Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Zápis ze 74. řádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala dne 11.01.2021 od 10:00 hodin
formou videokonference
Přítomni:
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda,
Vítězslav Štěpánek, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych

Radim Jelínek, vedoucí KP
Michal Zitko, tajemník
Věra Netolická, interní audit

I.
Schválení programu jednání
Program 74. řádné schůze RmP dne 11.01.2021 byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0)
1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu
P:

Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu

Z:

Macela Miroslav, odbor majetku a investic
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic

2. Revokace usnesení - pozemky
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Macela Miroslav, odbor majetku a investic
Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610_MOČR
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Macela Miroslav, odbor majetku a investic
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic

4. Úprava nájemních smluv v souvislosti s rekonstrukcí balkónů v bytových domech č.p.300-301, ul.
Sluneční, Pardubice
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Srbová Ivana, odbor majetku a investic
Pilař Martin, odbor majetku a investic
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5. Veřejné zakázky KT
P:

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka

Z:

Marek Petr, kancelář tajemníka

6. Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová služba pro
PO
P:

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Z:

Czagan Jan, odbor informačních technologií
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu

7. Pověření člena zastupitelstva města Pardubic k uzavírání občanských sňatků
P:

Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend

Z:

Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend

8. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

9. Dodatky zřizovacích listin
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

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

10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., Hamzova
odborná léčebna pro děti a dospělé
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí
Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí

11. Projektový záměr a identifikační listina projektu - ZUŠ Lonkova
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

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

12. Podání žádosti o dotaci - integrace cizinců
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

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

13. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu

14. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných
statutárním městem Pardubice
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora
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Z:

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

15. Poskytnutí ochranných pomůcek
P:

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka

Z:

Marek Petr, kancelář tajemníka

16. Program XXVI. zasedání ZmP dne 21.01.2021
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Pešková Alena, kancelář primátora

17. Záležitosti komisí RmP
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Kutálková Lucie, kancelář primátora
Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

18. Záštita statutárního města Pardubice
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Svobodová Hana, kancelář primátora

19. Dohoda o spolupráci – Zavádění strategie BIM na MmP
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Picpauer Jan, odbor majetku a investic
Dvořáček Jan, odbor majetku a investic

20. Diskuse

Schválení usnesení ze 73. mimořádné schůze RmP dne 17.12.2020 a jmenování
ověřovatelů ze 74. řádné schůze RmP dne 11.01.2021

Zápis a usnesení ze 73. mimořádné schůze RmP byly schváleny.
Ověřovateli zápisu ze 74. řádné schůze RmP byli jmenováni

Jan Mazuch
Vladimír Martinec

III.
Pořadí projednávaných zpráv
1
Zpráva komise pro pozemky a reklamu
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu
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-

Stručně vysvětlil předložený obsah návrhu č. 002, shrnul jeho historii s tím, že se jedná o
dlouhodobě řešenou a velmi komplikovanou problematiku → viz znění návrhu a informace
v důvodové zprávě. Předložený návrh je koncenzus mezi investorem a SVJ. K dotazu J.
Rychteckého uvedl, že parkování bude neveřejné, jeho využití bude v kompetenci rozhodnutí
investora.

Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4959/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č.
316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č.
316/13 o výměře cca 496 m2 vše v k.ú. Pardubice, společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem
Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro stavbu parkovacího domu.
Souhlas bude obsahovat tyto podmínky:
- nesmí být prováděny žádné zásahy do části pozemku označeného jako p.p.č.316/13 v k.ú.
Pardubice, které by znemožnily její užívání Městským obvodem Pardubice I.
- před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení bude předmětná část pozemku
vyjmuta ze Statutu města Pardubic, kterým byla svěřena do užívání Městskému obvodu Pardubice
I.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
vydat souhlas statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 316/14
o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o
výměře cca 496 m2 vše v k.ú. Pardubice, společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova
823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro
stavbu parkovacího domu.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 12. 2021

