následný rozsyp osob, které zemřely na
území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vypravili. Ke konci února 2017 byla již
vyčerpána částka ve výši Kč 52,0 tis. V letošním roce je řešen již druhý sociální pohřeb cizince, u
kterého jsou potřebné delší lhůty k vyřízení a z tohoto důvodu jsou zvýšené náklady spojené s
vypravením pohřbu.

Návrh usnesení č. 16 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5101/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 5
000,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "BD E. Košťála 1013-1014 - oprava
střechy vč. zateplení, PD + realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu - do střešní konstrukce opakovaně zatéká, často
prováděné lokální opravy nejsou trvale dostatečné, hrozí škody na majetku nájemců bytů, kterými
jsou v tomto domě výhradně senioři.

Návrh usnesení č. 17 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5102/2017
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I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
40 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce kuchyně pro
SSmP - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná
dotace - Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - realizace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - realizace - dotace" (správce
711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Důvodová zpráva
Finanční prostředky na realizaci díla dle zpracované projektové dokumentace (CODE - je dokončena
PD ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení a dopracovává se stupeň k provedení stavby).
Realizační cena dle odborného odhadu projektanta, bude upřesněna po dokončení PD. Předmětem
stavebních úprav je celková rekonstrukce prostoru kuchyně, jídelny a souvisejících prostor 1.PP, 1.NP
a 2.NP v objektu domova pro seniory U Kostelíčka za účelem navýšení nedostačující kapacity
kuchyňského provozu. Stávající dispozice prostorově a provozně neodpovídá zejména z důvodu
velkého množství produkovaných jídel a poměru jídel konzumovaných ve stávající jídelně proti počtu
jídel expedovaných mimo objekt v transportních tabletech. Pro vyřešení expedice plných tabletů
mimo objekt a pro zpětný příjem prázdných tabletů je nutné v místě původní vyrovnávací rampy
vybudovat novou rozšířenou rampu včetně lehkého proskleného zádveří. V upravené vnitřní dispozici
kuchyně a souvisejících vnitřních provozních prostor je navrženo nové varné centrum, přípravny
potravin, skladovací prostory, technické zázemí, výdej jídel do jídelny, odběr a mytí použitého nádobí.
V rámci stavebních prací je nutné rovněž řešit rekonstrukci stávajících rozvodů, vzduchotechniky a
chlazení, které jsou v nevyhovujícím stavu. Předpokládá se využití dotačního titulu.

Návrh usnesení č. 18 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5103/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
200,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "MŠ Rumunská - oprava dlažby v
provozním pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
800,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "MŠ Hostovice - oprava sociálního
zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
320,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "MŠ Ohrazenice - sanace sklepních
prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
500,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "MŠ Dražkovice - výměna nákladního
výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
V. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 2
400,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "MŠ Odborářů - rekonstrukce
kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
VI. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
400,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "MŠ Wintrova - zřízení letního WC"
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
I. Jedná se o opravu dlažby v pavilonu v kuchyni a chodbě, dlažba je ve špatném technickém stavu,
místy uvolněná od podkladu a popraskaná.
II. Oprava sociálního zařízení z důvodu častých havárií.
III. Jedná se o opravu nevyhovujícího stavu sklepních prostor kam se dostává spodní voda a dochází k
opadávání omítky a vzniku plísní.
IV. Jedná se o výměnu nákladního výtahu, který je často opravován a servisován a v současné době již
opravy nejsou ekonomicky ani technicky možné. Při kontrole BOZP byl provoz výtahu zastaven.
V. Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu (ve výši Kč 1,1 tis.) na opravu kuchyně a gastro zařízení
o Kč 2 400,0 tis. Špatný technický stav neodpovídá hygienickým požadavkům, PD byla zpracována v
roce 2012 a nyní probíhá její revize.
VI. Finanční prostředky na zřízení letního WC, závada KHS, PD zpracována. V současné době je
využíváno WC uvnitř budovy. Při pobytu dětí mimo budovu doprovází žáka na WC dohled konající
pedagog a tím pádem ostatní žáci zůstávají delší dobu bez dohledu a v této době hrozí zvýšené riziko
vzniku úrazů.

Návrh usnesení č. 19 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5104/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 2
500,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Nasvícení přechodu pro chodce u
zastávky MHD Lidická - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
Finanční prostředky na realizaci akce dle zpracované projektové dokumentace (Prodin). Platné
stavební povolení. Jedná se o nasvícení stávajícího přechodu vč. bezbariérového napojení chodníku přechod pro chodce poblíž základní školy Npor. Eliáše.

Návrh usnesení č. 20 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5105/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 1
350,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Zastávka MHD Polabiny směr
nádraží (ul. J. Potůčka) - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 1
350,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Zastávka MHD Conex ul.
Hradecká směr centrum - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
Finanční prostředky na realizaci akcí dle zpracované projektové dokumentace (Seiner). Platné
stavební povolení. Jedná se o rekonstrukci zálivů v havarijním stavu s provedením bezbariérové
nástupní hrany, chodníku, nástupiště a odvodnění.

Návrh usnesení č. 21 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5106/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
51,1 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Městské slavnosti JARO" (správce 1734
- Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016, které budou v roce 2017 využity na zajištění
tradičního kulturního programu v rámci jarní části Městských slavností.
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Návrh usnesení č. 22 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5107/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
500,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla - Dukla sportovní"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
12 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla - Dukla sportovní"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva
I. Jedná se o pokrytí finančních závazků spojených s organizací soutěže Dukla sportovní dle smluv
uzavřených v roce 2016 a 2017.
Dále se jedná o pokrytí nákladů na bankovní poplatky, které vznikly při výplatě odměn oceněným
účastníkům mezinárodní architektonické soutěže Dukla sportovní.
II. Finanční prostředky na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí celého areálu projektu
DUKLA sportovní a všech stupňů projektové dokumentace I. etapy projektu, kterou bude nová
atletická hala včetně nezbytného funkčního zázemí a to v souladu s usnesením ZmP 463/2015 ze dne
15. 10. 2015, ve kterém ZmP schválilo:
a) Rezervaci finančních prostředků na dokumentaci pro územní rozhodnutí na celý areál vzešlý z
urbanisticko-architektonické soutěže a rezervaci finančních prostředků na všechny stupně projektové
dokumentace až do fáze "dokumentace pro provedení stavby" (DPS) nové atletické haly se zázemím,
která bude první etapou projektu DUKLA SPORTOVNÍ, jejíž urbanistické a funkční řešení bude
výsledkem dvoukolové mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže pro projekt DUKLA
SPORTOVNÍ, v odhadované výši 12 000 000,- Kč s pokrytím v rámci rozpočtu 2016 částkou Kč 2 000
000,- Kč a s pokrytím v rámci rozpočtu na r. 2017 částkou 10 000 000,- Kč, kapitola ORS).
b) Vyčlenění částky 2 000 000,- Kč v rozpočtu na r. 2016, položka "PD DUKLA SPORTOVNÍ" (správce
ORS) výhradně za podmínky schválení návrhu vítězného uchazeče (včetně schválení smlouvy o dílo na
PD pro stavební povolení a vč. autorských práv) samostatným usnesením zastupitelstva s
očekávaným datem jednání v červnu nebo v září r. 2016.
c) Vyčlenění částky 10 000 000,- Kč v rozpočtu na r. 2017, položka "PD DUKLA SPORTOVNÍ" (správce
ORS) výhradně za podmínky schválení návrhu vítězného uchazeče (včetně schválení smlouvy o dílo na
PD pro stavební povolení a vč. autorských práv) samostatným usnesením zastupitelstva s
očekávaným datem jednání v červnu nebo v září r. 2016.
Předpoklad předložení finální smlouvy o dílo, která vzejde z jednacího řízení bez uveřejnění do RmP a
ZmP je duben 2017.

