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XXXVIII. zasedání ZmP dne 20.01.2022
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Převody a prodeje nemovitostí

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2798/33 o výměře 81 m2, p.p.č. 3926/1 o
výměře 25 m2 (dle geometrického plánu p.p.č. 2798/33) v k.ú. Pardubice z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti KM For s.r.o., IČO 01538772, se
sídlem 17. listopadu 182, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 50/744/2021 ze dne 4.11.2021 ve výši
1.700,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
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 pozemcích ve vlastnictví
statutárního města Pardubice,
- ustanovení o akceptaci nepoužívané technologie ve vlastnictví společnosti Elektrárny
Opatovice, a.s. umístěné v pozemcích označených jako p.p.č. 2798/33, p.p.č. 3926/1, vše v
k.ú. Pardubice se závazkem nabyvatele pozemků, že případná likvidace této technologie
bude realizována na náklady nabyvatele pozemků bez jakýchkoliv dalších nároků na
vlastníka technologie nebo vlastníka pozemků.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2798/33 o výměře
81 m2, p.p.č. 3926/1 o výměře 25 m2 (dle geometrického plánu p.p.č. 2798/33) v k.ú.
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti KM For
s.r.o., IČO 01538772.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2023

Důvodová zpráva

Společnost KM For s.r.o., IČO 01538772, se sídlem 17. listopadu 182, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice, žádá o prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2798/33 o výměře 81 m2,
p.p.č. 3926/1 o výměře 25 m2 (dle geometrického plánu p.p.č. 2798/33) v k.ú. Pardubice.
Zdůvodnění žadatele: Zajištění přístupu a příjezdu pro obřadní síň PIETA v budově čp. 182 ul.
17.listopadu v Pardubicích.
Doplnění žadatele ze dne 12. 5. 2021:Ano, souhlasíme s tím, že v pozemcích označených jako
p.p.č. 3926/1, p.p.č. 2798/33, vše v k.ú. Pardubice zůstane fyzicky umístěna nepoužívaná
technologie ve vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. a že případná likvidace
nepoužívané technologie bude realizována na náklady nabyvatele pozemků bez jakýchkoliv
dalších nároků na vlastníka technologie nebo vlastníka pozemků s tím, že v katastru
nemovitostí toto věcné břemeno již nebude vyznačeno.
Popis pozemků: komunikace, asfaltová plocha - přístup na sousední pozemky – st.p.č. 595 a
p.p.č. 2098/5 v k.ú. Pardubice
Liniové stavby dle technické mapy na pozemcích města: teplo, elektro-DPmP, sděl. vedení
Vyjádření spol. Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, ze dne 4. 5. 2020:
Pozemky jsou dotčeny vedením EOP a předmětným zařízením je nepoužívaný parovod, čímž
se odůvodňuje, proč zřejmě nebyly pozemky zahrnuty do souhlasného prohlášení a nebylo k
nim zřízeno věcné břemeno. Ráda bych se domluvila na dalším postupu vůči zájemci o
prodej části pozemků. Bylo by možné dát do kupní smlouvy nějaké ustanovení o tom, že
případná likvidace nepoužívané technologie jde za nabyvatelem pozemků.
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 20. 4. 2020
Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o
telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem
váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku
je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo
telekomunikačních sítí, které činí 1 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto pásmu
mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by
znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k
převodu pozemků.
Zveřejněno dne 26. 3. 2021, č. 11/2021
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
-nemáme námitek, na daných pozemcích dle pasportu neevidujeme komunikaci, OD
12.4.2021

OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 8. 4. 2021
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadované pozemky označené jako p. p. č. 2798/33, část
pozemku označeného jako p. p. č. 3926/1, vše v k.ú. Pardubice nachází v ploše s rozdílným
způsobem využití MP - městský parter a ploše SM - smíšené území městské;
Z hlediska koncepčního: část pozemku p.č. 2798/33 o výměře 81 m2, je komunikací, vedoucí
na parkoviště, jež je předmětem další žádosti (ŘSD), pokud bude parkoviště zachováno v
majetku města není vhodné prodávat, tento názor nenahrazuje souhlas nebo rozhodnutí dle
správního řádu a stavebního zákona, pozemek se nachází v zastavěním území města;
1.4.2021
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 14.4.2021 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem dle žádosti, 31.3.2021
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků
navýšena o přísl. sazbu daně, 21.4.2021
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 20.4.2021
právník OMI
- S ohledem na žádost ŘSD ČR, která žádá o odprodej navazujících pozemků, na kterých se
nachází účelová komunikace, nejsou námitky. 30.4.2021
ORS
- nedoporučuje prodej pozemků pod komunikacemi, 12.04.2021
Usnesení RMO Pardubice I ze dne 3. 5. 2021, (pro 0, proti 5, zdrž. 0)
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Rada městského obvodu Pardubice I souhlasí s o prodejem částí pozemků označených jako p.
p. č. 2798/33 o výměře 81 m2, p. p. č. 3926/1 o výměře 25 m2 (dle geometrického plánu p.
p. č. 2798/33) v k. ú. Pardubice společnosti KM For s. r. o., IČO 01538772, se sídlem 17.
listopadu 182, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice za účelem zajištění přístupu a příjezdu