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/4960/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře 317 m2 v k.ú. Pardubice
společnosti Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené Předměstí, 530
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02 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5
let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování nové komunikace včetně přilehlé
zeleně v rámci stavby „Parkoviště Štefanikova, Pardubice“. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po
ukončení nájemní smlouvy na části pozemků označených jako p.p.č.2085/17 o výměře 400 m2,
p.p.č. 2085/5 o výměře 40 m2, p.p.č. 4213 o výměře 50 m2, vše v k.ú. Pardubice uzavřené dne
10.8.2007 se společností Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913.
Ve smlouvě o výpůjčce bude ustanovení o podmínkách daných společností Služby města Pardubic
a.s., IČO 25262572:
- přeložky kabelového vedení souboru veřejného osvětlení budou hrazeny z prostředků investora,
- projektová dokumentace přeložek veřejného osvětlení bude odsouhlasena SmP a.s a bude
odpovídat podmínkám danými technickým předpisem " Zásady výstavby veřejného osvětlení na
území města Pardubic",
- budou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572,
pro zajištění trvalé správy, údržby a rekonstrukce souboru veřejného osvětlení, před zahájením
územního řízení na stavbu „Parkoviště Štefanikova, Pardubice“,
- pozemek pod chodníkem spojujícím ul. Štefánikovu s ul. Palackého bude ponechán v majetku
města Pardubice v plné šíři mezi opěrnými zdmi pro umístění svítidel veřejného osvětlení vč.
kabelového vedení,
- pro přeložky kabelového vedení souboru veřejného osvětlení bude požádáno o zábor stavby až
do ul. Štefánikova.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
odkoupení stavby komunikace včetně přilehlé zeleně vybudované na části pozemku označeném
jako p.p.č. 2085/17 o výměře 317 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti Harmonie Brno,
s.r.o., IČO 26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví
statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavební úprava
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu
stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu.
III. Rada města Pardubic
Ruší
usnesení RM/1239/2007 bod I. v případě, že bude schválen nájem a prodej části pozemku
označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře cca 437 m2, pozemků označených jako p.p.č. 4213 o
výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Harmonie Brno,
s.r.o., IČO 26312913.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh zrušení usnesení č. ZM/418/2007 v případě, že bude schválen nájem a prodej části pozemku
označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře cca 437 m2, pozemků označených jako p.p.č. 4213 o
výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Harmonie Brno,
s.r.o., IČO 26312913.
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V. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře 437 m2, pozemků označených jako
p.p.č. 4213 o výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti
Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
na dobu určitou do dne převodu vlastnických práv k výše uvedeným pozemkům na společnost
Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913, za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách
pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve
vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění, ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem vybudování stavby
„Parkoviště Štefanikova, Pardubice“.
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy na části pozemků označených jako
p.p.č. 2085/17 o výměře 400 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 40 m2, p.p.č. 4213 o výměře 50 m2, vše v
k.ú. Pardubice uzavřené dne 10.8.2007 se společností Harmonie Brno, s.r.o., IČO 2631291.
V nájemní smlouvě bude ustanovení o podmínkách daných společností Služby města Pardubic a.s.,
IČO 25262572:
- přeložky kabelového vedení souboru veřejného osvětlení budou hrazeny z prostředků investora,
- projektová dokumentace přeložek veřejného osvětlení bude odsouhlasena SmP a.s a bude
odpovídat podmínkám danými technickým předpisem " Zásady výstavby veřejného osvětlení na
území města Pardubic",
- budou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572,
pro zajištění trvalé správy, údržby a rekonstrukce souboru veřejného osvětlení, před zahájením
územního řízení na stavbu „Parkoviště Štefanikova, Pardubice“,
- pozemek pod chodníkem spojujícím ul. Štefánikovu s ul. Palackého bude ponechán v majetku
města Pardubice v plné šíři mezi opěrnými zdmi pro umístění svítidel veřejného osvětlení vč.
kabelového vedení,
- pro přeložky kabelového vedení souboru veřejného osvětlení bude požádáno o zábor stavby až
do ul. Štefánikova.
VI. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře cca 437 m2, pozemků
označených jako p.p.č. 4213 o výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Harmonie Brno, s.r.o., IČO
26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1055-61/20 ze dne 4.11.2020 ve výši 2.500,Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelem.
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.
Kupní smlouva bude uzavřena:
- po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu „Parkoviště Štefanikova, Pardubice“,
- po doložení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřené mezi žadatelem a
Společenstvím vlastníků domu čp. 1929-1932, Palackého třída, Pardubice, IČO 27502431.
VII. Rada města Pardubic
Ukládá
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uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře 317 m2 v k.ú.
Pardubice se společností Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022
VIII. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení komunikace včetně přilehlé zeleně vybudované na části
pozemku označeném jako p.p.č. 2085/17 o výměře 317 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
společnosti Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD
T: 31. 1. 2022
IX. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře 437
m2, pozemků označených jako p.p.č. 4213 o výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v
k.ú. Pardubice se společností Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/4961/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
změnu výměr částí pozemku označeného jako p.p.č. 693/3 dle GP č. 946-35/2020 nově označených
jako p.p.č. 693/57 o výměře 177 m2 a p.p.č. 693/58 o výměře 7 m2 v k.ú. Staré Čívice a změnu v
umístění uvedených částí pozemku označeného jako p.p.č. 693/3 dle GP č. 946-35/2020 nově
označených jako p.p.č. 693/57 o výměře 177 m2 a p.p.č. 693/58 o výměře 7 m2, v k.ú. Staré Čívice
u smlouvy o výpůjčce V_0402/MO6 uzavřené se společností MECHANUS s.r.o., IČO 03721787, se
sídlem Popova 1147, 535 01 Přelouč.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce V_0402/MO6 uzavřené se společností MECHANUS s.r.o.,
IČO 03721787 na změnu výměr a umístění částí pozemku označeného jako p.p.č. 693/3 dle GP č.
946-35/2020 nově označených jako p.p.č. 693/57 o výměře 177 m2 a p.p.č. 693/58 o výměře 7 m2
v k.ú. Staré Čívice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2022