Návrh usnesení č. 23 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5108/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
Kč 223,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Program podpory volného času"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
Kč 125,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Program podpory cestovního
ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
Kč 120,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Program podpory kultury"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
Kč 41,5 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Program podpory sportu" (správce
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
V. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
Kč 75,4 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Program podpory sportu Fotbalová akademie" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
VI. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
Kč 2,9 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - Dětský
maraton" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Na základě usnesení ZmP č. 265/2015 ze dne 25.06.2015 převod nevyčerpaných finančních
prostředků Programů podpory spravovaných odborem školství, kultury a sportu z roku 2016 do roku
2017.

Návrh usnesení č. 24 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5109/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
Kč 11,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Program podpory ve zdravotní
oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Na základě usnesení ZmP č. 265/2015 ze dne 25.06.2015 převod nevyčerpaných finančních
prostředků z programu podpory z roku 2016 do roku 2017. Od 1. 1. 2017 je tento program podpory v
gesci odboru sociálních věcí.

Návrh usnesení č. 25 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5110/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
507,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Program podpory kultury" (správce
1734 - Odbor kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
26,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Program podpory cestovního ruchu"
(správce 1734 - Odbor kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
40,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Program podpory volného času"
(správce 1734 - Odbor kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Navýšení položky Program podpory kultury o částku 507 tis. Kč, Programu podpory cestovního ruchu
o částku 26 tis. Kč, Program podpory volného času o částku 40 tis. Kč. Jedná se vratku dotací v
celkové výši 573 tis. Kč z let 2014 a 2015 na základě platebního výměru na odvod za porušení
rozpočtové kázně vystavené odborem školství, kultury a sportu MMP dne 7.11.2016 subjektu
Občanské sdružení - Uskupení TESLA z.s.. Finanční prostředky byly na účet města složeny dne
09.12.2016. Současně se občanské sdružení proti rozhodnutí odvolalo ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje. Ten dne 01.03.2017 odvolání zamítl a příslušné rozhodnutí Magistrátu města
Pardubic potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

Návrh usnesení č. 26 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5111/2017
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I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 1
490,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON"
(správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 1
200,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Operační MP - integrace hovorových
zařízení" (správce 214 - Městská policie).
Důvodová zpráva
I. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky, které byly v rozpočtu města na rok 2016 vyčleněny na
mzdy zaměstnanců MP vč. OON a na sociální a zdravotní pojištění. Finanční prostředky budou
zařazeny do rozpočtu na rok 2017.
II. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu MP na rok 2016, které budou využity v roce
2017 na rekonstrukci pracoviště operačních - integrace hovorových zařízení.

Návrh usnesení č. 27 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5112/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
96,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Dotace P. Ministr - Skatepark"
(správce 1734 - Odbor kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 na úhradu energií
Skateparku Pardubice společnosti P. Ministr, v.o.s. za období 1.6.-31.10.2016.

Návrh usnesení č. 28 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5113/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
132,4 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Mzdy - ITI - Řízení Strategie
integrované územní investice - předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná
se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Důvodová zpráva
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu na rok 2017 vyčleněné na
předfinancování projektu ITI - Řízení Strategie integrované územní investice. Tento projekt je 100%
financování z MMR ČR.

Návrh usnesení č. 29 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5114/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
165,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna podvodní vysavač" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
Jedná se o navýšení stávající položky rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. na nákup podvodního vysavače,
který je za hranicí životnosti (2004). V rámci výběrového řízení byla předložena nejlevnější nabídka ve
výši Kč 865,0 tis.

Návrh usnesení č. 30 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5115/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
480,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Strategie rozvoje veřejných
prostranství" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
120,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné výdaje položky "Strategie rozvoje veřejných
prostranství" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
Důvodová zpráva
Zřízení nové položky a přidělení nových finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč na řešení veřejných
prostranství (480 tis. Kč na kapitálové a 120 tis. na provozní výdaje).
Jak je uvedeno ve strategickém plánu města respektive ve stanovení cílů v bodě 1.4: Pro naplnění
vize „město s chytrým veřejným prostranstvím“ bylo zvyšování kvality veřejných prostranství
vyčleněno jako samostatný cíl. V roce 2015 bylo připraveno zadání projektového záměru „Strategie
rozvoje veřejného prostranství“. Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč byly v roce 2016 alokovány na
kapitole ORS. OHA požadovalo na rok 2017 tyto prostředky opět do rozpočtu ORS začlenit. Požadavek
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však nebyl zohledněn. Na poradě vedení konané v únoru 2017 byl OHA uložen úkol zpracování
strategie rozvoje veřejných prostranství. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení rozpočtu.

Návrh usnesení č. 31 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5116/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši
44,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na běžné transfery položky "Okresní myslivecký spolek - dotace"
(správce 1015 – Odbor životního prostředí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Myslivecká rada Okresního mysliveckého spolku Pardubice žádá o poskytnutí přímé dotace ve
stejném rozsahu, jako v roce minulém, tedy ve výši 49 000,- Kč.
Dotace bude využita přísně účelově a to na krytí části vlastních provozních nákladů Okresního
mysliveckého spolku, zejména v těchto oblastech:
- Na propagaci myslivosti, mysliveckou osvětu, vzdělávání a publikační činnost
- Na pomoc uživatelům honiteb při vyhodnocování a kontrole mysliveckého výkaznictví a statistiky
včetně zajišťování tiskopisů dle vyhlášky č. 533/2004 Sb. k zákonu o myslivosti
- Ke spolupráci s uživateli honiteb při zajišťování lovecky upotřebitelných psů, jejich výcviku, zkoušek
a evidence
- Sledování zdravotního stavu zvěře, sledování výskytu a zdolávání nákaz a informování obce s
rozšířenou působností
- Sledování výkonu práva myslivosti, péče o zvěř – zejména v době nouze, navrhování opatření
uživatelům honiteb a oznamování zjištěných nedostatků orgánům státní správy v myslivosti
- Pořádání a organizování chovatelské přehlídky trofejí, včetně jejího zajištění po pověření příslušným
rozhodnutím orgánu státní správy v myslivosti
- Na provozní náklady spojené s chodem a údržbou vlastního sídla OMS Pardubice-Hůrka, letní i zimní
údržbou ploch, zejména přístupové komunikace od silnice Pardubice-Sezemice k sídlu OMS

Návrh usnesení č. 32 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5117/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 6
500,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Vinice - stará vojenská plovárna I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2016 ve výši 8
500,0 tis. do rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Vinice - stará vojenská plovárna I. etapa - dotace - předfinancování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 500,0 tis. položka 31. "Předpoklad dotace Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu
kapitálové výdaje položky "Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa - dotace" (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Důvodová zpráva
Finanční prostředky na realizaci I. etapy revitalizace Vinice dle zpracované projektové dokumentace
(Prodin). Jedná se o stavební objekty SO 101 - cyklostezka - hlavní trasa, SO 102 - páteřní parková
komunikace, SO 108 - mlatové parkové komunikace a jejich propojení na páteřní parkovou
komunikaci a vojenský prostor. Projekt je připravován k realizaci v rámci naplňování Strategie ITI
Hradecko - Pardubické aglomerace. Žádost o podporu bude zpracována ve druhém čtvrtletí roku
2017. Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na Kč 15 000,0 tis., kdy dotace může činit až 90 %
způsobilých nákladů projektu. Ve vazbě na předkládání žádostí ex-post je nutné zajistit
předfinancování projektu v plné výši, vzhledem k tomu, že žádost o platbu bude uvolněna až v roce
2018.

Návrh usnesení č. 33 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5118/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. v rámci
položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z
běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
I. Jedná se o schválenou dotaci na investiční akci žadatele Sport Motion s.r.o. V rámci projektu SUP
Pardubice bude vybudováno zázemí půjčovny paddleboardů a nástupního mola na soutoku Labe a
Chrudimky v parku Na Špici.