pro obřadní síň PIETA v budově č. p. 182 ul. 17.listopadu v Pardubicích.
Zdůvodnění:
Dříve již byl jinému subjektu prodej zamítnut a jedná se o komunikaci – příjezd pro více
subjektů, proto prodej pouze jednomu z nich není vhodné.
Žadatel doložil znalecký posudek č. 50/744/21 ze dne 14. 11. 2021 o ceně v čase a místě
obvyklé vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu. Cena pozemku byla stanovena na
1.700,-Kč/m2.
Předpokládaný příjem 180.200,-Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 18. 5. 2021 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 10,
proti 0, zdržel se 1
Rada dne 13. 12. 2021 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 10, proti 1, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 70/29 o výměře 100 m2 (dle geometrického
plánu č. 774-558/2020 p.p.č. 70/121 o výměře 6 m2, p.p.č. 70/122 o výměře 94 m2), p.p.č.
70/36 o výměře 107 m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020 p.p.č. 70/123), p.p.č.
149/2 o výměře 28 m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020 p.p.č. 149/5 o výměře 17
m2, p.p.č. 149/6 o výměře 11 m2), p.p.č. 221/4 o výměře 687 m2 (dle geometrického plánu
č. 773-558/2020 p.p.č. 221/13), vše v k.ú Ohrazenice, p.p.č. 2802/31 o výměře 990 m2 (dle
geometrického plánu č. 9570-558/2020 p.p.č. 2802/54), p.p.č. 4329/3 o výměře 105 m2,
p.p.č. 4329/4 o výměře 71 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 4329/7),
p.p.č. 4329/2 o výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 4329/8),
p.p.č. 3839/4 o výměře 230 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 80 m2 (dle geometrického plánu č.
9517-558/2020 p.p.č. 3839/10), vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 603/1 o výměře 421 m2 (dle
geometrického plánu č. 1847-558/2020 p.p.č. 603/11), p.p.č. 622/12 o výměře 49 m2 (dle
geometrického plánu č. 1845-558/2020 p.p.č. 622/40), vše v k. ú. Rosice nad Labem,
p.p.č. 209/2 o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 946-558/2020 p.p.č. 209/3), v
k.ú. Semtín, p.p.č. 282/3 o výměře 53 m2 (dle geometrického plánu č. 817-558/2020 p.p.č.
282/8), vše v k.ú. Trnová, pozemků označených jako p.p.č. 2802/33 o výměře 510 m2,
p.p.č. 3839/6 o výměře 10 m2, p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10
m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 85 m2, p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, vše v k.ú. Pardubice
a p.p.č. 635 o výměře 23 m2 v k. ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic,

státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ
11000, za kupní cenu ve výši 7.743.810,- Kč v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, jejímž podkladem byla cena v čase a místě obvyklá stanovená
znaleckým posudkem č. č. 3993-27/2021 ze dne 18.11.2021. Kupní cena bude povýšena o
DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 15.600,- Kč uhrazené
statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 60 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedení
vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům.
Před uzavřením kupní smlouvy bude se společností ČD – Telematika a.s., IČO 61459445,
vyřešen smluvní závazek vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemky označené jako p.p.č. 70/29, 70/36, 149/2, vše v k.ú. Ohrazenice,
4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, vše v k.ú. Pardubice, 603/1, 622/12, vše v k.ú Rosice nad
Labem, p.p.č. 282/3 v k.ú. Trnová, buď přechodem práv a povinností na nového vlastníka
pozemků nebo uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČD –
Telematika a.s. před uzavřením kupní smlouvy.
Kupní smlouva bude uzavřena po zřízení služebnosti na částech pozemků označených jako
p.p.č. 4329/4 a p.p.č. 4333/1, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města
Pardubice, spočívající v právu strpět umístění stavby "nadjezd do Rosic nad I/37, č. M707"
ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka této stavby.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 70/29 o výměře 100
m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020 p.p.č. 70/121 o výměře 6 m2, p.p.č. 70/122
o výměře 94 m2), p.p.č. 70/36 o výměře 107 m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020
p.p.č. 70/123), p.p.č. 149/2 o výměře 28 m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020
p.p.č. 149/5 o výměře 17 m2, p.p.č. 149/6 o výměře 11 m2), p.p.č. 221/4 o výměře 687 m2
(dle geometrického plánu č. 773-558/2020 p.p.č. 221/13), vše v k.ú Ohrazenice, p.p.č.
2802/31 o výměře 990 m2 (dle geometrického plánu č. 9570-558/2020 p.p.č. 2802/54),
p.p.č. 4329/3 o výměře 105 m2, p.p.č. 4329/4 o výměře 71 m2 (dle geometrického plánu č.
9517-558/2020 p.p.č. 4329/7), p.p.č. 4329/2 o výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č.
9517-558/2020 p.p.č. 4329/8), p.p.č. 3839/4 o výměře 230 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 80
m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 3839/10), vše v k.ú. Pardubice, p.p.č.
603/1 o výměře 421 m2 (dle geometrického plánu č. 1847-558/2020 p.p.č. 603/11), p.p.č.
622/12 o výměře 49 m2 (dle geometrického plánu č. 1845-558/2020 p.p.č. 622/40), vše v k.
ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 209/2 o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 946558/2020 p.p.č. 209/3), v k.ú. Semtín, p.p.č. 282/3 o výměře 53 m2 (dle geometrického
plánu č. 817-558/2020 p.p.č. 282/8), vše v k.ú. Trnová, pozemků označených jako p.p.č.
2802/33 o výměře 510 m2, p.p.č. 3839/6 o výměře 10 m2, p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2,

p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 85 m2, p.p.č. 4333/2 o výměře 135
m2, vše v k.ú. Pardubice a p.p.č. 635 o výměře 23 m2 v k. ú. Trnová z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s
majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234,
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2023
Důvodová zpráva

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 11000, žádá o prodej pozemků v rámci realizace stavby „„Modernizace trati
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad
Labem – Stéblová“:
-částí pozemků označených jako p.p.č. 70/29 o výměře 100 m2 (dle geometrického plánu č.
774-558/2020 p.p.č. 70/121 o výměře 6 m2, p.p.č. 70/122 o výměře 94 m2), p.p.č. 70/36 o
výměře 107 m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020 p.p.č. 70/123), p.p.č. 149/2 o
výměře 28 m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020 p.p.č. 149/5 o výměře 17 m2,
p.p.č. 149/6 o výměře 11 m2),
p.p.č. 221/4 o výměře 687 m2 (dle geometrického plánu č. 773-558/2020 p.p.č. 221/13), vše
v k.ú Ohrazenice,
p.p.č. 2802/31 o výměře 990 m2 (dle geometrického plánu č. 9570-558/2020 p.p.č.
2802/54), p.p.č. 4329/3 o výměře 105 m2, p.p.č. 4329/4 o výměře 71 m2 (dle geometrického
plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 4329/7), p.p.č. 4329/2 o výměře 135 m2 (dle geometrického
plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 4329/8), p.p.č. 3839/4 o výměře 230 m2, p.p.č. 3839/5 o
výměře 80 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 3839/10), vše v k.ú.
Pardubice,
p.p.č. 603/1 o výměře 421 m2 (dle geometrického plánu č. 1847-558/2020 p.p.č. 603/11),
p.p.č. 622/12 o výměře 49 m2 (dle geometrického plánu č. 1845-558/2020 p.p.č. 622/40),
vše v k. ú. Rosice nad Labem,
p.p.č. 209/2 o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 946-558/2020 p.p.č. 209/3), v k.ú.
Semtín, p.p.č. 282/3 o výměře 53 m2 (dle geometrického plánu č. 817-558/2020 p.p.č.
282/8), v k.ú. Trnová
-pozemků označených jako p.p.č. 2802/33 o výměře 510 m2, p.p.č. 3839/6 o výměře 10 m2,
p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 85 m2,
p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 635 o výměře 23 m2, v k. ú.
Trnová.
Zdůvodnění žadatele: Kupní cenu a ostatní náklady v souvislosti s uzavíranou Smlouvou
případně vzniklé, se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu bezhotovostním převodem na
účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy
bude Kupujícímu ze strany příslušného katastrálního úřadu doručeno vyrozumění o tom, že
byl povolen vklad do katastru nemovitostí.