7

2
Revokace usnesení - pozemky
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4962/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Mění
stávající text v usnesení č. 'R/3944/2020' týkajícího se zřízení budoucího věcného břemene a
následně zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2288, p.p.č. 2290/1,
p.p.č. 2286/1, p.p.č. 2290/29, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice,
a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 532 13, z původního textu
„za jednorázovou náhradu ve výši 200,-Kč/bm+DPH“ na text „za jednorázovou náhradu ve výši
500,- Kč + DPH“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/4963/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'R/2466/2019'.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/4964/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Ruší
stávající text uvedený v usnesení č. 'R/8013/2018' týkajícího se zřízení budoucího věcného
břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2500/4, p.p.č.
2499/135, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ve
znění "a zřízení věcného břemene" bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 2500/4 v k.ú. Pardubice, v
rozsahu geometrického plánu č. 9645-148/2020, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, spočívajícího v uložení
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a provozování kabelového vedení VN a NN v rámci stavby „Pce na Spravedlnosti – přel knn, kvn –
SMP“ za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 2500/4 v k.ú.
Pardubice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 12. 2021

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/4965/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'R/4134/2020'.

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/4966/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'R/4399/2016' ve znění usnesení č. R/2106/2019.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 119/2 k.ú. Lány
na Důlku ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046,
se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, jakožto vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské
sítě spočívajícího v uložení a provozování vedení veřejného osvětlení vybudovaného v rámci
investiční akce ÚMO Pardubice VI „Doplnění veřejného osvětlení v Lánech na Důlku“ v rozsahu
geometrického plánu č. 445-31/2017.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č.
119/2 k.ú. Lány na Důlku s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 12. 2021
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Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/4967/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'R/6088/2017'.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeného jako p.p.č. 782/32 k.ú. Staré Čívice
ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX, ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ
00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě
spočívajícího v uložení a provozování nového vedení veřejného osvětlení vybudovaného v rámci
akce ÚMO Pardubice VI „Přechody pro chodce ve Starých Čívicích“ v rozsahu geometrického plánu
č. 889-113/1/2018. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena bezúplatně.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeného jako p.p.č.
782/32 k.ú. Staré Čívice s XXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
T: 31. 12. 2021

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/4968/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'R/2474/2019'.

Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. R/4969/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'R/3929/2020'.
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Číslo návrhu: 009
Přijaté usnesení č. R/4970/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh zrušení usnesení č. Z/1513/2020 bod II.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2605/59 o výměře 674 m2 (dle geometrického
plánu č. 9622 – 137/2020 označené jako p.p.č. 2605/196) v k.ú. Pardubice a dlážděné plochy o
výměře 347 výměře m2 umístěné na předmětné části pozemku, z vlastnictví statutárního města
Pardubice do vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní ceny v čase a místě obvyklé stanovené znaleckým posudkem
č. 33/679/20 ze dne 8.9.2020 ve výši 2.900,-Kč/m2 u části pozemku označeného jako p.p.č. 2605/59
o výměře 674 m2 v k.ú. Pardubice a znaleckým posudkem č. 34/680/20 ze dne 11.9.2020 ve výši
900,-Kč/m2 u dlážděné plochy o výměře 347 m2 umístěné na předmětné části pozemku. Ke kupním
cenám bude přičtena DPH, pokud pozemek případně dlážděná plocha budou spadat do režimu
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckých posudků č. 33/679/20 ve výši
1.750,-Kč a č. 34/680/20 ve výši 6.000,-Kč uhrazené statutárním městem Pardubice.

Číslo návrhu: 010
Přijaté usnesení č. R/4971/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh změny stávajícího textu uvedeného v usnesení č. Z/1504/2020 bod III. týkajícího se
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/100 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o
celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX, do
vlastnictví statutárního města Pardubice, z původního textu „Kupní smlouva bude uzavřena po
výmazu zástavního práva váznoucího na předmětném pozemku“ na text „Návrh na vklad změny
vlastnického práva bude podán na katastr současně se žádostí o výmaz zástavního práva
váznoucího na předmětné nemovitosti. Přílohou žádosti o výmaz zástavního práva bude již vydané
Prohlášení o vzdání se zástavního práva vydaného dne 3.11.2020 Hypoteční bankou a.s., IČO:
13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
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3
Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610_MOČR
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- Doplnil, že dodatek je posledním úkonem pro narovnání vztahů mezi městem a MO ČR ve
věci pozemků týkajících se propojky Pod Břízkami X Kyjevská.
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4972/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610 ze dne
20. 10. 2017 mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova
221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, a statutárním městem Pardubice, IČO 00274046, se sídlem
Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, jehož předmětem je změna účelu využití pozemků
převedených do vlastnictví statutárního města Pardubice dle smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnictví č. 1777354610.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610 je přílohou tohoto
usnesení.

4
Úprava nájemních smluv v souvislosti s rekonstrukcí balkónů v bytových domech
č.p.300-301, ul. Sluneční, Pardubice
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4973/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
změny nájemních smluv uzavřených s jednotlivými nájemci bytů v domě č. p. 300 a 301, ul.
Sluneční, Pardubice spočívající ve snížení výměry pronajímaných bytů včetně jejich příslušenství z
důvodu provedené rekonstrukce balkonů a tím také ve snížení nájemného, a to s účinností od
1.2.2021. Bližší specifikace změn a bytů, kterých se změny týkají, je uvedena v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
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poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domech č.p. 300 a 301, ul. Sluneční, Pardubice za
dobu znemožnění užívání balkonů z důvodu jejich opravy ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto
usnesení, a to za dobu od 1. 7. 2020 do 30. 11. 2020.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic provést změny nájemních smluv dle bodu I. tohoto usnesení.
Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP OMI
T: 28. 2. 2021
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zajistit finanční vypořádání s nájemci bytů v domě č.p. 300 a 301, ul.
Sluneční, Pardubice dle bodu II. tohoto usnesení.
Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP OMI
T: 28. 2. 2021