Návrh usnesení č. 34 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5119/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z běžných
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na
běžné výdaje položky "Mzdy - manažer průzkumu dopravního chování" (správce 914 - Kancelář
tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Jedná se o přesun mzdových prostředků na manažera průzkumu dopravního chování, který by měl
dohlížet na průzkum dopravního chování v rozsahu cca 1/3 úvazku v období 7-12/2017. Pozice má
vazbu na výběr dodavatele průzkumu dopravního chování, kdy zadání je předmětem jednání RmP 13.
3.2017. Manažer by pak měl působit v roli garanta procesu. Pokud by činnost byla zadána jako služba,
jsou náklady na období 1 roku odhadovány na cca 300 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 35 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5120/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 510,0 tis. z běžných
výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Dopravní model"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva
V průběhu projednání technické specifikace průzkumu dopravního chování (dále je PDCH) vznikl
požadavek na zahrnutí spádové oblasti města do PDCH. Cílem zahrnutí spádové oblasti je zjistit
dopravní chování obyvatel okolních obcí, kteří dopravní infrastrukturu města využívají a zejména
umožnit modelování a zhodnocení dopadu územního rozvoje v okolních obcích na dopravní systém
města. Dle konzultantů je třeba pro zajištění spolehlivosti dopravního modelu navýšit vzorek o
dalších 600 domácností ze spádové oblasti města. Celková velikost vzorku, je tedy 1600 domácností a
předpokládaná cena 1360 tis. Kč. Původní stav byl 1000 domácností tj. 850 tis. Kč

Návrh usnesení č. 36 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5121/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 500,0 tis. z běžných
výdajů položky "Rezerva příspěvkových organizací" na běžné transfery položky "Dotace
Pardubickému kraji - krajská knihovna (správce 1734 - Odbor kultury a sportu).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna (správce 1734 - Odbor kultury a sportu).
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Důvodová zpráva
I. Jedná se o finanční prostředky na krytí mzdových nákladů a zákonných odvodů spojených s
výkonem městské funkce knihovny.
II. Jedná se o navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Pardubického kraje plnící dle
zákona též funkci městské knihovny. Každoročně poskytovaná částka Kč 6 500,0 tis. nepokrývá ani
polovinu nákladů krajské knihovny plnící městskou funkci (pro rok 2017 je tato částka provozních
nákladů vyčíslena na Kč 14 527,0 tis. – viz přiložený rozpočet). Současně byl ředitelkou organizace
zpracován návrh konkrétních řešení na zlepšení služeb pro obyvatele města v podobě instalace 2
nových biblioboxů na Dubině a v Polabinách, společných průkazek pro návštěvníky krajské knihovny a
městských knihoven, vylepšení systému vzájemné propagace knihoven na území města. Z výše
uvedených důvodů je žádáno navýšení příspěvku na plnění základní městské funkce krajské knihovny,
a to o Kč 2 000,0 tis.
Současně ze strany Pardubického kraje dojde k navýšení dotace na provoz Východočeského divadla
Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice ve výši Kč 2 000,0 tis.
Návrhy na zlepšení služeb krajské knihovny:
BIBLIOBOX
• Počítá se s využitím cca 4 ks biblioboxů – v KK 2 ks již jsou, 2 nové biblioboxy zakoupené z
prostředků MMP budou instalovány po dohodě v oblasti Dubina střed a v Polabinách u Kauflandu či
Lidlu, v následujících letech by byly rozmístěny další po městě
- náklad 114.000,- Kč /1 ks vč. polepu a instalace (kotvení do země) cca 228.000,- Kč
• Frekvence výběru – v KK jako doposud - knihovnice z recepce každý den mimo neděle bez nákladů
• Dubina a Polabiny - zpočátku každý týden pondělí a pátek ráno, zajistí KK, řidič s autem - náklady
- s ohledem na nutnost výběru a následného rozvozu třeba řešit úvazek řidiče o cca 6 hod./týden –
náklad cca kolem 80.000,- Kč (mzda včetně odvodů)/rok náklady na PHM a amortizaci vozu – 1 trasa
svozu z biblioboxů cca 13 km, při rozvozu na pobočky min. 30 km. Spotřeba PHM činí Ø 8-9 l/100 km
– měsíčně min. 160 km 13 l nafty a 30,- Kč – min. roční náklady cca 5000,- Kč PHM + amortizace činí
7.500,- Kč
Po vybrání knih by byly tyto podle množství předány knihovnám, případně rozděleny v KK s tím, že
každá knihovna by dostala ten den e-mailem zprávu, kolik knih má v KK.
Z hlediska provozu jednotlivých knihoven bylo domluveno, že si bude muset každá z nich nastavit
výpůjční dobu tak, aby v případě vracení do boxu nevznikla čtenáři škoda formou zpozdného při
odepsání z konta až po dodání na pobočku. Drtivá většina poboček má otevřeno v pondělí a tudíž by
se asi rozvážely knihy v tento den, zavřené jsou ty, které spadají pod stejný úřad, a lze to řešit
operativně.
Celkem náklady min. 320.500,- Kč
SPOLEČNÉ PRŮKAZKY
Při zachování stávajících různých knihovních systémů v knihovnách na území města, bude princip
stejný jako u společných průkazek s univerzitní knihovnou. Vznikne nový design průkazu, pro možnost
společného využití s tím, že bude jasně odlišitelný od ostatních.
a) nové průkazy zajistí KK, každá knihovna jich dostane určitý počet s tím, že na základě jejich vydání
čtenáři dojde k následné přefakturaci vybraného registračního poplatku, vždy alespoň 2x ročně s
ohledem na zájem o službu
b) doklad o zaplacení musí mít čtenář s sebou (nelze se podívat do databáze)
c) možné místo registrace jak pro stávající, či nové čtenáře - KK nebo na některé z knihoven –
pokaždé je důležité vystavení a uchování pokladního dokladu o zaplacení u čtenáře s uvedením data
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od kdy má zaplaceno a do kdy, oproti tomuto dokladu bude již bezplatně zaregistrován v další
knihovně
Cena společné průkazky byla shodně stanovena na 120,- Kč/ rok s tím, že všechny pobočky, které
takového čtenáře zaregistrují, si ponechají výši svého registračního poplatku a zbytek převedou ve
prospěch KK. Většina poboček účtuje základní reg. poplatek ve výši 100,00 Kč /rok, ve prospěch KK by
takto odváděli pouze 20,- Kč, což by stěží pokrylo pouze náklady na průkazku a administraci. Rozdíl
bude následně zohledněn v dotaci MMP na výkon městské funkce.
Náklad na nové průkazky – 1 ks cca 8,- Kč – nutno mít pro všechny čtenáře – cca 15 tis. ks – 120.000,Kč s tím, že část budou dětské. Rozdíl v registračním poplatku nelze vyčíslit předem, ale až na základě
statistického zjištění. Odhadem 100.000,- Kč/rok
Grafické zpracování podkladů cca 20.000,- Kč.
PROPAGACE
Vzájemná propagace akcí knihoven mezi sebou. Předpokladem je zajistit, aby všechny knihovny měly
vlastní webové stránky, aby měly možnost jejich aktualizací a předávání informací veřejnosti.
Propagace bude probíhat formou umístění akcí v papírovém letáku KK, zasílání přehledu akcí na
pobočkách do určeného termínu pracovnici PR v KK a tím se dostanou na webové stránky KK, rozvoz
papírových letáků na pobočky (dosud se tak neděje) spolu s knihami, možnost zasílání mezi sebou emailem. Je žádoucí, aby se všechny knihovny zapojovaly do celostátních akcí typu Březen měsíc
čtenářů, Týden knihoven apod.
Bylo ujednáno, že každá knihovna i malé by se měla zapojit jednak do vzdělávání a zároveň se pokusit
alespoň 1 – 2x ročně o nějakou akci. Podněty a metodické pokyny, jak postupovat jsou dostupné přes
KK či odborné oborové databáze. V návaznosti by bylo dobré získat možnost propagace knihoven
jako celku např. v Radničním zpravodaji – Knihovní okénko.
Náklady cca do 100.000,- Kč/ rok – jedná se vytvoření web stránek pro všechny knihovny, zajistit
jejich aktualizace, vytvořit jednotný program a zajistit tisk a distribuci ve všech knihovnách, lze využít
kanály magistrátu a jednotlivých ÚMO – je třeba si stanovit pravidla vzájemné spolupráce a
dodržovat je. Naším společným cílem je spolupráce, ne konkurence.
Další náklady jsou stále hrazeny výhradně z rozpočtu KK – náklady na vzdělávání knihovníků, akce
konané výhradně pro obyvatele města či úkoly dané v souladu s koncepcemi vzdělávání a ŠVP MŠMT
či MK ČR.
V rámci nastavené spolupráce plánujeme uskutečnění společných setkání a porad s knihovníky, aby
bylo možné průběžně hodnotit efektivitu a využívání zavedených služeb, včetně plánu na jejich
zdokonalení a postupné rozšiřování.

