Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Zápis z 98. řádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala dne 20.09.2021 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti rady
Přítomni:
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vladimír
Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych

Radim Jelínek, vedoucí KP
Michal Zitko, tajemník
Věra Netolická, interní audit
Omluveni: Tomáš Pelikán, Jiří Rejda

I.
Schválení programu jednání
Program 98. řádné schůze RmP dne 20.09.2021 byl schválen takto: (pro 9 , proti 0, zdrž. 0)
Zpráva č. 2 byla stažena.
1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu
P:

Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu

Z:

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

2. Výpůjčka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.- STAŽENO
P:

Kvaš Petr, náměstek primátora

Z:

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

3. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT
P:

Kvaš Petr, náměstek primátora

Z:

Bakrlík David, odbor informačních technologií
Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií
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4. Darovací smlouvy - neupotřebitelný majetek OIT
P:

Kvaš Petr, náměstek primátora

Z:

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií

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

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic
Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic

6. Domovní řád - bytové domy
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Srbová Ivana, odbor majetku a investic
Valášková Kristina, odbor majetku a investic

7. STAŽENO
8. Smlouva o poskytnutí dotace z Pardubického kraje Obnova kapličky v Popkovicích - 1.etapa
P:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

Z:

Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie
Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie

9. Zrušení pořízení XIX. změny Územního plánu města Pardubice
P:

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta

Z:

Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta

10. Veřejné zakázky KT
P:

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka

Z:

Marek Petr, kancelář tajemníka

11. Akcionářské záležitosti RFP a.s.
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie
Šebek Ondřej, místopředseda představenstva RfP a.s.

12. Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu

13. Akcionářské záležitosti BK Pardubice a.s. (prodej akciového podílu, dodatek č. 1 Akcionářské
smlouvy)
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

14. Ukončení sbírky za účelem pomoci městysu Moravská Nová Ves
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka
Dvořáková Petra, odbor ekonomický
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15. Finanční hospodaření města, čerpání úvěrového rámce - revokace usnesení
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Dvořáková Petra, odbor ekonomický
Hochmanová Renata, odbor ekonomický

16. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Musilová Renata, odbor ekonomický

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

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

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

18. Dozorčí rada Památníku Zámeček Pardubice
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

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

19. Dotační smlouva Zimní sportovní park
P:

Nadrchal Jan, náměstek primátora

Z:

Macháně Jiří, odbor rozvoje a strategie
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie

20. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – KP revokace
P:

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora

Z:

Svobodová Hana, kancelář primátora

21. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP
P:

Charvát Martin, primátor města Pardubic

Z:

Pešková Alena, kancelář primátora
Pavlová Lucie, kancelář primátora

22. Dotace z Programu podpory sportu - podpora subjektů podílejících se na organizaci
Sportovního parku Pardubice 2021
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

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

23. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu
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Hurychová Jana, odbor školství, kultury a sportu
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu
24. Organizační záležitosti MŠ
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu

25. Dodatek zřizovací listiny
P:

Rychtecký Jakub, náměstek primátora

Z:

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

26. IX. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Hochmanová Renata, odbor ekonomický

27. Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí 2021
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Hochmanová Renata, odbor ekonomický

28. Diskuse
Informativní zpráva:
Plnění usnesení č. Z/1609/2020
P:

Mazuch Jan, náměstek primátora

Z:

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie
Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie

II.
Schválení usnesení z 97. řádné schůze RmP dne 06.09.2021 a jmenování
ověřovatelů z 98. řádné schůze RmP dne 20.09.2021
Zápis a usnesení z 97. řádné schůze dne 06.09.2021 byly schváleny.
Ověřovateli zápisu z 98. řádné schůze RmP byli jmenováni

Petr Kvaš
Vit Ulrych
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III.
Pořadí projednávaných zpráv
1
Zpráva komise pro pozemky a reklamu
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise
- Zodpověděl dotazy V. Ulrycha k návrhům č. 007 (nesouhlas SÚ) a 018 (pozdní předložení
radě).
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6445/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Trnová XXXXXXXXXXXXX
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné 500,- Kč/rok + DPH v případě, že
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění elektro skříňky pro
řadové garáže.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře 1 m2 v
k.ú. Trnová s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6446/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 2/12 o výměře 220 m2 a p.p.č. 2/20 o výměře 809
m2, vše v k.ú. Nové Jesenčany společnosti ALS Czech Republic, s.r.o., IČO 27407551, se sídlem
Praha 9 – Vysočany, Na Harfě 336/9, PSČ 19000, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o
převodu stavebních úprav na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví
statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za
účelem stavebních úprav sjezdu, příjezdové komunikace a chodníku v rámci akce „Laboratorní
provoz ALS Pardubice“.
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II. Rada města Pardubic
Schvaluje
odkoupení stavebních úprav sjezdu, příjezdové komunikace a chodníku vybudovaných na částech
pozemků označených jako p.p.č. 2/12 o výměře 220 m2 a p.p.č. 2/20 o výměře 809 m2, vše v k.ú.
Nové Jesenčany z vlastnictví společnosti ALS Czech Republic, s.r.o., IČO 27407551, se sídlem Praha
9 – Vysočany, Na Harfě 336/9, PSČ 19000, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní
cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavební úpravy budou spadat do režimu podléhajícímu
DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební
úpravy.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 2/12 o výměře 220 m2 a p.p.č.
2/20 o výměře 809 m2, vše v k.ú. Nové Jesenčany se společností ALS Czech Republic, s.r.o., IČO
27407551.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavebních úprav sjezdu, příjezdové komunikace a chodníku
vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 2/12 o výměře 220 m2 a p.p.č. 2/20 o
výměře 809 m2, vše v k.ú. Nové Jesenčany z vlastnictví společnosti ALS Czech Republic, s.r.o., IČO
27407551, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD
T: 30. 9. 2022