5
Veřejné zakázky KT
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4974/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Ruší
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-018 s názvem: „Mimořádné
úklidové práce v budovách Magistrátu města Pardubic“.
II. Rada města Pardubic
Rozhodla
na základě čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání
veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II. č. KT-VZMR-001 „Mimořádné úklidové práce v
budovách Magistrátu města Pardubic“ dodavateli Jana Karásková, se sídlem Brožíkova 431, 530 09
Pardubice, IČO: 76200311 s max. limitem čerpání ve výši 2 mil. Kč bez DPH za dobu trvání rámcové
smlouvy.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/4975/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)
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I. Rada města Pardubic
Ruší
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-006 s názvem: „Dodávka
kancelářského nábytku pro Magistrát města Pardubic“
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání
veřejné zakázky malého rozsahu KT-VZMR-002 s názvem „Dodávka kancelářského nábytku pro
Magistrát města Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• AVL - INTERIER v.o.s., Devotyho 1625, 530 02 Pardubice, IČO: 25299964
• L J spol. sr.o. VÝROBA NÁBYTKU, Nový dvůr 918, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 27467678
• ELKA 93 s.r.o., Hradecká 839/12, 500 12 Hradec Králové, IČO: 25280112
• Mias OC spol. s r.o., Krouna 322, 539 43 Krouna, IČO: 00529435
• Drevotvar.com družstvo, Pražská třída 799/15a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27482219
• Výzva bude zveřejněna na www stránkách zadavatele
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadání
veřejné zakázky malého rozsahu KT-VZMR-002 s názvem „Dodávka kancelářského nábytku pro
Magistrát města Pardubic“ hodnotící komisi v tomto složení:
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT
• Petr Marek DiS. – KT, vedoucí OHS
• Hana Malátová – KT, OHS
• Iva Pestrová – KT, OHS

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/4976/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst.
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky
malého rozsahu č. KT-VZMR-003 s názvem: „Dodávka kancelářských potřeb pro Magistrát města
Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• O P A Z s.r.o., Lonkova 535, 530 09 Pardubice, IČO: 46505466
• A-Z papír spol. s r.o., Dobšická 3498/13, 669 02 Znojmo, IČO: 26223244
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• MIKO Office s.r.o., 1. máje 123, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 05438683
• Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO:26843935
• PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČO: 25945653
• Výzva bude zveřejněna na www stránkách zadavatele
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst.
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky
malého rozsahu č. KT-VZMR-003 s názvem: „Dodávka kancelářských potřeb pro Magistrát města
Pardubic“ hodnotící komisi v tomto složení:
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT
• Petr Marek DiS. – KT, vedoucí OHS
• Hana Malátová – KT, OHS

6
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová
služba pro PO
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4977/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová
služba pro PO mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a společností GEOVAP, spol. s r.
o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, a to ve znění dle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová služba
pro PO mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a společností GEOVAP, spol. s r. o., se
sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, dle přílohy usnesení I.
Z: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií
T: 28.2.2021
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7
Pověření člena zastupitelstva města Pardubic k uzavírání občanských sňatků
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4978/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Pověřuje
v souladu s ustanovením § 11a, odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jana Hrubeše, DiS., k
uzavírání občanských sňatků před Magistrátem města Pardubic ve správním obvodu Magistrátu
města Pardubic jakožto matričního úřadu.

8
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4979/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Souhlasí
se zapojením příspěvkové organizace Mateřská škola Mozaika Pardubice, nábřeží Závodu míru
1961, se sídlem: nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice, IČO: 60157241, do projektu
Pardubického kraje - Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji
financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s
finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z Operačního programu „Potravinová a
materiální pomoc“ 6. výzva č. 30_19_010 (viz příloha).

9
Dodatky zřizovacích listin

Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4980/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)
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Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Montessori Pardubice,
příspěvková organizace, IČ 09652558, se sídlem Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice, ve
znění, které je přílohou tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/4981/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Svítkov,
Školní 748, IČ 48161144, se sídlem Školní 748, Svítkov, 530 06 Pardubice, ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/4982/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh dodatku č.7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace RATOLEST, dětská péče a léčebná
rehabilitace, IČ 00190756, se sídlem K Blahobytu 727, Višňovka, 530 02 Pardubice, ve znění, které
je přílohou tohoto usnesení.