Geometrické plány jsou uloženy ve složce žádosti v PDF.
Pozn. OMI: v současné době je se žadatelem v rámci realizace stavby „Modernizace trati
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad
Labem – Stéblová“
uzavřena smlouva o právu provést stavbu (SPPS/005/2020) a Smlouva o nájmu pozemku č.
CEZ SŽ: E617-S-1462/2021 (NS_1735/MO1, MO2, MO5, MO6, MO7) pro dočasný a trvalý
zábor pozemků.
Pozemky označené jako p.p.č. 70/29, 70/36, 149/2, vše v k.ú. Ohrazenice, 4329/2, 4329/3,
4329/4, 4333/1, vše v k.ú. Pardubice, 603/1, 622/12, vše v k.ú Rosice nad Labem, p.p.č.
282/3 v k.ú. Trnová, jsou dotčeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(OMI 37/2021) uzavřenou se spol. ČD – Telematika a.s., IČO 61459445.
Vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., IČO 61459445, ze dne 18.11.2021:
Aktuálně je realizováno na pozemku provizorní uložení a konečné uložení sítě bude až
později, jde o souběh dvou železničních staveb na sebe navazujících. Skutečné zaměření po
stavbě VB v dotčených pozemcích nebude do konce čtvrtletí 2022.
Dne 29. 4. 2021 Přijaté usnesení č. Z/2104/2021
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
záměr budoucího prodeje pozemků dotčených trvalým záborem z vlastnictví statutárního
města Pardubice do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro
Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 11000. Přílohou usnesení je tabulka pozemků dotčených trvalým záborem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
předložit Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic k projednání prodej pozemků
dotčených trvalým záborem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO
70994234, s uvedením kupní ceny a geometrickým zaměřením v případě převodu částí
pozemků.
Části pozemků označených p.p.č. 4329/4 a p.p.č. 4333/1, vše v k.ú. Pardubice zasahují pod
objekt nadjezdu do Rosic nad Labem I/37, č. M707, který je dle sdělení OD v majetku
statutárního města Pardubic.
Zveřejněno dne 15. 10. 2021, č. 33/2021
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitky, na uvedených pozemcích neevidujeme místní komunikaci, 20.10.2021

OŽP
- z hlediska ŽP není námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí
podle předpisů v oblasti ŽP. 22. 10. 2021
OHA
- dle platného ÚPm PCE se předmětné pozemky či jejich části se nachází ve více plochách s
rozdílným způsobem využití jako D - dopravní systémy jak pro železniční, tak silniční dopravu,
DHz – hlavní plochy dopravních systémů, ZI- zeleň izolační, ZK -zeleň krajinná, VL - plochy
výroby, využití jednotlivých pozemků respektive jejich částí musí být v souladu s platnou
ÚPD;
- z hlediska koncepčního se jedná o umístěnou stavbu územním rozhodnutím; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
25.10.2021
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 18.10.2021 (toto vyjádření není rozhodnutím
ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s navrženým postupem majetkoprávního vypořádání pozemků potřebných pro
investiční akci státu. Bude předloženo přímo ke schválení do RmP a následně do ZmP dle
přijatého usnesení č. Z/2104/2021. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého
posudku. Upřednostňujeme nejdříve provést zápis výše uvedených GP do katastru a vlastní
prodej realizovat již na nově vzniklé pozemky. Prosíme ekonomické oddělení o souhlas s
návrhem úhrady kupní ceny do 60 dnů od data zápisu v katastru nemovitostí, což je v
nesouladu se stávajícími Zásadami. 16.10.2021
OMI, odděl. ekonomické
- je evidován dluh na nájemném ve výši 142 644,00 Kč splatný 17.10.2021; 20.10.2021;
DLUŽNÁ ČÁSTKA UHRAZENA 27.10.2021; v současní době není evidován dluh na nájemném,
29.10.2021
v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, tak kupní cena pozemků bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 02.11.2021
-jedná o změnu podmínek úhrady kupní ceny pozemků, která není v souladu se schválenými
zásadami ohledně převodu pozemků, proto podléhá jejich žádost ke schválení v orgánech
města. 16.11.2021
OMI, odděl. investic a technické správy
- neevidujeme investiční akci, 27.10.2021

právník OMI
- Proti převodu nejsou námitky, před převodem pozemků je nutno ověřit, zda do části
pozemku p.p.č. 4329/4, 4333/1 k.ú. Pardubice zasahuje konstrukce nadjezdu (vedena místní
komunikace I. třídy) a pokud ano, za tímto účelem zřídit věcné břemeno k převáděnému
pozemku.
Kupní cena je standardně dle Zásad pro nakládání s pozemky ve vlastnictví města hrazena po
uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad do KN, není-li ZmP schváleno jinak.
8.11.2021
ORS
- nemá připomínek, 25.10.2021
Usnesení RMO Pardubice II ze dne 1. 11. 2021, č. 480
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s žádostí Správy železnic, státní organizace o
prodej pozemků v rámci realizace stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice –
Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“: p.p.č. 4329/3
o výměře 105 m2, p.p.č. 4329/4 o výměře 71 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020
p.p.č. 4329/7), p.p.č. 4329/2 o výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č. 9517-558/2020
p.p.č. 4329/8), p.p.č. 3839/4 o výměře 230 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 80 m2 (dle
geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 3839/10), vše v k.ú. Pardubice.
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení RMO Pardubice V ze dne 4. 11. 2021, č. 222/2021 R, bod 3
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s prodejem pozemku označeného jako p. p. č.
2802/33 o výměře 510 m2 v k. ú. Pardubice, v rámci realizace stavby „Modernizace trati
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad
Labem – Stéblová“: žadatel: Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná
1003/7, Praha.
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
Unesení RMO Pardubice VI ze dne 1. 11. 2021, č. R2021-636
Rada MO Pardubice VI bere na vědomí záměr prodeje pozemku p. č. 2802/31 o výměře 990
m2 (dle geometrického plánu č. 9570-558/2020 p.p.č. 2802/54 m2) ve vlastnictví
statutárního města Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice,
IČ:00274046, do vlastnictví Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ:70994234, v rámci realizace stavby „Modernizace trati
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad
Labem –
Stéblová“.
(5
pro)