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6447/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene a následné zřízení věcného břemene na částech pozemků
označených jako p.p.č. 287/2, p.p.č. 285/37, p.p.č. 285/38, p.p.č. 332/9, p.p.č. 471/36, vše v k.ú.
Dražkovice, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se
sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, za jednorázovou náhradu u
pozemků označených jako p.p.č. 287/2, p.p.č. 285/37, p.p.č. 285/38, vše v k.ú. Dražkovice ve výši
75,- Kč/bm+DPH, p.p.č. 332/9 v k.ú. Dražkovice ve výši 200,- Kč/bm+DPH a p.p.č. 471/36 v k.ú.
Dražkovice ve výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a provozování kanalizačního potrubí v
rámci stavby „Pardubice, Dražkovice – propojení kanalizace“ za těchto podmínek:
- úpravy trasy potrubí tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem,
- konzultace postupu řešení v přípravné fázi s poskytovatelem dotace Státním fondem dopravní
infrastruktury, IČO 70856508.
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Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření
rozsahu věcného břemene.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 287/2, p.p.č. 285/37, p.p.č. 285/38,
p.p.č. 332/9, p.p.č. 471/36, vše v k.ú. Dražkovice, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., IČO 6010863, v rámci stavby „Pardubice, Dražkovice – propojení kanalizace“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6448/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 156/35, p.p.č. 177/3, p.p.č.
183/20, p.p.č. 199/12, p.p.č. 706/1, p.p.č. 706/3, p.p.č. 706/11, p.p.č. 710/1, p.p.č. 739/3, p.p.č.
740/1, p.p.č. 740/8, p.p.č. 742/1, p.p.č. 742/3, p.p.č. 751/3, p.p.č. 758/1, p.p.č. 960/2, p.p.č. 1051,
p.p.č. 1057/1, p.p.č. 1060, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1064/1, p.p.č 1065/1, p.p.č. 1065/3,
p.p.č. 1072/1, p.p.č. 1072/6, p.p.č 1073/1, p.p.č 1073/5, p.p.č. 1073/7, p.p.č. 1073/10, p.p.č.
1080/2, p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1215/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 1217, p.p.č. 1221 v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. 2114-001/2021, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Služby města
Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za
jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH. spočívajícího v umístění a provozování
vybudovaného souboru veřejného osvětlení včetně všech jeho součástí „ Svítkov -východ 1“.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 156/35,
p.p.č. 177/3, p.p.č. 183/20, p.p.č. 199/12, p.p.č. 706/1, p.p.č. 706/3, p.p.č. 706/11, p.p.č. 710/1,
p.p.č. 739/3, p.p.č. 740/1, p.p.č. 740/8, p.p.č. 742/1, p.p.č. 742/3, p.p.č. 751/3, p.p.č. 758/1, p.p.č.
960/2, p.p.č. 1051, p.p.č. 1057/1, p.p.č. 1060, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1064/1, p.p.č
1065/1, p.p.č. 1065/3, p.p.č. 1072/1, p.p.č. 1072/6, p.p.č 1073/1, p.p.č 1073/5, p.p.č. 1073/7, p.p.č.
1073/10, p.p.č. 1080/2, p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1215/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 1217, p.p.č. 1221 v rozsahu
určeném geometrickým plánem č. 2114-001/2021, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, v rámci akce „ Svítkov -východ 1“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6449/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))
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I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 170/7, p.p.č. 170/19, p.p.č.
645/8, p.p.č. 645/9, p.p.č. 645/11, p.p.č. 667/1, p.p.č. 667/13, p.p.č. 672/14, p.p.č. 673/3, p.p.č.
673/16, p.p.č. 673/17, p.p.č. 673/21, p.p.č. 699/1, p.p.č. 699/3, p.p.č. 706/1, p.p.č. 743/2, p.p.č.
743/3, p.p.č. 745/3, p.p.č. 751/9, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 2094-001/2020, vše
v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka
1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč+DPH,
spočívajícího v umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení včetně všech
jeho součástí ve Svítkově - západ.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 170/7,
p.p.č. 170/19, p.p.č. 645/8, p.p.č. 645/9, p.p.č. 645/11, p.p.č. 667/1, p.p.č. 667/13, p.p.č. 672/14,
p.p.č. 673/3, p.p.č. 673/16, p.p.č. 673/17, p.p.č. 673/21, p.p.č. 699/1, p.p.č. 699/3, p.p.č. 706/1,
p.p.č. 743/2, p.p.č. 743/3, p.p.č. 745/3, p.p.č. 751/9, v rozsahu určeném geometrickým plánem č.
2094-001/2020, vše v k.ú. Svítkov, v rámci akce "Svítkov - západ".
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/6450/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 214/6, p.p.č. 751/3, p.p.č.
813, p.p.č. 849/4, p.p.č. 1057/1, p.p.č. 1058/1, p.p.č. 1058/2, p.p.č. 1059/1, p.p.č. 1059/5, p.p.č.
1060, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1073/8, p.p.č. 1073/10, p.p.č. 1073/11, p.p.č. 1219, v rozsahu určeném
geometrickým plánem č. 2022-002/2019, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Služby města
Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za
jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč+DPH, spočívajícího v umístění a provozování vybudovaného
souboru veřejného osvětlení včetně všech jeho součástí v ul. Dlouhá a v ul. K Rybníčku.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 214/6,
p.p.č. 751/3, p.p.č. 813, p.p.č. 849/4, p.p.č. 1057/1, p.p.č. 1058/1, p.p.č. 1058/2, p.p.č. 1059/1,
p.p.č. 1059/5, p.p.č. 1060, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1073/8, p.p.č. 1073/10, p.p.č. 1073/11, p.p.č. 1219,
v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 2022-002/2019, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, v rámci akce "ul. Dlouhá a v ul. K Rybníčku".
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/6451/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2745/3 v k.ú Pardubice o výměře cca 10 m2 v
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 548_41_21 ze dne 24.8.2021 ve
výši 1.500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku,
žadatelem.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,- Kč uhrazené statutárním
městem Pardubice za znalecký posudek.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
pozemku a ustanovení, že případné kácení dřevin bude nahrazeno novou výsadbou.

Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. R/6452/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 752/2 o výměře 10 m2 a části pozemku
označeného jako p.p.č. 752/1 o výměře cca 13 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutárního
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1251/09/21 ze dne 2. 8. 2021 ve výši 1.000,- Kč/m2+
DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč uhrazené statutárním
městem Pardubice za znalecký posudek.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s XXXXXXXXXXXXX na
předmětné pozemky, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto
smluv do katastru nemovitostí.

Číslo návrhu: 009
Přijaté usnesení č. R/6453/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))
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I. Rada města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'R/6282/2021'.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení na části pozemku označeného jako p.p.č. 4210/4 v k.ú. Pardubice
o rozměru 1,9 m x 1,8 m (č. 1) společnosti DOVAST s.r.o., IČO 28800940, se sídlem Pardubice – Bílé
Předměstí, Štrossova 239, PSČ 530 03, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,Kč/m2/měsíc+DPH.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o umístění 1 ks reklamního zařízení na části pozemku označeného jako p.p.č.
4210/4 v k.ú. Pardubice o rozměru 1,9 m x 1,8 m (č. 1) se společností DOVAST s.r.o., IČO 28800940.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

Číslo návrhu: 010
Přijaté usnesení č. R/6454/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 622/37 o výměře 313 m2, p.p.č.
622/38 o výměře 79 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, včetně všech součástí a příslušenství vybudované technické infrastruktury z vlastnictví společnosti ROSICE PARK a.s., IČO 06346545, se
sídlem K Vinici 1256, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města
Pardubice.