Návrh usnesení č. 37 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5122/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Br.
Veverků - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
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II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
Studánka - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
Spořilov - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
Závodu míru - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
V. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ npor.
Eliáše - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
VI. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
Ohrazenice - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
VII. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
Kyjevská - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
VIII. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje
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položky "ZŠ Družstevní - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie).
IX. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
Prodloužená - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
X. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ E.
Košťála - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
XI. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
Benešovo nám. - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
XII. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ
Štefánikova - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
XIII. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ J.
Ressla - Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
XIV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "DDM
Alfa - hvězdárna- Odborné učebny - předprojektová příprava - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
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Důvodová zpráva
V průběhu projektové přípravy dochází k vyspecifikování jednotlivých služeb, které je nutné objednat
v rámci jednotlivých školských objektů pro přípravu žádostí o dotaci, proto jsou na konkrétní objekty
vyčleněny příslušné finanční objemy předpokládaných prací. U objektů v cenové relaci 20 tis. Kč se
jedná o náklady na zpracování studií proveditelnosti vč. povinných příloh žádostí. U objektů v řádu 80
tis. Kč položka obsahuje kromě studie proveditelnosti i náklady na zpracování podkladů pro výběr
zhotovitele PD a dále pak náklady na autorský dozor PD (viz aktuálně uzavřena smlouva se
společnosti CETTUS). Položka ZŠ Polabiny 1 Družstevní pak představuje náklady na studii školy
vycházející z objemové studie, jenž je zpracovávána arch. Ing. Mudruňkou.

Návrh usnesení č. 38 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5123/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 635,0 tis. z běžných
transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" na kapitálové transfery položky
"Dotace HZS Pardubického kraje na investice" (správce 414 - Kancelář primátora). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Rozdělení příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje na provozní a investiční
část. Příspěvek je poskytován v celkové výši Kč 3 776, tis. ročně a na základě žádosti HZS je vyčleněna
v roce 2017 částka ve výši Kč 635,0 tis. na pořízení investic - vyprošťovací zařízení ve výši Kč 350,0 tis.,
termická místnost (infrakabina) ve výši Kč 75,0 tis., potápěčský oblek Ursuit (2ks) ve výši Kč 90,0 tis. a
celoobličejová maska (2ks) ve výši Kč 120,0 tis.

Návrh usnesení č. 39 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5124/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 175,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Odborné posudky a analýzy" (správce 414 - Kancelář primátora).
Důvodová zpráva
Z důvodu úhrady nákladů, se kterými nebylo při tvorbě rozpočtu pro rok 2017 počítáno, žádáme o
navýšení rozpočtu o 175.000,- Kč na Org. 55541 „Odborné posudky a analýzy“.
Při tvorbě rozpočtu nebylo počítáno s úhradou faktury ve výši 78.650,- Kč s DPH na zpracování
znaleckého posudku na ocenění akcií společnosti HOCKEY KLUB DYNAMO Pardubice, a.s. a úhradou
faktury ve výši 320.650,- Kč s DPH na vypracování due dilligence (právní, daňové a finanční
posouzení) společnosti HOCKEY KLUB DYNAMO Pardubice, a.s. (vše schváleno RmP dne 1.12.2016,
usnesení č.R/4387/2016).
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Návrh usnesení č. 40 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5125/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. v rámci
položky "Příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska" (správce 414 - Kancelář
primátora) z běžných transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 742,0 tis. v rámci
položky "Příspěvek Regionální rozvojové agentuře" (správce 414 - Kancelář primátora) z běžných
transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. v rámci
položky "Příspěvek Sdružení správců městských komunikací" (správce 414 - Kancelář primátora) z
běžných transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. v rámci
položky "Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty" (správce 414 - Kancelář primátora) z běžných
transferů na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
V. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 132,0 tis. v rámci
položky "Příspěvek DTMmP" (správce 414 - Kancelář primátora) z běžných transferů na běžné
výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z důvodu změn v rozpočtové skladbě, kdy
všechny členské příspěvky poskytované spolkům patří na položku 5179, což jsou běžné výdaje.

Návrh usnesení č. 41 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5126/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. v rámci
položky "Program podpory volného času" z běžných výdajů na běžné transfery (správce 1734 Odbor kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Přesun z důvodu poskytnutí peněžních darů oceněným pedagogům pardubických škol, které se v
letošním roce uskuteční ve Východočeském divadle Pardubice.

Návrh usnesení č. 42 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5127/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 237,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "Lentilka - dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Ředitelka příspěvkové organizace si požádala o finanční pokrytí z důvodu navýšení mzdových nákladů
pro zdravotnické pracovníky v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 účinné od 01.01.2017.
V rámci návrhu rozpočtu pro rok 2017 bylo ředitelkou organizace požádáno o navýšení mzdových
nákladů pro všechny pracovníky o 4%. U zdravotnických pracovníků však došlo k navýšení o 10%.
Jedná se o navýšení rozdílu (6 %) v mzdových nákladech, tj. o 237.000,00 Kč včetně zákonných
odvodů.

Návrh usnesení č. 43 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5128/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Ředitel ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 si ve své žádosti do III. změny rozpočtu města Pardubic na rok
2017 dovoluje požádat o navýšení příspěvku na provoz ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 o 150.000,00
Kč na realizaci 26. ročníku Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů. Do
roku 2016 tuto tradiční akci zajišťovalo pro pořádající sbor Iuventus Cantas (ZUŠ Pardubice,
Havlíčkova 925) Kulturní centrum Pardubice s příspěvkem od zřizovatele ve výši 150.000,00 Kč. Dle
dohody ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 a Kulturního centra Pardubice v roce 2017 bude akci pořádat
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ZUŠ Havlíčkova, Pardubice 925. Kulturní centrum Pardubice finanční prostředky na pořádání akce v
tomto roce neobdrželo.

Návrh usnesení č. 44 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5129/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje
položky "Rekonstrukce MK Sadová v ús. Fučíkova - Plemenářský podnik - PD" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje
položky "Cyklistická stezka Svítkov - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
I. Finanční prostředky na zpracování PD na rekonstrukci ulice Sadová II. etapa v úseku ulice Fučíkova Plemenářský podnik v Nemošicích, která je v havarijním stavu. V roce 2017 je městem realizována I.
etapa rekonstrukce místní komunikace Sadová v úseku od křižovatky Ostřešanská po Nábřežní.
II. Finanční prostředky na zpracování PD na realizaci cyklostezky Svítkov. Jedná se o vytipování
navazujícího úseku cyklostezky Labská, podél levého břehu Labe. V roce 2017 MO VI realizuje
cyklostezku Svítkov - Srnojedy v úseku od rosického mostu směrem do Svítkova, vedoucí podél
stávající komunikace až ke stávající cyklostezce do Srnojed. Na tuto cyklostezku byla firmou
Transconsul zpracována studie. Projekt bude umožňovat pěším a cyklistům komfortní napojení v
rámci Labské cyklostezky a bude respektovat vedení CS Svítkov – Srnojedy.