Usnesení RMO Pardubice VII ze dne 10. 11. 2021 č.: 449/39-11/2021 bod 4.
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 11000, žádá o prodej pozemků v rámci realizace stavby „„Modernizace trati
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad
Labem – Stéblová“:- částí pozemků označených jako p.p.č. 70/29 o výměře 100 m2 (dle
geometrického plánu č. 774-558/2020 p.p.č. 70/121 o výměře 6 m2, p.p.č. 70/122 o výměře
94 m2), p.p.č. 70/36 o výměře 107 m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020 p.p.č.
70/123), p.p.č. 149/2 o výměře 28 m2 (dle geometrického plánu č. 774-558/2020 p.p.č.
149/5 o výměře 17 m2, p.p.č. 149/6 o výměře 11 m2), p.p.č. 221/4 o výměře 687 m2 (dle
geometrického plánu č. 773-558/2020 p.p.č. 221/13), vše v k.ú Ohrazenice, p.p.č. 2802/31 o
výměře 990 m2 (dle geometrického plánu č. 9570-558/2020 p.p.č. 2802/54 m2), p.p.č.
4329/3 o výměře 105 m2, p.p.č. 4329/4 o výměře 71 m2 (dle geometrického plánu č. 9517558/2020 p.p.č. 4329/7), p.p.č. 4329/2 o výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č. 9517558/2020 p.p.č. 4329/8), p.p.č. 3839/4 o výměře 230 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 80 m2 (dle
geometrického plánu č. 9517-558/2020 p.p.č. 3839/10), vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 603/1 o
výměře 421 m2 (dle geometrického plánu č. 1847-558/2020 p.p.č. 603/11), p.p.č. 622/12 o
výměře 49 m2 (dle geometrického plánu č. 1845-558/2020 p.p.č. 622/40), vše v k. ú. Rosice
nad Labem,
p.p.č. 209/2 o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 946-558/2020 p.p.č. 209/3), v k.ú.
Semtín, p.p.č. 282/3 o výměře 53 m2 (dle geometrického plánu č. 817-558/2020 p.p.č.
282/8), v k.ú. Trnová, pozemků označených jako p.p.č. 2802/33 o výměře 510 m2, p.p.č.
3839/6 o výměře 10 m2, p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p.č.
4333/1 o výměře 85 m2, p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 635 o
výměře 23 m2, v k. ú. Trnová.
Rada MO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
pro: 5, proti: 0, zdrž: 0
Znalecký posudek č. 3993-27/2021 ze dne 18.11.2021 o ceně v čase a místě obvyklé
vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen statutárním městem
Pardubice. Cena pozemků ve výši 5.162.540,-Kč stanovená tímto znaleckým posudkem byla
podkladem pro stanovení kupní ceny v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací. Kupní cena činí 7.743.810,- Kč.
Uhrazená částka za vyhotovení posudku činila 15.600,-Kč.
Předpokládaný příjem 7.743.810,- Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 11. 2021 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 11,
proti 0, zdržel se 0
Rada dne 13. 12. 2021 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 003

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na pozemcích
označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č. 3707/28 o celkové
výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 49/743/21 ze dne 18. 10. 2021 ve výši
1.200,- Kč/m2.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na pozemcích
označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č. 3707/28 o celkové
výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 49/743/21 ze dne 18. 10. 2021 ve výši
1.200,- Kč/m2.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na pozemcích
označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č. 3707/28 o celkové
výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 49/743/21 ze dne 18. 10. 2021 ve výši
1.200,- Kč/m2.
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k
celku na pozemcích označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č.
3707/28 o celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú.
Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2023

V. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k
celku na pozemcích označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č.
3707/28 o celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú.
Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2023
VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k
celku na pozemcích označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č.
3707/28 o celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú.
Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2023

Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX nabízí k odkoupení spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na
pozemcích označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č. 3707/28 o
celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. Pardubice, za
cenu dle znaleckého posudku.
XXXXXXXXXXXXX, nabízí k odkoupení spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na
pozemcích označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č. 3707/28 o
celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. Pardubice, za
cenu dle znaleckého posudku.
XXXXXXXXXXXXX, nabízí k odkoupení spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na
pozemcích označených jako p.p.č. 3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č. 3707/28 o
celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29 o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. Pardubice, za
cenu dle znaleckého posudku.
Sdělení žadatelů: Nájemní smlouva na uvedené reklamní zařízení není uzavřena a ani mi není
znám vlastník/zřizovatel zařízení.
Znalecký posudek č. 49/743/21 ze dne 18. 10. 2021 o ceně v čase a místě obvyklé

vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen městem. Cena
pozemků byla stanovena na 1.200,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce žádosti.
Popis pozemku: silnice, chodník, cyklostezka a přilehlá zeleň, na p.p.č. 3707/27 je umístěn
billboard spol. BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181.
Pozn.OMI:
Pozemky označené jako p.p.č. 3707/27, p.p.č. 3707/28 a p.p.č 3707/29, vše v k.ú. Pardubice
vznikly po digitalizaci katastru nemovitostí z pozemku č. 199 pk dříve k.ú. Rosice nad Labem,
který byl od roku 1950 ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX jako neznámého vlastníka.
Pozemek označený jako p.p.č.3707/27 k.ú. Pardubice nebyl v roce 1997 v katastru
nemovitostí evidován, v mapových podkladech katastru nemovitostí byl v roce 1997 součástí
pozemku označeného jako p.p.č. 3707/2 v k.ú. Pardubice, který byl ve vlastnictví
statutárního města Pardubice.
Umístění billboardu bylo povoleno na pozemku označeném jako p.p.č 3707/2 k.ú. Pardubice
dne 7.1.1997 stavebním povoleném č.j.: OSÚ SSO 4635/96/97/Fi s tím, že další užívání
pozemku bylo v té době řešeno povolením zvláštního užívání veřejného prostranství
vydávaným odborem dopravy MmP.
Zpoplatnění reklamních zařízení bylo schváleno Radou města Pardubic až dne 26.1.1998
usnesením č. 60.
Spoluvlastníci pozemku označeného jako p.p.č. 3707/27 k.ú. Pardubice sdělili, že se
společností BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, nemají uzavřenou smlouvu o umístění
billboardu. Po nabytí pozemku statutárním městem Pardubice požádá společnost o dořešení
užívání pozemku.
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
-nemáme námitky, 29.6.2021
OŽP
- z hlediska ŽP není námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí
podle předpisů v oblasti ŽP. 2. 7. 2021
OHA
- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětné pozemky nachází ve
více plochách s rozdílným způsobem využití;
- z hlediska koncepčního: pozemky by bylo vhodné získat do majetku města, jsou pod
komunikací, chodníky a cyklostezkou a přilehlou zelní; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření,
souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 7.7. 2021
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 14.7.2021 (toto vyjádření není rozhodnutím ani

opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s odkupem pozemků pod komunikací města, podmínkou je odstranění
stávajícího billboardu na p.p.č. 3707/27, 30.6.2021
OMI, odděl. ekonomické
- odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích je kryto rozpočtem přes položku
"Majetkoprávní vypořádání pozemků", dle zásad, 9.7.2021
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 21.7.2021
právník OMI
- Žádost byla podána na základě iniciativy města. Pozemky jsou zastavěné komunikací ve
vlastnictví města, sjednocení vlastnictví je proto žádoucí.
Z hlediska billboardu a jeho případného odstranění - je-li billboard umístěn na základě
nájemní smlouvy, převodem vlastnického práva dojde k přechodu práv a povinností z
nájemní smlouvy na nového vlastníka pozemku ze zákona. Ta by měla být městu doložena,
aby ji město mohlo případně vypovědět. Před schválením žádosti doporučuji ověřit, na
základě jakého titulu je billboard na pozemku provozován.
10.8.2021
ORS
-nemá námitek, 08.07.2021
Usnesení RMO Pardubice II ze dne 16. 8. 2021, č. 435
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkami XXXXXXXXXXXXXtýkajícími se
odkoupení jejich spoluvlastnických podílů (každá má 1/3) pozemků označených jako p.p.č.
3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č. 3707/28 o celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29
o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku, do
vlastnictví města.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení RMO Pardubice II ze dne 1. 11. 2021, č. 477
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s nabídkou XXXXXXXXXXXXX týkající se
odkoupení jeho spoluvlastnických podílů ve výši 1/3 pozemků označených jako p.p.č.
3707/27 o celkové výměře 225 m2, p.p.č. 3707/28 o celkové výměře 254 m2, p.p.č. 3707/29
o celkové výměře 151 m2, vše v k.ú. Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku, do
vlastnictví města.
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
Předpokládaný výdej 756.000,- Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 11. 2021 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 11,
proti 0, zdržel se 0
Rada dne 13. 12. 2021 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 004

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2386/48 o výměře 20 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.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2386/48 o výměře
20 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města
Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, nabízí k odkoupení pozemek označený jako p.p.č. 2386/48 o výměře 20 m2
v k.ú. Pardubice za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 45/2019 ve výši 1.000,- Kč/m2.
Pozn. OMI: znalecký posudek č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 o ceně v čase a místě obvyklé
vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen statutárním městem
Pardubice. Cena pozemků pod místní komunikací v ul. Chrudimská byla stanovena na 1.000,Kč/m2.
V roce 2019, 2020 a 2021 byly realizovány výkupy pozemků pod chodníkem v ulici
Chrudimská za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 45/2019.

Liniové stavby dle technické mapy: plyn, vodovod a kanalizace, sděl. vedení, VO
Popis pozemku: chodník a přilehlá zeleň ul. Chrudimská
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
-nemáme námitky, na uvedeném pozemku evidujeme v pasportu komunikací místní
komunikaci, 12.10.2021.
OŽP
- z hlediska ŽP není námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí
podle předpisů v oblasti ŽP. 29. 9. 2021
OHA
- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětné pozemky nachází v
plochách určených pro BP - Bydlení nízkopodlažní předměstské, využití musí být v souladu s
platnou ÚPD
- z hlediska koncepčního: pozemek pod stávajícím chodníkem při komunikaci je veřejným
prostranstvím, které je vhodné získat do vlastnictví města; toto vyjádření nenahrazuje
vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 8.10. 2021
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 18.10.2021 (toto vyjádření není rozhodnutím
ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s odkupem pozemku pod komunikací města v ulici Chrudimská, 5.10.2021
OMI, odděl. ekonomické
- odkoupení pozemku je kryto rozpočtem přes položku "Majetkoprávní vypořádání
pozemků", dle zásad, 02.11.2021
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 20.10.2021
právník OMI
- doporučuji jako žádoucí, 3.11.2021
ORS
-nemá námitek, 14.10.2021
Usnesení RMO Pardubice V ze dne 4. 11. 2021, č. 222/2021 R, bod 2

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s odkupem pozemku označeného jako p. p. č.
2386/48 o výměře 20 m2, k. ú. Pardubice za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 45/2019
ve výši 1.000,- Kč/m2, do vlastnictví statutárního města Pardubice od navrhovatelky:
XXXXXXXXXXXXX, jedná se pozemek pod chodníkem,
Pro 4, zdržel se 0, proti 0
Předpokládaný výdej 20.000,- Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 11. 2021 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 11,
proti 0, zdržel se 0
Rada dne 13. 12. 2021 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 005