Číslo návrhu: 011
Přijaté usnesení č. R/6455/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2387/42 o výměře 50 m2 v k.ú. Pardubice z
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
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Číslo návrhu: 012
Přijaté usnesení č. R/6456/2021

((pro 9, proti 0, zdrž. 0))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpověď smlouvy o výpůjčce uzavřené se XXXXXXXXXXXXX, na výpůjčku části pozemku
označeného jako p.p.č. 316/13 o výměře 62,5 m2 v k.ú. Pardubice.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpověď nájemní smlouvy uzavřené na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4753/1 o
výměře 162 m2 v k.ú. Pardubice mezi XXXXXXXXXXXXX jako vlastníkem pozemku a
pronajímatelem a statutárním městem Pardubice jako nájemcem.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
vypovědět smlouvu o výpůjčce uzavřenou se XXXXXXXXXXXXX, na výpůjčku části pozemku
označeného jako p.p.č. 316/13 o výměře 62,5 m2 v k.ú. Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 6. 2022
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4753/1 o
výměře 162 m2 v k.ú. Pardubice mezi XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníkem pozemku a
pronajímatelem a statutárním městem Pardubice jako nájemcem.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 6. 2022

Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat

((pro 0, proti 9, zdrž. 0))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře 704 m2, p.p.č. 332/6 o výměře 118
m2, vše v k.ú Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku,
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
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II. Rada města Pardubic
Schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 332/4 o výměře
25 m2, p.p.č. 332/5 o výměře 120 m2, vše v k.ú. Popkovice, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX jako
vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 296/2, p.p.č. 296/3, p.p.č. 305/5, vše v k.ú. Popkovice a pro
každého dalšího vlastníka těchto pozemků spočívajícího v právu chůze a jízdy po doložení
geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, p.p.č. 332/5 o
výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu,
kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků. Žadatel uhradí náklady na
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město
Pardubice.
IV. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemků označených jako
p.p.č. 332/4 o výměře 25 m2, p.p.č. 332/5 o výměře 120 m2, vše v k.ú. Popkovice, ve prospěch
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat

((pro 0, proti 9, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 751/4 o výměře 35 m2 (dle GP č. 1840-16/2016
p.p.č. 751/38) v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku,
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy
do katastru nemovitostí.
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Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat

((pro 0, proti 9, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 214/9 o výměře cca 50 m2, v k.ú. Ohrazenice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy
do katastru nemovitostí.

Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat

((pro 0, proti 9, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 331/38 o výměře 476 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu navrženou
žadateli ve výši 600,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.

Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat

((pro 0, proti 9, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 86/10 o výměře cca 65 m2, p.p.č. 35/4 o výměře
cca 48 m2, p.p.č. 37/3 o výměře cca 37 m2 (části nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně
jeho ochranného pásma), vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a
místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu,
kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků. Geometrický plán bude odsouhlasen
společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. Žadatel uhradí náklady na zpracování
znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle
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zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
pozemcích.

Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat

((pro 0, proti 9, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon v platném znění, váznoucího na pozemcích označených jako p.p.č. 1061/30 o výměře 17 m2,
p.p.č. 1063/12 o výměře 1.280 m2, p.p.č. 1063/13 o výměře 73 m2, p.p.č. 1064/4 o výměře 160 m2,
p.p.č. 1107/55 o výměře 164 m2, p.p.č. 1107/56 o výměře 919 m2, p.p.č. 1107/114 o výměře 110 m2
p.p.č. 3867/2 o výměře 1.042 m2, p.p.č. 3867/3 o výměře 406 m2, p.p.č. 3867/24 o výměře 238
m2,vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice.

Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat

((pro 0, proti 9, zdrž. 0))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
umístění 1 ks reklamního banneru o rozměru 4 m x 1,5 m na oplocení umístěném na pozemku
označeném jako p.p.č. 2433/1 v k.ú. Pardubice společnosti Kamenictví Kůrka s.r.o., IČO 08887934, se
sídlem Štěpánov 1, 535 01 Přelouč, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,Kč/m2/měsíc + DPH za podmínky, že umístění bude v souladu s ust. § 24d vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o umístění 1 ks reklamního banneru o rozměru 4 m x 1,5 m na oplocení umístěném
na pozemku označeném jako p.p.č. 2433/1 v k.ú. Pardubice se společností Kamenictví Kůrka s.r.o.,
IČO 08887934.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat

((pro 0, proti 9, zdrž. 0))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako
p.p.č. 121/34 (původně p.p.č. 121/15) o výměře 300 m2 v k.ú. Popkovice XXXXXXXXXXXXX, na dobu
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění kontejnerů pro odkládání stavebního
nářadí a materiálu za níže uvedených podmínek:
- pozemek bude využíván výhradně pro skladování stavebního nářadí a stavebního materiálu pro
osobní potřebu,
- nebude skladován nebezpečný odpad a chemikálie, materiál vydávající zápach,
- bez předchozího povolení provozovatele letiště nebude vztyčována výšková mechanizace či výškové
objekty (stožáry, sloupy apod.),
- pozemek bude oplocen,
- nebudou vysazovány dřeviny jakéhokoli druhu.
Nájemní smlouva bude uzavřena po schválení nájmu orgány Pardubického kraje, po vyjmutí
předmětné části pozemku ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT
a.s., IČO 48154938, a statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít nájemní smlouvu na nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části
pozemku označeného jako p.p.č. 121/34 (původně p.p.č. 121/15) o výměře 300 m2 v k.ú. Popkovice s
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat

((pro 0, proti 9, zdrž. 0))

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 345/17 o výměře 1.092 m2 v k.ú. Staré Čívice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. V kupní smlouvě bude zakotveno
ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném pozemku.
2
Výpůjčka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.
Návrh usnesení č. 001 byl stažen

15

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše
v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4
m2, vše v k.ú. Svítkov společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha –
Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu
staveb na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však
do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování staveb výhyben na stezce pro
cyklisty a chodce (ul. Táborská) a rozšíření napojení stezky na ul. Dostihová za podmínek stanovených
v níže uvedených listinách, které jsou přílohami tohoto usnesení:
- závazné stanovisko – Městského úřadu Chrudim, čj, CR 016147/2020 ODp/KL ze dne 9. 3. 2020
(příloha č.1)
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, čj. KRPE-59430-1/ČJ-2020-170606 ze
dne 27.8.2020 (příloha č. 2)
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje čj. HSPA-17-410/2020-Šp ze dne 21.7.
2020 (příloha č. 3)
- veřejná vyhláška OD MmP, čj. MmP 82120/2020 OD ze dne 13. 8. 2020 (příloha č. 4)
- souhlas spolku WRC PARDUBICE, IČO 75146789, ze dne 4. 2. 2021 (příloha č. 5).
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře
42 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o výpůjčce uzavřenou s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO
75146789.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod staveb výhyben a rozšíření napojení stezky vybudovaných na částech pozemků
označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č.
164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov, z
vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice,
Kostelecká 879/59, PSČ 19600, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO
25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, s vynětím pozemků
označených jako p.p.č. 39/2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 v k.ú. Svítkov ze zemědělského půdního
fondu.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o
výpůjčce uzavřenou s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 75146789.
V. Rada města Pardubic
Ukládá
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uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o
výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č.
164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 6. 2022
VI. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu staveb výhyben a rozšíření napojení stezky vybudovaných
na částech pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v
k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4
m2, vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, do
vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD
T: 30. 9. 2022
VII. Rada města Pardubic
Ukládá
vydat souhlas vlastníka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, s vynětím
pozemků označených jako p.p.č. 39/2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 v k.ú. Svítkov ze zemědělského
půdního fondu.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022
VIII. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 75146789, o
vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2022

3
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací

Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6457/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-11
"Dodávka 13 ks multifunkčních zařízení a 15 ks síťových tiskáren" níže uvedené dodavatele pro
vyzvání k podání nabídky:
- AutoCont a.s. IČO:04308697
- SENTA, spol. s r.o. IČ:48153028
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939
- XANADU a.s. IČ:14498138
- TARAN s.r.o. IČ:25836692
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-11
"Dodávka 13 ks multifunkčních zařízení a 15 ks síťových tiskáren"
hodnotící komisi v tomto složení:
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města
Pardubic.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6458/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-12 "Nákup
projekční techniky" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
- AutoCont a.s. IČO:04308697
- ICZ a.s. IČO:25145444
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939
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- XANADU a.s. IČO:14498138
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-12 "Nákup
projekční techniky"
hodnotící komisi v tomto složení:
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města
Pardubic.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6459/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-13
"Dodávka 46 ks notebooků s dokovací stanicí" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání
nabídky:
- AutoCont a.s. IČO:04308697
- ICZ a.s. IČO:25145444
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939
- XANADU a.s. IČO:14498138
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-13
"Dodávka 46 ks notebooků s dokovací stanicí" hodnotící komisi v tomto složení:
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT
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III. Rada města Pardubic
Schvaluje
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města
Pardubic.