10
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s.,
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4983/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje

17

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498 600 Kč se subjektem
PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu
"Mít oči k vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/4984/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269 000 Kč se subjektem
PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu
"CIP - Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění", ve znění dle přílohy č.
1 návrhu tohoto usnesení č. 2.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/4985/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč se subjektem
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO:
00183024, na realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto
usnesení č. 3.

11
Projektový záměr a identifikační listina projektu - ZUŠ Lonkova
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4986/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
projektový záměr s názvem "Nová budova ZUŠ Lonkova" v rámci projektového řízení projektů a v
souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP20-044.
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Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/4987/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
v rámci projektového řízení, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí č. 10/2019 Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem "Nová budova ZUŠ Lonkova“ - vydefinování
zadání pro zahájení projekčních prací", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-044.

12
Podání žádosti o dotaci - integrace cizinců
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4988/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
účast na projektu "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2021" s celkovým rozpočtem 1 872 000Kč.
Projekt je financovaný z dotačního titulu MVČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na
lokální úrovni v roce 2021. Žádost o dotaci je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/4989/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Souhlasí
s povinnou finanční spoluúčastí města ve výši 10% celkových nákladů, tj. 187 200 Kč. Položka je
kryta rozpočtem města (usnesení ZmP ze dne 17. 12. 2019, č. Z/1840/2020)

13
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- Opravil dvě formální chyby v příloze č. 1 návrhu usn. č. 005, poslední strana.

19

Bez rozpravy
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany
členů rady Jakuba Rychteckého, Vladimíra Martince, Ludmily Ministrové, Jana Mazucha, Víta Ulrycha,
Petra Kvaše podána informace o jejich poměru k projednávané věci.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/4990/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 1.200.000,- Kč subjektu
Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev". Dotace nebude
poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K
Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost
mládežnických družstev" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/4991/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 2.295.000,- Kč subjektu
Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, na realizaci projektu "Nájemné spojené s mistrovskými utkáními A-mužstva v areálu
Vršovický Ďolíček". Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 2.295.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K
Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nájemné spojené s
mistrovskými utkáními A-mužstva v areálu Vršovický Ďolíček" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/4992/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 900.000,- Kč subjektu FK
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na
realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 900.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové
215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal" dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/4993/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 3.800.000,- Kč subjektu FK
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na
realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev - muži". Dotace nebude poskytnuta v
režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost
mládežnických družstev - muži" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/4994/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 1.300.000,- Kč subjektu FK
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na
realizaci projektu "Klubová akademie FK Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK
Pardubice" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/4995/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 2.850.000,- Kč subjektu
Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice". Dotace nebude
poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 2.850.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo:
V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového
klubu Pardubice" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/4996/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 1.400.000,- Kč subjektu
Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17.
listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální fotbalová
akademie Pardubického kraje". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
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návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie
Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na
realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje" dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.

Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. R/4997/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 240.000,- Kč subjektu
Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská
95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "Podpora univerzitního sportu". Dotace nebude
poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049,
sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "Podpora
univerzitního sportu" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 009
Přijaté usnesení č. R/4998/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 120.000,- Kč subjektu
Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže 2021". Dotace nebude
poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910,
sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální
olympiáda dětí a mládeže 2021" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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Číslo návrhu: 010
Přijaté usnesení č. R/4999/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY
CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v roce 2021". Dotace nebude
poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova
třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora mládežnického
hokeje v roce 2021" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 011
Přijaté usnesení č. R/5000/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 3.600.000,- Kč subjektu BK
Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci
projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
3.600.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice" dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 012
Přijaté usnesení č. R/5001/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 1.450.000,- Kč subjektu BK
Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci
projektu "Golden Talents 2021". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve
výši 1.450.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice na realizaci projektu "Golden Talents 2021" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 013
Přijaté usnesení č. R/5002/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 3.300.000,- Kč společnosti Dostihový
spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci
projektu "Podpora dostihových sportů a udržení kvality dostihového závodiště v Pardubicích".
Dotace bude poskytnuta v režimu „blokové výjimky“, ve formě provozní dotace na sportovní
infrastrukturu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
3.300.000,- Kč se společností Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora dostihových sportů a udržení kvality
dostihového závodiště v Pardubicích" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

14
Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství
zřizovaných statutárním městem Pardubice
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5003/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Určuje
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s účinností od 01.01.2021 plat dle návrhu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací ve
školství zřizovaných statutárním městem Pardubice.