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení stavby bez čp/če, bydlení stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 8999
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pardubice
z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice v souladu s §
3056 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (vzájemné předkupní právo ke stavbě a k
pozemku), za kupní cenu navrženou žadateli ve výši 550.000,- Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. Kupní
cena bude složena po podpisu kupní smlouvy do depozitní úschovy na účet
XXXXXXXXXXXXX, advokáta, nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Návrh
na vklad vlastnického práva bude podávat statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby bez čp/če, bydlení stojící na pozemku
označeném jako st.p.č. 8999 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pardubice z vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2023

Důvodová zpráva

Ing. Ondřej Šprync, Bc., nar. 8. 4. 1981, Ing. Monika Špryncová, Bc., nar. 16. 9. 1981, oba
trvale bytem Lexova 2328, Pardubice, jako vlastníci stavby bez čp/če, bydlení, stojící na
pozemku označeném jako st.p.č. 8999 o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Pardubice, nabízejí v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(vzájemné předkupní právo ke stavbě a k pozemku), statutárnímu městu Pardubice ke koupi
stavbu bez čp/če, bydlení stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 8999 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Pardubice za kupní cenu 550.000,- Kč.
Zdůvodnění žadatele: Z důvodu zamýšleného prodeje nabízíme chatku ke koupi za cenu
550.000,- Kč.
Žadatel dne 30.11.2021 doložil uzavřenou kupní smlouvu, která je přílohou této důvodové
zprávy.
Pozn. OMI: pozemek označený jako st.p.č. 8999 o výměře 8 m2 v k.ú. Pardubice je dotčen
nájemní smlouvou (NS_0875/MO5) uzavřenou se Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Pardubice Jesničánky, IČO 68212976 (zahrádkářská osada za
krematoriem), nájemce může přenechat pozemek do podnájmu pouze členům ZO ČZS
Pardubice Jesničánky.
Žádost podaná na OMI dne 9. 11. 2021.
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitky pro využití předkupního práva, pokud se jedná o scelení pozemků města
a smysluplné využití stavby, na okolních pozemcích neevidujeme pozemní komunikaci,
10.11.2021
OŽP
- z hlediska ŽP není námitek proti odkupu chatky v případě jejího smysluplného využití pro
město. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v
oblasti ŽP. 10. 11. 2021
OHA
- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se pozemek nachází v ploše s
rozdílným způsobem využití PR- plochy individuální rekreace, využití musí být v souladu s
regulativy dané funkční plochy
z hlediska koncepčního: rekreační objekt/chatka není pro město nezbytná, pozemek pod
chatou rozhodně nedoporučujeme prodávat ; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas
nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 12.11. 2021
SÚ

- doporučujeme nevyužití předkupního práva, 16.11.2021
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- doporučujeme nevyužití zákonného předkupního práva, dle našeho názoru je pro město
tento majetek nepotřebný, 11.11.2021
OMI, odděl. ekonomické
- v případě využití zákonného předkupního práva stavby, není odkoupení kryto rozpočtem,
16.11.2021
OMI, odděl. investic a technické správy
- neevidujeme investiční akci, 10.11.2021
právník OMI
- V případě vzájemného předkupního práva mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby na
pozemku zřízení je prodávající povinen nabídnout věc předkupníkovi (městu) a tato
povinnost dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým (zájemcem o stavbu).
Prodávající je povinen současně s nabídkou k odkoupení doložit již sepsanou kupní smlouvu
(lze anonymizovat). V případě využití předkupního práva se koupě uskuteční za podmínek
ujednaných v kupní smlouvě s koupěchtivým, kupní cena musí být uhrazena do 3 měsíců po
nabídce, není-li ujednáno jinak. Nabídka učiněna před podpisem kupní smlouvy s
koupěchtivým není platná a musí být učiněna znova. Nedoloží-li žadatel uzavřenou kupní
smlouvu s koupěchtivým, nelze jeho žádost považovat za nabídku k využití předkupního
práva tak, jak je uvedeno výše - neplatí proto ani lhůty pro vyjádření - jinak řečeno, bez
doložení kupní smlouvy se jedná o standardní nabídku k odkoupení.
Pro úplnost uvádím, že nevyužitím předkupního práva ze strany předkupníka nedochází k
zániku předkupního práva. Povinnost nabídnout věc ke koupi předkupníkovi přechází na
právního nástupce. Nevyužití nabídky je potřeba prodávajícímu písemně sdělit, předkupní
právo však zůstává zachováno do doby, než dojde k sjednocení vlastnictví pozemku a stavby
na něm zřízené.
10.11.2021
ORS
- nemá námitek, ORS nezná možné využití chatky pro město, 10.11.2021
Usnesení RMO Pardubice V ze dne 25. 11. 2021, č. 227/2021 R, bod 1:
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s prodejem stavby bez čp/če, bydlení, stojící
na pozemku označeném jako st. p. č. 8999, k. ú. Pardubice za kupní cenu 550.000,- Kč do
vlastnictví statutárního města Pardubice od žadatelů: Ing. Bc. Ondřeje Šprynce, nar. 8. 4.

1981 a Ing. Bc. Moniky Špryncové, nar. 16. 9. 1981, bytem Lexova 2328, Pardubice, jako
vlastníků, odůvodnění: z důvodu zamýšleného prodeje nabízí chatku k prodeji
Pro 0, zdržel se 0, proti 4
Předpokládaný výdej 550.000,-Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 11. 2021 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 11, zdržel se 0
Rada dne 13. 12. 2021 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 10, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 006

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 627/118 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Staré
Čívice z vlastnictví statutárního města do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu,
kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 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
společnostmi GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na
předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru
nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 627/118 o výměře
cca 180 m2 v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2023

Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 627/118 o výměře cca
180 m2 v k.ú. Staré Čívice.
Zdůvodnění žadatele: rozšíření zahrady u rodinného domu č.p. 345 ul. Kokešova.
Liniové stavby dle technické mapy: plyn, vodovod, elektro – vrchní vedení
Popis pozemku: travnatý pozemek, pravděpodobně část pozemku (cca 12 m2) je připlocena
k pozemku žadatele
Vyjádření spol. GasNet, s.r.o., IČO 27295567, ze dne 23. 9. 2021:
V části pozemku p.č. 627/118, k.ú. Staré Čívice, je uloženo plynárenské zařízení – STL
plynovodní přípojka k objektu čp. 336.
Toto PZ bylo realizováno v r. 2007 v rámci stavby „Obytný soubor „Obora““, jehož
investorem byla společnost NEOLAND spol. s r.o. Právní předchůdce společnosti GasNet,
s.r.o. nabyl vlastnické právo ke stavbě PZ na základě kupní smlouvy č. 83/P/07 ze dne
04.06.2007. V rámci převodu vlastnictví měl investor za povinnost zřídit VB ke všem
pozemkům dotčeným touto stavbou – k hlavnímu řádu plynovodu je VB řádně zřízeno, ale k
této přípojce ne.
Jako současný vlastník PZ jde povinnost zřídit VB již za námi. Z toho důvodu navrhujeme
zřízení VB smluvně nyní před realizací prodeje části pozemku, a to k celé přípojce po její
napojení na hlavní větev plynovodu – tj. k tíži pozemků p.č. 627/118, a dále 627/119 a
1210/1, vše k.ú. Staré Čívice (délka přípojky cca 12 bm).
Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ze dne 14. 10. 2021:
Zřízení smlouvy na věcné břemeno pro narovnání majetkoprávních vztahů k dotčenému
pozemku. Parc. č. 627/118 v k.ú. Staré Čívice je předmětem prodeje třetí osobě a zřízení
věcného břemene proběhne před prodejem pozemku. Rozsah věcného břemene bude na
stávající inženýrské sítě v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. na parc. č. 627/118 v k.ú. Staré
Čívice dle přiložené situace s vyznačením VB. Jelikož byly tyto sítě vybudovány před účinností
zákona č. 458/2000 Sb. navrhujeme náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,- Kč +
DPH. Věcné břemeno bude zřízeno i v případě, že prodej pozemku nebude schválen. Žádost
o zřízení věcného břemene byla podaná na OMI dne 14. 10. 2021.
Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ze dne 12. 11. 2021:
V místě pozemku p.č. 627/118 vodovod prochází, ale nejedná se o místo zájmu prodeje. V
daném místě se nachází vodovodní přípojka pro RD č.p. 336.
Zveřejněno dne 29. 9. 2021, č. 32/2021
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
-nedoporučujeme prodej, přilehlý pás ke komunikaci, možnost rozšíření komunikace nebo
zřízení chodníku, event. parkovacích míst. Doporučujeme řešit komplexně v celé ulici,

12.10.2021
OŽP
- z hlediska ŽP není námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí
podle předpisů v oblasti ŽP. 29. 9. 2021
OHA
- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětná část pozemku nachází
v ploše s rozdílným způsobem využití BP - Bydlení nízkopodlažní předměstské; využití
pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD;
- z hlediska koncepčního: tato část pozemku je veřejným prostranstvím v uceleném
urbanizovaném celku podél komunikace, s jasně definovaným prostorem pro bydlení a slouží
jako zelený pás podél komunikace, kde není chodník, který by zde mohl výhledově vzniknout,
nedoporučujeme prodej ani pronájem; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 8. 10. 2021
SÚ
- prodej nedoporučujeme, jedná se o veřejné prostranství, ve kterém jsou i uloženy veřejné
inženýrské sítě, 18.10.2021 (toto vyjádření není rozhodnutím ani opatřením stavebního
úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- doporučujeme řešit pravděpodobnou zaplocenou část pozemku města, nesouhlasíme s
prodejem ve smyslu žádosti - pozemek do budoucna pro město potřebný, 20.10.2021
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, tak kupní cena pozemku bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 02.11.2021
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 20.10.2021
právník OMI
- s ohledem na vyjádření ostatních odborů nelze doporučit, 3.11.2021
ORS
- nedoporučuje z důvodu možného budoucího chodníku, 14.10.2021
Unesení RMO Pardubice VI ze dne 1. 11. 2021, č. R2021-635
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p. p. č.
627/118 o výměře cca 180 m2, v k. ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města

Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví pana
XXXXXXXXXXXXX (4 pro, 1 se zdržel)
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 11. 2021 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 11, zdržel se 0
Rada dne 13. 12. 2021 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 10, zdrž. 0
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Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 396. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 183,8 tis. položka
23xx "Předpokládaná dotace - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" a
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců MmP Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka)
ve stejné výši.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 396. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 165,0 tis. z běžných
výdajů položky "Platy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "ITI Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Důvodová zpráva

I. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Předpokládaná výše dotace pro Zprostředkující
subjekt Integrované územní investice činila Kč 3 147,0 tis. V průběhu roku 2021 statutární
město Pardubice obdrželo dvě platby a to ve výši Kč 1 135,2 tis. a ve výši Kč 828,0 tis. Tato
skutečnost je tedy zohledněna v závěrečné úpravě rozpočtu na rok 2021.
II. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky platy
zaměstnanců na platy zaměstnanců v rámci dotace pro Zprostředkující subjekt ITI, které
nejsou hrazeny z dotace (jedná se o nezpůsobilé výdaje) a tudíž musí být pokryty vlastními
zdroji.

Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 397. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši
Kč 17 984,9 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Centrální polytechnické dílny" na
položku 421. "Centrální polytechnické dílny - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 397. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 46 015,1 tis. položka
31. "Předpokládaná dotace - Centrální polytechnické dílny" a zároveň snížení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny - dotace" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí o přidělení dotace byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta I.
část dotace na realizaci akce "Centrální polytechnické dílny" ve výši 17 984 851,- Kč.

Návrh usnesení č. 003

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 398. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 15 837,7 tis. v
příjmové části rozpočtu položka 31. "Předpokládaná dotace - Rekonstrukce Památníku
Zámeček" na položku 42. "Rekonstrukce Památníku Zámeček - dotace" (správce 711 Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 398. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,3 tis. položka 31.
"Předpokládaná dotace - Rekonstrukce Památníku Zámeček" a zároveň snížení výdajové

části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce Památníku Zámeček - dotace"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí o přidělení dotace byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta
závěrečná část dotace na realizaci akce "Rekonstrukce Památníku Zámeček" ve výši 15 837
621,- Kč.