4
Darovací smlouvy - neupotřebitelný majetek OIT
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6460/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice, jakožto dárcem, a Střední
průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou Pardubice, se sídlem Karla IV. 13,
530 02 Pardubice, IČO: 02013762, jakožto obdarovaným, ve znění dle přílohy č.1, která je přílohou
tohoto návrhu usnesení č.1.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít darovací smlouvu se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou
školou Pardubice, se sídlem Karla IV. 13, 530 02 Pardubice, IČO: 02013762, ve znění dle přílohy č.1,
tohoto návrhu usnesení č. 1 bodu I.
Z: vedoucí odboru informačních technologií
T: 15.10.2021

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6461/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice, jakožto dárcem, a Péčí o duševní
zdraví, z.s., se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice, IČO: 64 24 22 18, jakožto obdarovaným,
ve znění dle přílohy č. 2, která je přílohou tohoto návrhu usnesení č. 2.
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II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít darovací smlouvu se subjektem Péče o duševní zdraví, se sídlem Bělehradská 389, 530 09
Pardubice, IČO: 64242218, ve znění dle přílohy č. 2, tohoto návrhu usnesení č. 2 bodu I.
Z: vedoucí odboru informačních technologií
T: 15.10.2021

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6462/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice, jakožto dárcem, a Péčí o duševní
zdraví - středisko Výměník, z.s., se sídlem Mladých 325, 530 09 Pardubice, IČO: 71238514, jakožto
obdarovaným, ve znění dle přílohy č. 3, která je přílohou tohoto návrhu usnesení č. 3.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít darovací smlouvu se subjektem Péče o duševní zdraví - středisko Výměník, z.s., se sídlem
Mladých 325, 530 09 Pardubice, IČO: 71238514, ve znění dle přílohy č. 3, tohoto návrhu usnesení č.
3 bodu I.
Z: vedoucí odboru informačních technologií
T: 15.10.2021

5
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
Zpravodaj: Martin Charvát, primáror města
- Bez doplňujících informací

Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6463/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)
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Rada města Pardubic
Ruší
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst.
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky malého rozsahu
č. OMI-VZMR-2021-050 „COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD“ z důvodu vysokého překročení
předpokládané ceny o více jak 264 %.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6464/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst.
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR2021-05 „DDM BETA-rekonstrukce střechy nad přízemní částí“ o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 12.4.2021 a to na základě změnového listu č.1, upravujícího změnu stavby vzniklou při
její vlastní realizaci, s dodavatelem DM Stavby CZ s.r.o., IČO 00274046 s cenou méněprací ve výši 761.851,35 Kč bez DPH.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2021 s dodavatelem DM Stavby CZ s.r.o., IČO
00274046, v rámci realizace akce „DDM BETA-rekonstrukce střechy nad přízemní částí“, na základě
změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, cenou méněprací
ve výši - 761.851,35 Kč bez DPH.
Z: Škoda Petr, vedoucí OMI
T: 31.10.2021

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6465/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-063 „Památník Zámeček –
ochranný antigraffiti nátěr venkovních betonových ploch“ dodavateli TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s
r.o., Holandská 542, 533 01 Pardubice, IČO: 15050238 s nabídkovou cenou 279.090,- Kč bez DPH.
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Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6466/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-064 „Revitalizace Letního
stadionu - technický dozor investora“ dodavateli Libor Matoušek, Tůmy Přeloučského 1599, 535 01
Přelouč, IČO: 66812585 s nabídkovou cenou 175.000,- Kč bez DPH.

6
Domovní řád - bytové domy
Zpravodaj: Martin Charvát, primáror města
- Bez doplňujících informací

Rozprava:
- P. Kvaš: pochválil předložený domovní řád a doporučil vynucení jeho dodržování.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6467/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Závazná pravidla pro užívání bytů a nebytových prostor v bytových domech v majetku Statutárního
města Pardubice – Domovní řád, jak jsou tato specifikována v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to s
účinností od 15. 10. 2021.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
Odboru majetku a investic zajistit všechna právní a související jednání potřebná k seznámení všech
dotčených nájemců se Závaznými pravidly pro užívání bytů a nebytových prostor v bytových
domech v majetku Statutárního města Pardubice – Domovním řádem.
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T.: 31. 1. 2022
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7
STAŽENO
8
Smlouva o poskytnutí dotace z Pardubického kraje Obnova kapličky v Popkovicích 1.etapa
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6468/2021

(pro 8, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1))

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Smlouvu č. OKSCR/21/74519 o poskytnutí podpory z Programu podpory kultury a památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2021 na projekt „Obnova kapličky v Popkovicích – 1.etapa“. Smlouva je
přílohou tohoto usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu č. OKSCR/21/74519 o poskytnutí podpory z Programu podpory kultury a
památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 na projekt „Obnova kapličky v Popkovicích –
1.etapa“.
Z: Ing. Martin Charvát
T: 30.9.2021

9
Zrušení pořízení XIX. změny Územního plánu města Pardubice
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora
- Okomentoval návrh s tím, že již je jasné, že propojka v této lokalitě nebude realizována.
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6469/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)
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Rada města Pardubic
Doporučuje
Zastupitelstvu města Pardubic zrušit přijaté usnesení č. 1820/2014 bod II. ze dne 13.5.2014 ve
znění: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje pořízení změny platného územního plánu XIX. Pro
lokalitu spojovací komunikace „Pod Břízkami – Kyjevská“.