15
Poskytnutí ochranných pomůcek
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5004/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí 2 000 ks respirátorů pro zaměstnance mateřských škol + 2 zdravotnických organizací
Lentilka a Ratolest, dle seznamu, který je přílohou tohoto usnesení.

16
Program XXVI. zasedání ZmP dne 21.01.2021
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- Na základě připomínek byl jeden bod stažen a jeden následně doplněn → viz bod č. 6

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5005/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
program XXVI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.01.2021 včetně předkladatelů takto:
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic
2. Převody a prodeje nemovitostí
P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu
3. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s.
P: Mazuch Jan, náměstek primátora
4. Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s.
P: Mazuch Jan, náměstek primátora
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5. Změna obsazení představenstva EBA a.s.
P: Mazuch Jan, náměstek primátora
6. Informace o zpracování návrhu stavby parkovacího domu U Stadionu
P: Kvaš Petr, náměstek primátora
7. Dodatky smluv o poskytování služeb se SmP a.s.
P: Kvaš Petr, náměstek primátora
8. Projektový záměr - Most kpt.Bartoše v Polabinách
P: Kvaš Petr, náměstek primátora
9. Revokace usnesení - pozemky
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610_MOČR
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic
11. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic
12. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
P: Mazuch Jan, náměstek primátora
13. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
P: Mazuch Jan, náměstek primátora
14. Dodatky zřizovacích listin
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora
15. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora
16. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2021-2025
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora
17. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., Hamzova
odborná léčebna pro děti a dospělé
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora
18. Revokace usnesení Z/1873/2020
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora
19. Diskuse
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Informativní zpráva:
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů
P: Kvaš Petr, náměstek primátora

17
Záležitosti komisí RmP
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5006/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Jmenuje
pana Tibora Schwarze, xxxxxxxxxxxxxx (Piráti) členem Komise pro životní prostředí Rady města
Pardubic.

18
Záštita statutárního města Pardubice
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5007/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení záštity statutárního města Pardubice nad akcí RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání
HASIČŮ a bezpečnostních složek, která se uskuteční v Pardubicích 11. - 12. září 2021.
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Dohoda o spolupráci – Zavádění strategie BIM na MmP
Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5008/2021

(pro 11, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření bezúplatné Dohody o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci, státní
příspěvkovou organizací, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, IČO: 00274046 v rámci
projektu „Zavádění strategie BIM na Magistrátě města Pardubice“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít Dohodu o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci, státní příspěvkovou organizací,
se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, IČO: 00274046 v rámci projektu „Zavádění
strategie BIM na Magistrátě města Pardubice“.
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI
T: 28.2.2021
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Diskuse
Radim Jelínek: vznesl dotaz na začátek ZmP dne 21.01.2021 →12:00 hodin
Vít Ulrych: požádal o informace týkající se výběrového řízení na zhotovitele projektu Letní stadion
→reagoval J. Nadrchal s tím, že informace budou součástí materiálů na RmP 19.01.2021 a měly by
členům RmP odejít pravděpodobně do 15.01.2021 v režimu „důvěrné“.
Martin Charvát: vznesl dotaz na aktuální informace k očkování proti COVID 19 v našem regionu →V.
Ulrych uvedl, že má pouze veřejné informace, že očkovací centrum by mělo být v budově krajského
úřadu – bývalá reálka. Požádal o přizvání k jednáním na toto téma.
_____________________________________________________________________________
Schůze byla ukončena v 10:40 hodin.
_____________________________________________________________________________

………………………………………
Martin Charvát
primátor města Pardubic
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Ověřovatelé:

…………………………………………….
Jan M a z u c h

………………………………………………
Vladimír M a r t i n e c
__________________________________________________________________________________
Pardubice 13.01.2021
(Jména jsou uváděna bez titulů)
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP
Originál (30 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.
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