Návrh usnesení č. 45 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5130/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,3 tis. z běžných
výdajů položky "PPS - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců " na běžné transfery položky "KC příspěvek na provoz (KD Hronovická)" (správce 1734 - Odbor kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
KC - příspěvek na provoz (KD Hronovická) na úhradu nákladů spojených s pronájmem divadelního
sálu a zajištěním služeb na akci Vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka 2016.
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Návrh usnesení č. 46 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5131/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných
transferů položky "Program podpory kultury" na běžné výdaje položky "Program podpory
Pardubičtí tahouni - propagace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Program podpory Pardubičtí tahouni – propagace na zajištění propagace a marketingu nově
vzniklého dotačního programu Pardubičtí tahouni.

Návrh usnesení č. 47 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5132/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných
výdajů položky "Program podpory volného času" na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
VČD – příspěvek na provoz na úhradu provozních nákladů spojených s tradičním oceňováním
nejlepších pedagogů pardubických škol, v letošním roce konaných v prostorách Východočeského
divadla Pardubice – divadelní představení Jistě pane ministře.

Návrh usnesení č. 48 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5133/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z
kapitálových transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na kapitálové transfery
položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 408,0 tis. z
kapitálových transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na kapitálové transfery
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položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na investice" (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 60,0 tis. z kapitálových
transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na kapitálové transfery položky "ZŠ
Staňkova - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
I. ZŠ Spořilov – investiční příspěvek na částečné dofinancování vybavení kuchyně školní jídelny –
nákup nového plynového kotle. V lednu 2017 došlo v kuchyni školní jídelny k havárii kotle. Kotel je
totálně poškozen a nefunkční. Nový kotel je nutností pro zajištění plného provozu školní jídelny.
II. ZŠ Staňkova – investiční příspěvek na částečné dofinancování vybavení kuchyně školní jídelny –
nákup drtiče odpadků. Na konci prosince 2016 došlo v odstavení z provozu stávajícího drtiče odpadků
pro jeho nefunkčnost (rok pořízení 2005). Odborný posudek shledal opravu jako nerentabilní. Na
základě tohoto havarijního stavu škola připravuje nákup nového stroje na likvidaci odpadků.
III. ZŠ Štefánikova – investiční příspěvek na dofinancování vybavení kuchyně školní jídelny – nákup
konvektomatu 20x Retigo. Původní konvektomat z roku 2001 organizace vyřadila pro jeho
nefunkčnost. Druhý konvektomat, který je nutností pro zajištění bezproblémového provozu školní
jídelny (cca 730 jídel denně), zajistí škola ze svých zdrojů (investiční fond organizace).

Návrh usnesení č. 49 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5134/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "Ratolest příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
Důvodová zpráva
Jedná se o přesun finančních prostředků z položky Záležitosti předškolní a školní výchovy na položku
Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace - příspěvek na provoz a to z důvodu žádosti ředitelky
příspěvkové organizace Ratolest o poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 1,0 mil. Kč. Jesle byly
transformovány na dětské skupiny Berušky a Zajíčci a jsou financovány prostřednictvím MPSV. Do
konce měsíce března 2017 je příspěvková organizace povinna předložit monitorovací zprávu, na
jejímž základě a po jejím schválení ze strany poskytovatele dotace budou poskytnuty finanční
prostředky na další dotační období 6 měsíců, tím však vzniká časový nesoulad ve výnosech a
nákladech, který musí být pokryt pro následující 2 měsíce. Z rezervního fondu je příspěvková
organizace schopná překlenout období 1 měsíce provozu (březen 2017). Částka 500,0 tis. Kč/měsíc je
předpokládaný výdaj na provoz celé organizace včetně dětských skupin a rehabilitace. Výkony pro
většinu zdravotních pojišťoven se fakturují čtvrtletně – za 01 – 03/2017 do 15. 4. 2017 a finanční
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prostředky budou z pojišťoven připsány na účet příspěvkové organizace na přelomu dubna/května
2017. Na další 2 měsíce, tj. duben a květen 2017 žádá příspěvková organizace o poskytnutí
provozního příspěvku ve výši 1,0 mil Kč na překlenutí tohoto časového nesouladu mezi náklady a
výnosy, který bude vrácen na účet zřizovatele do konce roku 2017.

Návrh usnesení č. 50 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5135/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,4 tis. z běžných
výdajů položky "Vratky minulých období" na běžné transfery položky "Platba silniční daně"
(správce 598 - Ekonomický odbor).
Důvodová zpráva
Finanční prostředky na úhradu silniční daně na rok 2017 ve výši 5 640,- Kč. Ve schváleném rozpočtu
města na rok 2017 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 3,3 tis. Úhrada silniční daně na
Finanční úřad Pardubice byla provedena 25.1.2017.

Návrh usnesení č. 51 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5136/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 445,3 tis. položka 1112 Daň z příjmů FO placená
poplatníky a zároveň výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
(správce 598 - Ekonomický odbor).
Důvodová zpráva
Příjem 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle
trvalého bydliště. Jedná se o doplatek za rok 2016. Tato část sdílených daní byla k 1.1.2017 zrušena.

Návrh usnesení č. 52 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5137/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14 830,0 tis. z položky
23. "Ostatní nedaňové příjmy" na položku 11. "Daň z příjmů FO placená plátci" (správce 598 Ekonomický odbor).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky
23. "Ostatní nedaňové příjmy" na položku 11. "Daň z příjmů FO placená plátci (1,5 %)" (správce 598
- Ekonomický odbor).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 28 890,0 tis. z položky
23. "Ostatní nedaňové příjmy" na položku 11. "Daň z příjmů právnických osob" (správce 598 Ekonomický odbor).
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54 280,0 tis. z položky
23. "Ostatní nedaňové příjmy" na položku 12. "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický
odbor).
Důvodová zpráva
Jedná se o přesun finančních prostředků položky očekávané ostatní nedaňové příjmy na běžné
daňové příjmy na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů v roce 2017 a v návaznosti na
rozpočtový výhled města Pardubic na roky 2017-2021, který byl zpracován odborníkem z oblasti
financování veřejného sektoru.

Návrh usnesení č. 53 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5137/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. o transfer na MO I - Střed na řešení
dopravy v klidu v ul. Sakařova a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
"Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. Finanční prostředky
podléhají vyúčtování po ukončení akce.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 600,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Správa a
údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Důvodová zpráva
I. Přesun finančních prostředků na řešení dopravy v klidu v ul. Sakařova v rámci její rekonstrukce.
Projektová dokumentace byla zadána ke zpracování Městským obvodem I.
II. Přesun finančních prostředků na opravu části parkoviště Dubina, ul. Lidmily Malé (za zdravotním
střediskem) - I etapa.
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Návrh usnesení č. 54 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5139/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 325,1 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Rumunská - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "MŠ Rumunská - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 373,4 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - ZŠ
Waldorfská - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "ZŠ Waldorfská - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 290,7 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Mladých - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "MŠ Mladých - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Příjem neinvestičních dotací v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účelové
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, kultury a sportu na projekty Základních a mateřských škol
v Pardubicích využívající zjednodušené vykazování nákladů. Ukončení fyzické realizace projektů je v
termínu do 31.8.2018 a 31.12.2018. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Návrh usnesení č. 55 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5140/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 315,7 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ E.
Košťála - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "MŠ E. Košťála - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 324,6 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Pospíšilovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 837,1 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - ZŠ
Štefánikova- projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "ZŠ Štefánikova - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 291,0 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Závodu míru - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "MŠ Závodu míru - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Příjem neinvestičních dotací v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účelové
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, kultury a sportu na projekty Základních a mateřských škol
v Pardubicích využívající zjednodušené vykazování nákladů. Ukončení fyzické realizace projektů je v
termínu do 31.8.2018 a 31.12.2018. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Návrh usnesení č. 56 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5141/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 219,3 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Raisova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "MŠ Raisova - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 253,8 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Srdíčko - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "MŠ Srdíčko - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Důvodová zpráva
Příjem neinvestičních dotací v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účelové
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, kultury a sportu na projekty Základních a mateřských škol
v Pardubicích využívající zjednodušené vykazování nákladů. Ukončení fyzické realizace projektů je v
termínu do 31.8.2018. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem
podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Návrh usnesení č. 57 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5142/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,2 tis. z běžných
výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
transfery položky "Finanční kompenzace DPmP, a.s. za poskytnuté služby" (správce 1327 - Odbor
dopravy). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Jedná se o kompenzaci nákladů DPmP a.s. Pardubice, spojených s pořádáním celorepublikového
finále Sportovní ligy ZŠ v basketbalu o Pohár ministryně školství, které se uskuteční ve dnech 26.27.4.2017. Pro účastníky sportovní akce bude zajištěna bezplatná doprava na pravidelných linkách
MHD mezi ubytováním (koleje Univerzity Pardubice a Hotel Arnošt) a sportovními halami Dašická a
na Dukle. Jedná se o cca 220 účastníků. Finanční podpora byla na základě žádosti pořadatele akce BK
Pardubice a.s. schválena na poradě primátora dne 28.2.2017.