10
Veřejné zakázky KT
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu
- Bez doplňujích informací

Rozprava:
- V. Ulrych: doporučil samostatné hlasování u návrhu č. 001 I. a II. Ohradil se proti přímému
zadání zakázky firmě Spálenský, vznesl dotaz, proč se nepřihlásila do VŘ a zda končí svou
podnikatelskou činnost → M. Zitko: část II. stáhl a nebylo o ní hlasováno.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6470/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ruší
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-021 s názvem: „Stěhovací
služby“.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6471/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-023 s názvem: „Zakoupení osobního automobilu
Škoda Fabia“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:
• AUTO DRYML a.s., Pardubice – Rosice, Generála Svobody 658, PSČ 53351, IČO: 27528464
• Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina, IČO: 25278924
• Louda Auto a.s., č.p. 166, 290 01 Choťánky, IČO: 46358714
• Auto Hybeš s.r.o., č.p. 122, 537 01 Dřenice, IČO: 28818831
• Auto MERCIA a.s., Dašická 1228, 537 01 Chrudim, IČO: 25922076
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II. Rada města Pardubic
Schvaluje
zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR023 s názvem „Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia“ na profilu zadavatele.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-023 s názvem „Zakoupení osobního automobilu Škoda
Fabia“ hodnotící komisi v tomto složení:
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT
• Petr Marek Dis. – KT, vedoucí OHS
• Hana Malátová – KT, OHS

11
Akcionářské záležitosti RFP a.s.
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Okomentovatl oba předložené návrhy
Bez rozpravy

Přílohy obsahují citlivé údaje, proto nebudou zveřejněny.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6472/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Doporučuje
Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh na navýšení základního kapitálu společnosti
Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené
Předměstí za těchto podmínek:
1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 8.000.000,-- Kč (osm milionů korun českých).
Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno
o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako listinné
akcie, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady (dále společně též jen
„Akcie“).
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3) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci – stávajícímu jedinému akcionáři
Společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČO 002 74 046, sídlo úřadu města v Pardubicích,
Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 (dále též jen „Zájemce“), který tím využije přednostního práva
na upsání nových akcií dle ust. § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“).
4) Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu
smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh
smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto Rozhodnutí do
obchodního rejstříku.
5) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti
o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kursem
1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány
jediným akcionářem Společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené
výši v souladu s ustanovením § 247 odst. 1) ZOK.
6) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:
Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději
ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo
0117247373/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.
II. Rada města Pardubic
Doporučuje
Zastupitelstvu města Pardubic schválit s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu
Společnosti dle Rozhodnutí změnu stanov Společnosti takto:
Ustanovení Článku 4 „Základní kapitál“, odstavce 1 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít
takto:
„1. Základní kapitál společnosti činí 694.815.000,-- Kč (šest set devadesát čtyři miliony osm set
patnáct tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií byl zcela splacen peněžitými a
nepeněžitými vklady.“
Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 1 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít takto:
„1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na akcie takto:
a) 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 646.020,-- Kč
(šest set čtyřicet šest tisíc dvacet korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
b) 13 (třináct) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 660.000,-- Kč (šest
set šedesát tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž převoditelnost je
omezena souhlasem valné hromady,
c) 203 (dvě stě tři) kusy kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 661.000,-- Kč
(šest set šedesát jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
d) 445 (čtyři sta čtyřicet pět) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě
1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
e) 27 (dvacet sedm) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč
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(pět set tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž převoditelnost je omezena
souhlasem valné hromady,
f) 289 (dvě stě osmdesát devět) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě
100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž
převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
g) 5 (pět) kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc
korun českých) každá, vydaných jako listinné akcie, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem
valné hromady.“
Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 3 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít takto:
„3. Celkový počet hlasů spojených s akciemi ve společnosti činí 34.740.750 (třicet čtyři miliony
sedm set čtyřicet tisíc sedm set padesát) hlasů.“
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh uzavřít Smlouvu o upsání akcií mezi městem Pardubice a společností Rozvojový fond
Pardubice a.s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí o zvýšení
základního kapitálu peněžitou částkou 8.000.000,- Kč. Smlouva o upsání akcií je přílohou návrhu
usnesení.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6473/2021

(pro 8, proti 0, zdrž. 1)

I. Rada města Pardubic
Doporučuje
Zastupitelstvu města Pardubic souhlasit s návrhem představenstva společnosti Rozvojový fond
Pardubice a.s. (dále jen RFP) preferovat lokalitu Hůrka pro umístění novostavby malého zimního
stadionu na pozemcích města Pardubice s tím, že tento návrh vychází z odborných zjištění
definovaných v „Ověřovací studii“ Ing. Jiřího Žáka (z 07/2021), která je přílohou tohoto usnesení.
II. Rada města Pardubic
Doporučuje
Zastupitelstvu města Pardubic souhlasit s vazbou na předchozí usnesení s tím, aby představenstvo
RFP v součinnosti s odbornými útvary města Pardubice (OHA, OMI, ORS) a v součinnosti s Nadací
pro rozvoj města Pardubice využilo pro zpracování Návrhu stavby malého zimního stadionu (3.
ledové plochy) v lokalitě Hůrka informace z ověřovací studie (příloha bodu I. tohoto usnesení), a
vyhodnotilo potenciál rozvojového prostorového umístění uvažovaných sportovišť v dané lokalitě
(např. optimalizace s využitím demolic nevyužívaných objektů s využitím vhodnějšího umístění
hřiště s umělou trávou PAMAKO, apod.).
III. Rada města Pardubic
Doporučuje
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Zastupitelstvu města Pardubic uložit Radě města Pardubic koordinovat veškeré aktivity navazující
na předchozí schvalovací usnesení tak, aby bylo možné v lednu 2022 projednat na jednání
zastupitelstva Návrh stavby malého zimního stadionu (3. ledové plochy) v lokalitě Hůrka vč.
očekávaných výdajů a včetně majetkoprávních vypořádaní s vlastníky dotčených pozemků (např. s
Nadací pro rozvoj města).
Zodpovídá: Jan Mazuch
Termín: do 30. 01. 2022

12
Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6474/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 ve výši 50.000,- Kč fyzické
osobě podnikající - panu MgA. Oliveru Malinovi, se sídlem: 180 00 Praha 8 - Libeň, Na Dědince
515/12, IČ: 68393041, na realizaci projektu "Bojovníci a vlastenci - deníček služebné". Dotace
nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro
rok 2021 ve výši 50.000,- Kč s fyzickou osobou podnikající s panem MgA. Oliverem Malinou, se
sídlem: 180 00 Praha 8 - Libeň, Na Dědince 515/12, IČ: 68393041, na realizaci projektu "Bojovníci a
vlastenci - deníček služebné".
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch
T: 31.12.2021

13
Akcionářské záležitosti BK Pardubice a.s. (prodej akciového podílu,
dodatek č. 1 Akcionářské smlouvy)
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
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Bez rozpravy
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany
člena rady Víta Ulrycha podána informace o jeho poměru k projednávané věci.
Přílohy obsahují citlivé údaje, proto nebudou zveřejněny.
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6475/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh uzavřít Smlouvu o převodu akcií mezi společností Pepahol s.r.o., IČO: 054 30 682, se sídlem
Stéblová, 533 45, čp. 69, a Statutárním městem Pardubice. Smlouva je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6476/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh uzavřít dodatek č. 1 Akcionářské smlouvy ze dne 17. 6. 2021 mezi akcionáři společnosti ve
společnosti BK Pardubice a.s., IČ: 276 54 796, se sídlem Pardubice, V Ráji 311, Pardubice, Zelené
předměstí. Návrh dodatku je přílohou tohoto usnesení.

14
Ukončení sbírky za účelem pomoci městysu Moravská Nová Ves
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6477/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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ve smyslu § 8 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ukončení veřejné sbírky statutárního města Pardubice konané za účelem
finanční pomoci městysu Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, poškozenému živelní pohromou dne
24. 6. 2021. Veřejná sbírka skončí ke dni 20. 10. 2021.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
oznámit dle § 8 odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Pardubického kraje ukončení veřejné sbírky.
Z: Charvát Martin, primátor města, Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
T: neprodleně
III. Rada města Pardubic
Ukládá
ekonomickému odboru převést finanční prostředky z veřejné sbírky ze sbírkového účtu města č.ú.:
123-3116330267/0100 městysu Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, na jeho účet č.ú.:
6013203349/0800, a to ve výši celkového zůstatku sbírkového účtu města ke dni ukončení sbírky.
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
T: 31. 10. 2021

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6478/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnutí finančního příspěvku ve výši 750.000,- Kč do veřejné sbírky statutárního města
Pardubice konané v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem finanční pomoci městysu Moravská
Nová Ves, IČ: 00283363, poškozenému živelní pohromou dne 24. 6. 2021.

15
Finanční hospodaření města, čerpání úvěrového rámce - revokace usnesení
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Mimo jiné poukázal na kladný výsledek i přes finanční zátěž související s pandemií. V návrhu
č. 002 se jedná o akce, na které bude dočerpán úvěrový rámec ve výši 10 mil. Kč.
Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6479/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Bere na vědomí
zprávu "Finanční hospodaření města", která je přílohou tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6480/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na zrušení části textu usnesení č. Z/987/2019 ze dne 12. 12. 2019, týkající se použití
finančních prostředků úvěrového rámce KB v roce 2020 na realizaci akcí:
- "ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 30 000,0 tis.
- "ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního hřiště" ve výši Kč 13 550,0 tis.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na použití finančních prostředků v roce 2021 z úvěrového rámce v Komerční bance, a.s. na
investiční akce následovně:
- "ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 24 009 377,96
- "ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního hřiště" ve výši Kč 8 772 661,27
- "Regenerace panelového sídliště Lidická" ve výši Kč 10 767 960,77.

16
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6481/2021

(pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Rozpočtové opatření č. 282. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
20,0 tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 282. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
25,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Ing. Petra Kvaše" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 282. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
25,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Bc. Jana Nadrchala" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 282. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0
tis. z položky "Rezerva náměstka PaedDr. Jana Mazucha" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
položku "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

17
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – Městské slavnosti Pardubice
2021 - podzimní část – zajištění technických služeb
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6482/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. a čl. 14 odst. 4 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání
veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění technických služeb v rámci projektu Městské slavnosti
Pardubice 2021“ v celkové výši 237.960,- Kč bez DPH dodavateli Služby města Pardubic a.s., IČO
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice.
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II. Rada města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,
která je přílohou tohoto usnesení.
III. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí 530 12 Pardubice,
která je přílohou tohoto usnesení.
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
T: 7.10. 2021

18
Dozorčí rada Památníku Zámeček Pardubice
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6483/2021

((pro 8, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1))

I. Rada města Pardubic
Zřizuje
dozorčí radu příspěvkové organizace Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace, IČ:
09812806.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Statut dozorčí rady příspěvkové organizace Památník zámeček Pardubice, příspěvková organizace,
IČ: 09812806, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
III. Rada města Pardubic
Jmenuje
do funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady příspěvkové organizace Památník
zámeček Pardubice, příspěvková organizace, IČ: 09812806,
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1) Mgr. Jakuba Rychteckého, XXXXXXXXXXXXX- předseda dozorčí rady;
2) Adolfa Vondrku, XXXXXXXXXXXXX - místopředseda dozorčí rady;
3) Mgr. Janu Fiedlerovou, XXXXXXXXXXXXX - členka dozorčí rady.
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Dotační smlouva Zimní sportovní park
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany
členů rady Petra Kvaše a Ludmily Ministrové podána informace o jejich poměru k projednávané věci.
Přílohy obsahují citlivé údaje, proto nebudou zveřejněny.
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6484/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout dotaci obchodní společnosti Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Zimní
sportovní park v sezóně 2021/2022, z titulu vyrovnávací platby představující rozdíl mezi náklady a
výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, v celkové výši 2,460.000,Kč, a to prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním
městem Pardubice a společností Dostihový spolek a.s.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem
Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s
realizací projektu Zimní sportovní park v sezóně 2021/2022, z titulu vyrovnávací platby
představující rozdíl mezi náklady a výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu, ve výši 2,460.000,- Kč. Znění smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

20
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení
hodnotící komise v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – KP
revokace
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP
- Bez doplňujících informací
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Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6485/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Mění
usnesení Rady města Pardubic č. R/5685/2021 ze dne 26.4.2021 v bodu II. tak, že namísto původně
schválené členky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu „Výroba zlatých přívěsků na vítání občánků pro Magistrát města Pardubic“ paní Zdenky
Havlíčkové schvaluje novou členkou hodnotící komise paní Lucii Potockou.

21
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6486/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze
usnesení.
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Dotace z Programu podpory sportu - podpora subjektů podílejících se na organizaci
Sportovního parku Pardubice 2021
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6487/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu - podpora subjektů podílejících se na organizaci
Sportovního parku Pardubice 2021 subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou tohoto
usnesení.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty, kterým byla schválena dotace z
Programu podpory sportu - podpora subjektů podílejících se na organizaci Sportovního parku
Pardubice 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6488/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč spolku
Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, na realizaci projektu "Evropské poháry a turnaje". Dotace nebude poskytnuta v režimu
"de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V
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Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské poháry a turnaje" dle
přílohy tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6489/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální investiční dotaci z Programu podpory sportu ve výši 200.000,- Kč
spolku Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice, na realizaci projektu "Pořízení automatického střeleckého stroje a podlahového
mycího stroje". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu
podpory sportu ve výši 200.000,- Kč se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629,
sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Pořízení
automatického střeleckého stroje a podlahového mycího stroje" dle přílohy tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6490/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč spolku
HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice,
na realizaci projektu "ULLH Riders Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo:
Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu "ULLH – Riders Pardubice" dle
přílohy tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6491/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)
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Rada města Pardubic
Schvaluje
návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19 ze dne
04.12.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.06.2021 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem
Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice, z.s., IČO: 42939585, sídlo: U Stadionu 1652, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, na projekt „Přemístění tenisových kurtů“, jímž se prodlužuje termín
předložení vyúčtování dotace. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení.

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6492/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 10.000,- Kč spolku CK Pardubice,
spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na Okrouhlíku 1678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na realizaci
projektu „Mistrovství republiky Extraligy Masters a vložený závod mládeže a žen – časovka v Černé
za Bory“. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Rada města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
10.000,- Kč se spolkem CK Pardubice, spolek, IČO: 09287329, sídlo: Na Okrouhlíku 1678, Bílé
Předměstí, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu „Mistrovství republiky Extraligy Masters a
vložený závod mládeže a žen – časovka v Černé za Bory“.