Návrh usnesení č. 58 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5143/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 307,4 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "MŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 357,7 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Brožíkova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "MŠ Brožíkova - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 326,0 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Gebauerova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "MŠ Gebauerova - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 686,9 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - ZŠ
Spořilov - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "ZŠ Spořilov - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Příjem neinvestičních dotací v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účelové
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, kultury a sportu na projekty Základních a mateřských škol
v Pardubicích využívající zjednodušené vykazování nákladů. Ukončení fyzické realizace projektů je v
termínu do 31.8.2018. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem
podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Návrh usnesení č. 59 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5144/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných
výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Náklady soudních řízení" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
- přesun finančních prostředků na krytí nákladů na provádění technické pomoci při soudním řízení a
reklamacích díla Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského
- jedná se o součinnost, zpracování, kontrolu dokumentů a přípravu podkladů na vyžádání pro právní
zastoupení města advokátní kanceláří Jelínek ve vedeném soudním sporu předmětné stavební
zakázky, tuto technickou pomoc zajišťuje firma Malinský s.r.o., která na stavbě zajišťovala technický
dozor při realizaci stavby.

Návrh usnesení č. 60 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5145/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. běžné výdaje položky "Obecná
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení příjmové části rozpočtu
transfer na MO IV - Pardubičky - výstavba sportoviště v Černé za Bory.
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Důvodová zpráva
Městský obvod IV - Pardubičky připravuje vybudování nového sportoviště u panelového sídliště v
Černé za Bory. Projekt je připraven k realizaci. Dne 13.2.2017 byla záležitost projednána na sportovní
komisi, kde byl vznesen požadavek na spolufinancování výstavby hřiště z rozpočtu MmP ve výši Kč 1
000,0 tis. Akce bude realizována MO IV a případné nepředpokládané náklady budou hrazeny z jeho
rozpočtu.

Návrh usnesení č. 61 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5146/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 333,3 tis. o transfer do rozpočtu MO IV –
Pardubičky a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky „Obecná rezerva
rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) ve stejné výši. Finanční prostředky budu použity na
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 333,4 tis. o transfer do rozpočtu MO V – Dukla a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce
598 – Ekonomický odbor) ve stejné výši. Finanční prostředky budu použity na zlepšení života
občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 333,3 tis. o transfer do rozpočtu MO VI –
Svítkov a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky „Obecná rezerva rozpočtu“
(správce 598 – Ekonomický odbor) ve stejné výši. Finanční prostředky budu použity na zlepšení
života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště.
Důvodová zpráva
V roce 2016 byla mezi statutárním městem Pardubice a společností LOM Praha a.s. uzavřena
darovací smlouva o poskytnutí daru ve výši Kč 1 000,0 tis. Na jednání ZmP v prosinci 2016 bylo
dohodnuto, že město z vlastních zdrojů přispěje Kč 1 000,0 tis. na kompenzaci ztížených podmínek
života občanů městských obvodů Pardubičky, Svítkov a Dukla souvisejících s provozem Letiště
Pardubice. Podrobnější informace o konkrétních projektech v jednotlivých městských částí
financovaných z těchto prostředků poskytnou starostové příslušných obvodů.

Návrh usnesení č. 62 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5147/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 73,2 tis. o příjem neinvestičního transferu z MO
V - Dukla na pořízení licencí modulů systému Ginis a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Správa MO" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) ve stejné výši.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 73,2 tis. o příjem neinvestičního transferu z MO
VI - Svítkov na pořízení licencí modulů systému Ginis a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Správa MO" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) ve stejné výši.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 73,2 tis. o příjem neinvestičního transferu z MO
II - Polabiny na pořízení licencí modulů systému Ginis a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Správa MO" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) ve stejné výši.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 84,0 tis. z běžných
výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na běžné výdaje položky
"Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Důvodová zpráva
Předmětem nákupu licencí modulů systému Ginis pro Úřady městských obvodů II., V., VI. a MP –
každému bude zakoupena 1 licence od každého modulu - je pořízení 3ks licencí modulů TPD
(generátor podacích deníků), 3ks licencí modulu SPI (spisovna), 3ks licence ESR (elektronické
skartační řízení), 3ks licence PAR (podepisování a razítkování) a 3ks licence RAK (registr autorizované
konverze – změna datového formátu), které jsou nutné zejména z hlediska zabezpečení přípravy
dokumentů pro předarchivní péči, tak i pro následné skartační řízení, kdy metadata o dokumentech
musí vyhovovat elektronickému standardu pro výkon spisové služby. Dokumenty budou přijímány
Národním digitálním archivem ve formě tzv. SIP balíčků.
Výše uvedený nákup vychází především z požadavků platné legislativy, zejména pak zákona číslo
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů a dalších
souvisejících norem a standardů, kdy je původce dokumentů, tedy výše uvedené Úřady městských
obvodů povinen provádět úkony z této normy vyplývající.
Z důvodů rozšíření funkcionality stávajícího informačního systému Ginis, neboť uvedené Úřady
městských obvodů a MP využívají Informační systém Ginis magistrátu města a dále z důvodu ochrany
investic je nutné zadat tuto veřejnou zakázku formou přímého zadání společnosti Gordic, spol. s r.o.,
Erbenova 4, 58601 Jihlava, IČ: 47903783.
Na základě pořízení výše uvedených licencí informačního systému Ginis bude navýšen poplatek za
technickou podporu tohoto informačního systému o 58 564,- Kč s DPH/1 rok. Celková částka
technické podpory tedy bude činit 344 390,- KČ s DPH/1 rok. Jelikož platba za technickou podporu se
poprvé platí až následující rok po roce, v něm byla funkcionalita pořízena, bude souhrnný Dodatek č.
2 k Servisní smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému Ginis - SSL uzavřen
až v měsíci prosinci 2017.
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Rozšíření funkcionalit bylo projednáno a schváleno na jednání pracovní skupiny pro IT dne 29.11.
2016 a dále v Komisi pro strategii dne 11. ledna 2017.

Návrh usnesení č. 63 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5148/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,0 tis. z běžných
výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" na běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH - kapitálové
životní pojištění" (správce 214 - Městská policie).
Důvodová zpráva
Jedná se o doplatek kapitálového životního pojištění ze smluv 2 zaměstnankyň MP, kdy chybou
pojišťovny nebyly smlouvy o kapitálovém životním pojištění aktivovány a tudíž jim nebyl vyplácen
příspěvek za roky 2014 a 2015. Od roku 2016 jsou platby na kapitálové životní nebo penzijní pojištění
vypláceny prostřednictvím sociálního fondu MP.