24
Organizační záležitosti MŠ
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6493/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podání žádosti o zvýšení nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány
na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ: 750 18 225, a to ze 106 na 136 dětí.
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II. Rada města Pardubic
Ukládá
podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole Doubek PardubiceSvítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ: 750 18 225, v
rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.9.2021

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6494/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení týkající se místa
poskytování školských služeb v Mateřské škole Doubek Pardubice Svítkov a Lány na Důlku,
Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ: 750 18 225 o nové odloučené pracoviště - K
Dubině 693, Svítkov, 530 06 Pardubice s kapacitou 30 dětí od 1.9.2022.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
podat žádost o zápis změny místa poskytování školských služeb v Mateřské škole Doubek
Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ: 750 18
225 v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.9.2021

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6495/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení týkající se poskytování
školských služeb - školní jídelny-výdejny v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na
Důlku, IČ: 750 18 225 na odloučeném pracovišti K Dubině 693, Svítkov, 530 06 s kapacitou 30
stravovaných od 1.9.2022.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
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podat žádost o zápis změny poskytování školských služeb - školní jídelny-výdejny Mateřské školy
Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na
Důlku, IČ: 750 18 225 na odloučeném pracovišti K Dubině 693, Svítkov, 530 06 v rejstříku škol a
školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.9.2021

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6496/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných v Mateřské škole Doubek
Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ: 750 18
225, a to ze 125 na 160 stravovaných.
II. Rada města Pardubic
Ukládá
podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných v Mateřské škole Doubek
Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ: 750 18
225, v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.9.2021
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Dodatek zřizovací listiny
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6497/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
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návrh dodatku č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Polabiny,
Družstevní 305, IČ 48161292, se sídlem Družstevní 305, 53009 Pardubice, ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení.
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IX. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6498/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných
výdajů položky "(K)roky bez násilí" na běžné výdaje položky "Komunitní plánování" (správce 6131 Odbor sociálních věcí).

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6499/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 83,3 tis. položka 22. "PPvSZO - Lékařská péče
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí) ve stejné výši.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných
transferů položky "PPvSZO - Hamzova léčebna - screening chodidel" na běžné transfery položky
"Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,7 tis. položka 22. "Program podpory v
sociální a zdravotní oblasti" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve
stejné výši.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6500/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,4 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ
Hostovice - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Hostovice - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 276,1 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ
Kamínek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 334,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ
Družstevní - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 206,4 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ
Staňkova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Číslo návrhu: 004
Přijaté usnesení č. R/6501/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje

43

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Areál MFA - provoz parkovacích ploch u MFA - RFP a.s. příkazní smlouva" (správce 711 Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 005
Přijaté usnesení č. R/6502/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 006
Přijaté usnesení č. R/6503/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 89,0 tis. položka 23. "Sociální pohřby" a
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Sociální pohřby" (správce
6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.

Číslo návrhu: 007
Přijaté usnesení č. R/6504/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných
výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Areál MAS Dukla úprava střechy tribuny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Číslo návrhu: 008
Přijaté usnesení č. R/6505/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 500,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).

Číslo návrhu: 009
Přijaté usnesení č. R/6506/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 650,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání"
(správce 711 - Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 010
Přijaté usnesení č. R/6507/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje
položky "Budova radnice - Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského sálu" (správce 711 Odbor majetku a investic).
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Číslo návrhu: 011
Přijaté usnesení č. R/6508/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).

Číslo návrhu: 012
Přijaté usnesení č. R/6509/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 213,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
kapitálové výdaje položky "Azylový dům s noclehárnou pro muže - návrh stavby" (správce 1411 Odbor rozvoje a strategie).

Číslo návrhu: 013
Přijaté usnesení č. R/6510/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Analýza energetických úspor v budovách v majetku města" (správce 1411 - Odbor rozvoje
a strategie).

Číslo návrhu: 014
Přijaté usnesení č. R/6511/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných
výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
výdaje položky "Provoz separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Číslo návrhu: 015
Přijaté usnesení č. R/6512/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 1 550,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "MŠ Wintrova-rekonstrukce kuchyně a gastro" na běžné výdaje položky "Velká
údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 650,0 tis. z kapitálových výdajů
položky "MŠ Rosická-rekonstrukce soc. zařízení" na běžné výdaje položky "Velká údržba a investice
školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů
položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "DDM Beta sádrokartonová příčka" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 016
Přijaté usnesení č. R/6513/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 9 500,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje
položky "Domov pro seniory - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Číslo návrhu: 017
Přijaté usnesení č. R/6514/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 110,0 tis. z běžných výdajů
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ
E. Košťála - Úpravy prostor pro potřeby ZŠ Montessori - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).

Číslo návrhu: 018
Přijaté usnesení č. R/6515/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 750,0 tis. položka 31. "Předpokládaná
dotace - Sociální služby města Pardubic - nákup elektromobilů" a zároveň návrh na zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Sociální služby města Pardubic - nákup
elektromobilů" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.

Číslo návrhu: 019
Přijaté usnesení č. R/6516/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky
"COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 020
Přijaté usnesení č. R/6517/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 21,0 tis. z běžných výdajů
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky
"MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 29,0 tis. z běžných výdajů
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky
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"MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky
"ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Číslo návrhu: 021
Přijaté usnesení č. R/6518/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 10 000,0 tis. z běžných výdajů
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "Finanční kompenzace DPmP, a. s. - dopravní obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Číslo návrhu: 022
Přijaté usnesení č. R/6519/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Číslo návrhu: 023
Přijaté usnesení č. R/6520/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 12,0 tis. z běžných výdajů
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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Číslo návrhu: 024
Přijaté usnesení č. R/6521/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných výdajů
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Krizová rezerva" (správce 214 - Městská policie).

Číslo návrhu: 025
Přijaté usnesení č. R/6522/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky
"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).

Číslo návrhu: 026
Přijaté usnesení č. R/6523/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky
"ZUŠ Lonkova - nová budova - architektonická soutěž" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Číslo návrhu: 027
Přijaté usnesení č. R/6524/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 162,0 tis. položka 211. "Ostatní kultura" a
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Ostatní kultura" (správce
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
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II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 238,0 tis. položka 211. "Městské slavnosti" a
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Městské slavnosti"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Číslo návrhu: 028
Přijaté usnesení č. R/6525/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů
položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid 19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
položky "Krizová rezerva" (správce 214 - Městská policie).

Číslo návrhu: 029
Přijaté usnesení č. R/6526/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje
položky "MŠ Brožíkova - odstranění radonu, VZT jednotka s rekuperací" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).

Číslo návrhu: 030
Přijaté usnesení č. R/6527/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK Umění pro veřejný prostor" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "COK - dotace MK - Umění pro veřejný prostor" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 400,8 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ
Odborářů - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 872,0 tis. položka 41. "Dotace MF - volby do
PS Parlamentu ČR" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
"Dotace MŠMT MF - volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Číslo návrhu: 031
Přijaté usnesení č. R/6528/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 101,7 tis. z
kapitálových výdajů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na běžné výdaje
položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 - Kancelář primátora).

Číslo návrhu: 032
Přijaté usnesení č. R/6529/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na převod finančních prostředků ve výši Kč 8 900,0 tis. z rozpočtu MO VII - Rosice nad Labem
do rozpočtu MmP na kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v
Rosicích n/L" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 7 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok
2022 na kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích
n/L" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 033
Přijaté usnesení č. R/6530/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)
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Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 750,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Finanční pomoc městysi Moravská Nová Ves živelní pohroma" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Číslo návrhu: 034
Přijaté usnesení č. R/6531/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie) na
kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Číslo návrhu: 035
Přijaté usnesení č. R/6532/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z běžných
výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje
položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Číslo návrhu: 036
Přijaté usnesení č. R/6533/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk COK - Jazzconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
"COK - dotace Pk - Jazzconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk COK - Textconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
"COK - dotace Pk - Textconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.