Návrh usnesení č. 64 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5149/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných
výdajů položky "Průzkumné a projektové práce" na běžné výdaje položky "Nábřeží Labe - studie
koncepčního řešení" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
Důvodová zpráva
Územní studie Pravý břeh Labe - Polabiny se pořizuje v lokalitě navazující na největší sídliště v
Pardubicích. Břeh Labe je rekreačně pobytovým prostorem pro obyvatele a zároveň velmi
specifickým územím kvalitní zeleně. Územní studie bude projednávána v několika fázích zpracování s
veřejností v dané lokalitě a pro projednání je třeba zajistit odpovídající prostory v místě.

Návrh usnesení č. 65 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5150/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných
výdajů položky "Areál K Dolíčku (oprava, údržba, služby)" na kapitálové výdaje položky "Areál K
Dolíčku - přípojka vody a napojení v areálu - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Důvodová zpráva
Finanční prostředky na zpracování PD na přípojku vody na fotbalovém stadionu Na Dolíčku. V
současnosti je využívaná voda ze studny.

Návrh usnesení č. 66 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5151/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z běžných
výdajů položky "Dotace MV - bydlení a rozvoj města - Integrace osob s mezinárodní ochranou"
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Dotace MV - bydlení a rozvoj
města - Integrace osob s mezinárodní ochranou" (správce 1327 - Odbor dopravy).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z položky 23.
"Předpokládaná dotace - bydlení a rozvoj města - Integrace osob s mezinárodní ochranou" na
položku 41. "Dotace MV - bydlení a rozvoj města - Integrace osob s mezinárodní ochranou".
Důvodová zpráva
Ministerstvo vnitra poskytlo pro rok 2017 účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši Kč 72,0 tis. Z
toho ve výši Kč 24,0 tis. na rozvoj infrastruktury obce, na opravu nebo udržování majetku obce
zejména v oblastech dopravy, energetiky, obecního mobiliáře a ve výši Kč 48,0 ti. na zajištění bydlení
azylantů.

Návrh usnesení č. 67 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5152/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných
výdajů položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí)
na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče"
(správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 504,0 tis. z položky 23.
"Předpokládaný příjem od ÚP - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" na položku "ÚP - státní
příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

42

III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,0 tis. položka 41. "ÚP - státní příspěvek na
výkon pěstounské péče" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 296,0 tis. položka 23. "Předpokládaný příjem od
ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň návrh na snížení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 Odbor sociálních věcí).
Důvodová zpráva
I. Finanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců OSV agendy výkonu pěstounské péče.
II. - IV. Úřad práce ČR vydal rozhodnutí č.j. UPPA/2017/1-R ze dne 11.1.2017 o poskytnutí státního
příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2017 ve výši Kč 1 488,0 tis. a současně jeho zvýšení o
částku ve výši Kč 16,0 tis za rok 2016. Dne 28.2.2017 vydal rozhodnutí č.j. 75947/17/PA o snížení
státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši Kč 44,0 tis. Celková výše poskytnutého
příspěvku pro rok 2017 tedy činí Kč 1 460,0 tis. Ve schváleném rozpočtu jsme předpokládali částku ve
výši Kč 1 800,0 tis.

Návrh usnesení č. 68 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5153/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 332,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty
obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. položka 222. "FV minulých let doplatky z veřejnoprávních smluv" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 255,0 tis. položka 222. "FV minulých let doplatky z veřejnoprávních smluv" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
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Důvodová zpráva
I. Jedná se o předpokládané příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv Městské policie s obcemi za
I. pololetí roku 2017.
II. Jedná se o finanční vypořádání - doplatky z uzavřených veřejnoprávních smluv Městské policie s
obcemi za rok 2016.
III. Jedná se o finanční vypořádání - doplatky z uzavřených veřejnoprávních smluv MmP s obcemi za
rok 2016.

Návrh usnesení č. 69 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5154/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 146,5 tis. položka 222 "FV minulých let - DPmP
a.s." a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové transfery položky "MŠ Doubek
- příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Finanční prostředky od Dopravního podniku města Pardubic a.s. na pořízení multifunkční herní
sestavy pro školní zahradu u MŠ Doubek ve Svítkově.

Návrh usnesení č. 70 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5155/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50 tis. položka 23 "Příjem daru od Willing
Bohemia." a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP
vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.
Důvodová zpráva
Jedná se o peněžitý dar od společnosti Willing Bohemia s.r.o. pro potřeby Městské policie.

Návrh usnesení č. 71 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5156/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 197,9 tis. položka 41. "Dotace SFŽP revitalizace Pospíšilova nám. a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
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Důvodová zpráva
Jedná se o přijetí neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Revitalizace
Pospíšilova náměstí v Pardubicích na základě rozhodnutí č. 05341532. Projekt revitalizace byl
ukončen v roce 2016.

Návrh usnesení č. 72 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5157/2017
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 324,4 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - MŠ
Zvoneček - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "MŠ Zvoneček - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 724,4 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - ZŠ
Svítkov - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "ZŠ Svítkov - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 848,4 tis. položka 4116 "Dotace MŠMT - ZŠ
Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP - dotace" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
Příjem neinvestičních dotací v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účelové
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, kultury a sportu na projekty Základních a mateřských škol
v Pardubicích využívající zjednodušené vykazování nákladů. Ukončení fyzické realizace projektů je v
termínu do 31.8.2018 a 31.12.2018. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Návrh usnesení č. 73 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5158/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
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položky "Ekocentrum Paleta - dotace na provoz" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). Jedná
se o závazný ukazatel rozpočtu.
Důvodová zpráva
1. Příspěvek města na provoz (tj. vzdělávací programy pro školy v rámci vyučování) ve výši 100.000 Kč
se nezměnil od r. 1995, činí 1,3 % rozpočtu a pokryje tedy náklady na pouhých 5 dní v roce. Komise
životního prostředí města již 5 let navrhuje zvýšení příspěvku města na 600 tis. ročně, což
představuje 1,5 úvazku lektorů (ze 4 celkem v Pardubicích).
2. Ekocentrum PALETA je nejnavštěvovanějším ekocentrem v ČR. A to mnohá centra mají
několikanásobně vyšší rozpočty a provozují je přímo statutární města či kraje. Dokládá to efektivitu a
zájem škol o návštěvu Palety.
3. Za dobu existence Ekocentra PALETA, jednoho z nejstarších u nás, prošlo vzdělávacími programy
přes půl milionu dětí, statisíce dospělých účastníků a studentů, na návštěvě byla řada ministrů,
poslanců, senátorů, zahraničních delegací a velvyslanců, na zkušenou jezdí pracovníci
environmentálních center z celého světa, pro město byly realizovány desítky osvětových projektů a
ekocentrum tak nejen reprezentuje město, ale také provádí významnou činnost v oblasti vzdělávací,
výchovné a prevence kriminality.
Město má, v podobě ekocentra, na svém území špičkové zařízení evropské úrovně, v mnoha směrech
unikátní - např. v devadesátých letech ekocentrum připravilo v Pardubicích první plošnou osvětovou
kampaň na separaci odpadů v ČR, také první osvětovou kampaň na sběr nebezpečných odpadů,
postavilo první novou budovu v ČR věnovanou ekologické výchově, nynější budova Natura-parku je
jediná v ČR umístěná ve městě (všechna ostatní návštěvnická centra jsou v národních parcích a
chráněných územích), byla oceněna jako Stavba roku 2016 a obdobných příkladů by bylo více.
4. Vlastní ekocentrum vybudovalo, provozuje a financuje např. město Olomouc, Liberec, Kladno, Brno
a další, kraj Jihomoravský, Karlovarský, Liberecký apod. Tuto činnost v Pardubicích vykonává
Ekocentrum PALETA. Při porovnání činnosti obdobných center v ČR, z nichž cca polovina je
provozována městy a kraji (s až 100 násobnými náklady) ukazuje výjimečné postavení Ekocentra
PALETA, efektivnost práce a bohužel také podfinancování.
5. Programy pro školy jsou velmi žádané, probíhají po celý rok, školy mají na výběr přes 50 různých
témat. Vzdělávací programy pro školní děti nejsou samofinancovatelné, reálná cena je jako návštěva
kina, kolem 120 Kč (účastnický poplatek je cca 40 Kč, zbytek je hrazen z různých dotací). Dotační
zdroje ovšem v r. 2016 nebyly k dispozici (až na malé výjimky) a v r. 2017 je situace obdobná - od 1.
12. 2016 byly proto redukovány úvazky zaměstnanců na 80 % a budou rušeny programy pro školy. V
této situaci je Ekocentrum PALETA poprvé za 20 let.