Číslo návrhu: 037
Přijaté usnesení č. R/6534/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,5 tis. položka 211. "MP - příjmy z
poskytování služeb - DDH" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).

Číslo návrhu: 038
Přijaté usnesení č. R/6535/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. položka 412. "Veřejnoprávní
smlouvy" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč.
DDH" (správce 214 - Městská policie).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 412. "Veřejnoprávní
smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Náhrada mzdy za
DPN" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Číslo návrhu: 039
Přijaté usnesení č. R/6536/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. položka 232. "MP přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Mzdy zaměstnanců vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
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Číslo návrhu: 040
Přijaté usnesení č. R/6537/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. v rámci
položky "MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z
kapitálových výdajů na běžné výdaje.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci
položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných
transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. v rámci
položky "Služby, projekty, znalecké posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy) z kapitálových výdajů
na běžné výdaje.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. v rámci
položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
V. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 800,0 tis. v rámci
položky "Úpravy pro potřeby ZŠ Montessori - ZŠ E. Košťála" (správce 1734 - Odobr školství, kultury
a sportu) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

Číslo návrhu: 041
Přijaté usnesení č. R/6538/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč z běžných
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ - Bratranců
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Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč z běžných
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ - Kamínek
- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 130,0 tis. Kč z běžných
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Číslo návrhu: 042
Přijaté usnesení č. R/6539/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z běžných
transferů položky "Památník Zámeček - příspěvek na provoz" na kapitálové transfery položky
"Památník Zámeček - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní zdroje"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné transfery položky "Památník Zámeček příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie) na běžné transfery položky "Památník Zámeček - příspěvek na provoz" (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 139,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Památník Zámeček - expozice" na kapitálové výdaje položky
"Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
V. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Centrální
polytechnické dílny a Gampa - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
VI. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - parkoviště - dar
Foxconn" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní
zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 043
Přijaté usnesení č. R/6540/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných
výdajů položky "Bytové domy - revize a ostatní služby" na kapitálové výdaje položky "Ubytovna
Češkova - výměna zařízení pro ohřev TUV" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných
výdajů položky "Bytové domy - revize a ostatní služby" na běžné výdaje položky "Údržba ubytovny
Češkova" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných
výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Vinice - stará vojenská plovárna - I.
etapa CS - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných
výdajů položky „NP – ostatní (opravy, údržba, služby)“ na kapitálové výdaje položky „NP Štrossova
239 – vybudování výběhu pro psy“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Číslo návrhu: 044
Přijaté usnesení č. R/6541/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 326,0 tis. z běžných
výdajů položky "Městské slavnosti" na běžné transfery položky "DDM Alfa - DDM Delta - KD
Hronovická - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných
výdajů položky "Projekt Vilém 500" na běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu).
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z běžných
výdajů položky "Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na běžné výdaje položky "Síň slávy
Pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Číslo návrhu: 045
Přijaté usnesení č. R/6542/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných
výdajů položky "ZŠ E. Košťála - vybavení prostor pro ZŠ Montessori" na běžné transfery položky "ZŠ
Montessori - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. z běžných
výdajů položky "ZŠ E. Košťála - vybavení prostor pro ZŠ Montessori" na kapitálové transfery
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položky "ZŠ Montessori - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Číslo návrhu: 046
Přijaté usnesení č. R/6543/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 445,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program
regenerace MPR" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
"Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
II. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 67,0 tis. z běžných
transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na běžné transfery
položky "PR MPR - Dům č. 58, Měšťanský dům, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
III. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 282,0 tis. z běžných
transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na běžné transfery
položky "PR MPR - Kostel Zvěstování Panny Marie" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
IV. Rada města Pardubic
Schvaluje
Návrh na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 096,0 tis. z běžných
transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na běžné transfery
položky "PR MPR - Zámek - hradební zeď" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o
závazný ukazatel rozpočtu.

27
Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí 2021
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora
- Bez doplňujících informací
Bez rozpravy
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Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6544/2021

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Bere na vědomí
Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí roku 2021.
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Diskuse
V. Ulrych: vznesl dotaz na prezentaci útulku pro opuštěná zvířata v Bobru → reagoval M. Charvát
s tím, že finální verze bude hotova koncem září 2021.
P. Kvaš: informoval o aktuálním stavu přípravy informativní zprávy o rekonstrukci nadjezdu Kyjevská
na ZmP dne 23.09.2021 → V. Ulrych upozornil, že na dodatkové tabulce je uveden termín dokončení
07.11.2021 .
P. Kvaš: v souvislosti s novelou pravidel silničního provozu připravovanou od 01.01.2022 a s možností
odtahovat koloběžky požádal p. tajemníka o vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat touto
tématikou → M. Charvát upozornil na nutnost dokreslit místa pro parkování koloběžek na chodníky
→ P. Kvaš řeší toto s městskými obvody, s firmami a s městskou policií.
V. Ulrych: doporučil zvážit zpoplatnění míst na parkování koloběžek.
V. Štěpánek: doplnil informace k vytipování parkovacích míst pro koloběžky, připomněl problematiku
domovníka na Erno Košťála → reagoval M. Charvát s tím, že funkce domovníka se řeší, bude
schvalováno v RmP.
V. Štěpánek: informoval, že bude odpovídat v RZ na fámu o využití hřiště na Slovanech - doporučuje
zde vznik sportovně relaxačního parku.
M. Charvát: informoval o jednání s dvěma nájemníky BD J. Pernera, které je třeba dočasně
přestěhovat z důvodu rekonstrukce BD → bude svolána na toto téma mimořádná schůze RmP dne
23.09.2021 ve 14:30 h v KD Hronovická. Jeden z nájemníků, pan Čáp zaslal své stanovisko, které spolu
s návrhem města na řešení bude zasláno zastupitelům.
P. Kvaš: upozornil na petici související se zrušením parkovacích míst na tř. 17. listopadu → byla
rozeslána organizačním oddělením zastupitelům města 17.09.2021. Následovat bude řádná zpráva.
M. Charvát: uvedl, že stejná situace je v ulici Na Spravedlnosti, kde je poukazováno na pochybení při
provádění rekonstrukce → stále se jedná o staveniště, je třeba dokončit a převzít stavbu.
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V. Ulrych: upozornil na předžalobní výzvu právního zástupce pana Lodera v souvislosti s
neoprávněným používáním užitného vzoru → P. Kvaš uvedl, že město je zákazník a řešení je
v kompetenci dodavatele, což je T-MOBILE.

Schůze byla ukončena v 11:00 hodin

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

…………………………………………….
Petr K v a š

………………………………………………
Vít U l r y c h
__________________________________________________________________________________
Pardubice 23.09.2021
(Jména jsou uváděna bez titulů)
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP
Originál (62 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.
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