Návrh usnesení č. 74 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5159/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 63,0 tis. položka 2324 "Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).
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Důvodová zpráva
Jedná se o přeplatky na energiích za nebytové prostory ve výši Kč 45,0 tis. a vymožené náhrady za
způsobenou škodu ve výši Kč 18,0 tis. Tyto finanční prostředky budou na úhradu provozních výdajů
Městské policie např. opravy, nákup pohonných hmot apod.

Návrh usnesení č. 75 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5160/2017
Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje
položky "Digitalizace městského kamerového systému - přednádraží" (správce 214 - Městská
policie).
Důvodová zpráva
Jedná se o finanční prostředky na vybudování městského kamerového systému Přednádraží. V
souvislosti s rekonstrukcí prostoru přednádraží byl schválen poradou vedení záměr, tento prostor
pokrýt kamerovým systémem. Je zpracován projekt, který obsahuje 10 pevných a 1 pohyblivou
kameru. Stávající MKS s tímto prostorem nepočítal. Předpokládaná cena je odhadována na Kč 1 000,0
tis. bez DPH. Na realizaci bude vypsáno samostatné výběrové řízení.

Návrh usnesení č. 76 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5161/2017, Rozpočtové opatření č. 30
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 30. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0
tis. z kapitálových výdajů položky "Dostavba výjezdové základny - SSZ na výjezd záchranné služby"
na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zálivu MHD Bělehradská směr z města" (správce 711 Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva
Navýšení schváleného rozpočtu ve výši Kč 1 450,0 tis. z důvodu vícenákladů při realizaci. Na základě
provedené hutnící zkoušky podloží je nutné doplnit zpevnění podloží železobetonovou deskou
(náklady cca ve výši Kč 50,0 tis.). Realizace stavby zahájena 02/2017 (Miros - SOD Kč 1 430,0 tis.).

Návrh usnesení č. 77 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5162/2017, Rozpočtové opatření č. 31
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Rozpočtové opatření č. 31. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
200,0 tis. v rámci položky "NP - areál J. Palacha elektronická spisovna (objekt 21 a 30)" (správce
711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 31. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0
tis. z běžných výdajů položky "Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl. revize" na běžné výdaje
položky "Platby za pronájem pozemků a bud. vč. věcných břemen" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Důvodová zpráva
I. Finanční prostředky na rozšíření zajištění zabezpečovacího systému elektronické spisovny v areálu J.
Palacha.
II. Platba ÚZSVM za bezesmluvní užívání pozemku označeného jako stavební parcela č. 1551/2 v k. ú.
Pardubice v areálu bývalého stavebního podniku, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví města
(období od 1.12.2012 do 31.12.2016). Současný stav vznikl při likvidaci bývalého Stavebního podniku
města Pardubic, kdy likvidátor nezahrnul pozemek do majetku města. Až do roku 2015 nebylo
možné situaci řešit, protože chyběl zákonný postup, který by to umožnil.

Návrh usnesení č. 78 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5163/2017, Rozpočtové opatření č. 32
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 32. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
100,0 tis. v rámci položky "Příprava a administrace projektů" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
Důvodová zpráva
Jedná se o poplatky a související náklady (studie proveditelnosti, stanoviska, apod.) na přípravu
žádostí o dotace ve vazbě na investiční realizaci konkrétních projektů.

Návrh usnesení č. 79 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5164/2017, Rozpočtové opatření č. 33
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 33. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Osvětlení přechodů pro chodce - PD" (správce 711 - Odbor
majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Osvětlení přechodů pro chodce" (správce 1327 Odbor dopravy).
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Důvodová zpráva
Jedná se o přesun finančních prostředků položky Osvětlení přechodů pro chodce mezi odbory MmP.

Návrh usnesení č. 80 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5165/2017, Rozpočtové opatření č. 34
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 34. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 45,0
tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Asistent prevence kriminality" na položku 41. "ÚP příspěvek na asistenta prevence kriminality" (správce 214 - Městská policie).
Důvodová zpráva
Finanční prostředky na základě dohody uzavřené s ÚP o vytvoření pracovních příležitostí. V rámci
veřejně prospěšných prací bylo vytvořeno pracovní místo asistenta prevence kriminality pod správou
MP.

Návrh usnesení č. 81 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5166/2017, Rozpočtové opatření č. 35
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 35. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0
tis. z běžných výdajů položky "Výstavba, provoz a údržba JSVV" (správce 414 - Kancelář primátora)
na běžné výdaje položky "Výpočetní technika vč. provozních nákladů" (správce 1814 - Odbor
informačních technologií).
Důvodová zpráva
Finanční prostředky na prodloužení licence software IVVS.NET v rámci SVOP na rok 2017.

Návrh usnesení č. 82 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5167/2017, Rozpočtové opatření č. 36
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0
tis. z běžných výdajů položky "PPS - rezerva" na kapitálové výdaje položky "PPS - Síň slávy
pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
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Důvodová zpráva
Jedná se o navýšení rozpočtu projektu Síň slávy pardubického sportu z důvodu navýšení počtu
dlaždic. Cílem projektu je prezentace oceněných pardubických sportovců a funkcionářů
vyhlašovaných každoročně v rámci akce "Nejúspěšnější sportovci Pardubicka".

Návrh usnesení č. 83 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5168/2017, Rozpočtové opatření č. 37
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 37. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
250,0 tis. v rámci položky "Osvětlení přechodů pro chodce" (správce 1327 - Odbor dopravy) z
běžných výdajů na kapitálové výdaje.
Důvodová zpráva
Jedná se o přesun finančních prostředků na kapitálové výdaje, ze kterých bude hrazeno nasvícení
přechodu pro chodce u zastávky MHD Rosice náměstí, v ul. Generála Svobody v Rosicích nad Labem.

Návrh usnesení č. 84 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5169/2017, Rozpočtové opatření č. 38
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 38. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Památník Zámeček - ideový záměr" (správce 811 Odbor hlavního architekta).
Důvodová zpráva
Finanční prostředky na zajištění architektonické soutěže v rámci projektu Památník Zámeček. Na
základě vyhodnocení zpracovaného ideového záměru budou náklady na uspořádání architektonické
soutěže o cca Kč 100,0 tis. dražší, než byl původní předpoklad a rozpočet OHA.

Návrh usnesení č. 85 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5170/2017, Rozpočtové opatření č. 39
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
150,0 tis. v rámci položky "Plán odpadového hospodářství" (správce 1015 - Odbor životního
prostředí) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
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Důvodová zpráva
Jedná se o finanční prostředky na zpracování "Plánu odpadového hospodářství města Pardubic" v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Návrh usnesení č. 86 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5171/2017, Rozpočtové opatření č. 40
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 191,5
tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - životní prostředí (lesní hospodář)" na položku 41.
"Dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
Důvodová zpráva
Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na úhradu nákladů spojených s výkonem
činnosti odborného lesního hospodáře ve IV. čtvrtletí roku 2016: OLH LČR, LS Nasavrky ve výši 61
295,- Kč, OLH LČR, LS Choceň ve výši 127 973,- Kč a OLH Lesní družstvo Vysoké Chvojno ve výši 2 217,Kč.

Návrh usnesení č. 87 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/5172/2017, Rozpočtové opatření č. 41
Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 41. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0
tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - výkon činnosti JKM" na položku 41. "Dotace MPO výkon činnosti JKM" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Důvodová zpráva
Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na výkon činnosti Jednotných
kontaktních míst. Poskytnutá dotace podléhá finančnímu vypořádání.
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