Návrh usnesení č. 004

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 399. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši
1 712,8 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Řízení strategie Integrované územní
investice" na položku 41. "ITI - Řízení strategie Integrované územní investice - dotace"
(správce 914 - Kancelář tajemníka).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 399. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši
200,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Řízení strategie Integrované územní
investice" na položku 41. "ITI - Řízení strategie Integrované územní investice - dotace"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 399. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši 943,2 tis. z položky 23.
"Předpokládaná dotace - ITI - Řízení strategie Integrované územní investice" a zároveň
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Řízení strategie Integrované
územní investice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla Statutárnímu městu Pardubice v roce 2021
poskytnuta druhá část neinvestiční dotace ve výši Kč 1 912,8 tis. na projekt ITI Řízení

strategie Integrované územní investice. Jedná se o víceleté financování. Celková výše dotace
v roce 2021 činila 4 156 809,55 Kč.

Návrh usnesení č. 005

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 400. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 750,0 tis.,
položka 31. "Předpokládaná výše dotace - SSmP - nákup elektromobilů" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "SSmP - nákup elektromobilů - dotace"
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.
Důvodová zpráva

V roce 2021 nebyla akce realizována a byla přesunuta do rozpočtu města Pardubic na rok
2022.

Návrh usnesení č. 006

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 401. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,3 tis. položka 41.
"Dotace MF - kompenzační bonus SR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné
výši.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 401. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. položka 23.
"Refundace nákladů v době nouzového stavu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
Důvodová zpráva

I. Na základě ustanovení zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 byly
statutárnímu městu Pardubice poskytnuty finanční prostředky ke zmírnění negativních
dopadů pandemie Covid_19. Příspěvek v celkové výši 4 260,60 Kč je neúčelový a nepodléhá

finančnímu vypořádání.
II. Na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje dne 20.12.2021 usnesením č. R/748/21,
byla statutárnímu městu Pardubice přidělena náhrada z rozpočtových prostředků KÚ Pk.
Jedná se o částečnou refundaci nákladů obcím v roce 2021 v době nouzového stavu a stavu
pandemické pohotovosti dle §35 zákona č. 240/2000 Sb.

Návrh usnesení č. 007

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 402. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 4 623,6 tis. v příjmové
části rozpočtu položka 31. "Předpokládaná dotace - Galerie města Pardubic" na položku
42. "Galerie města Pardubic - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 402. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 376,4 tis. položka
31. "Předpokládaná dotace - Galerie města Pardubic" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Galerie města Pardubic- dotace" (správce 711 - Odbor
majetku a investic) ve stejné výši.
Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta I.
část dotace na realizaci stavby Galerie města Pardubic ve výši 4 623 573,82 Kč.

Návrh usnesení č. 008

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 403. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 4,0 tis. z běžných výdajů položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče"
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci dotace - Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče z odboru 6131 - Odbor sociálních věcí na odbor 914 - Kancelář tajemníka na
dofinancování mzdových nákladů.

Návrh usnesení č. 009

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
Usnesení č. Z/2731/2018
Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Ekonomickému odboru MmP zařadit do návrhu
rozpočtu města Pardubic na rok 2022 vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 214,9 tis.
jako min. vlastního podílu žadatele na realizaci dotačního projektu „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Projekt
bude realizován po dobu 48 měsíců v letech 2019 - 2022.
Z: vedoucí oddělení rozpočtu
T: 31.12.2022
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
Usnesení č. Z/2731/2018
Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Ekonomickému odboru MmP zařadit do návrhu
rozpočtu města Pardubic na rok 2021 vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 214,9 tis.
jako min. vlastního podílu žadatele na realizaci dotačního projektu „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Projekt
bude realizován po dobu 48 měsíců v letech 2019 - 2022.
Z: vedoucí oddělení rozpočtu
T: 31.12.2021
Důvodová zpráva

Jedná se o čtyřletý dotační projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Pardubice",
který byl zahájen v roce 2019 a bude ukončen v roce 2022. Projekt MAP II. je
spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na základě rozhodnutí o přidělení dotace č.j.: MŠMT22261/2018-5 jsou celkové způsobilé náklady projektu ve výši Kč 15 072,1 tis. Příjemce
dotace je povinen podílet se na financování projektu minimálně ve stanoveném podílu (v %)
zapojení vlastních zdrojů do financování celkových způsobilých výdajů projektu, viz. příloha

usnesení.
Vyčlenění finančních prostředků - vlastních zdrojů v letech 2019 - 2022 na způsobilé a
nezpůsobilé náklady projektu MAP II:
Rok 2019 - schválený rozpočet: Kč 189,0 tis., upravený rozpočet: 117,8 tis., čerpáno 116
962,65 Kč
Rok 2020 - schválený rozpočet: Kč 189,0 tis., upravený rozpočet: 116,0 tis., čerpáno 84
002,64 Kč
Rok 2021 - schválený rozpočet: Kč 189,0 tis., upravený rozpočet: 109,6 tis., čerpáno 108
956,88 Kč
Rok 2022 - schválený rozpočet: Kč 362,2 tis.

Návrh usnesení č. 010

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 404. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 15,0 tis. v rámci položky "IDS - radiová síť" (správce 214 - Městská policie) z
kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Důvodová zpráva

Dle postupů účtování je zaškolení obsluhy software, který bude využívat digitální radiová síť,
běžných výdejem a nemůže tak vstupovat do pořizovací ceny této investice. Jedná se o
společnou zakázku Městské policie Pardubice a Dopravního podniku města Pardubic.

Návrh usnesení č. 011

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 405. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 13,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu II. (Covid19)" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914
- Kancelář tajemníka).
Důvodová zpráva

Finanční prostředky jsou určeny na nákup jednorázových nanoroušek, respirátorů FFP2 a
antigenních testů pro zaměstnance MmP.

Návrh usnesení č. 012

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 406. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné
výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - Příspěvek na výkon sociální práce"
(správce 914 - Kancelář tajemníka).
Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady sociálních pracovníků, které nebyly
pokryty dotací ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálněprávní ochrana dětí. Dle rozhodnutí č.j.: MPSV-2021/66748-227/1 ze dne 26.4.2021 byla
statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace ve výši Kč 3 635,0 tis., zbývající část
finančních prostředků na mzdové náklady sociálních pracovníků nad rámec poskytnuté
dotace je hrazena z rozpočtu MmP. Celková výše mzdových nákladů sociálních pracovníků za
rok 2021 činí Kč 4 755,0 tis.

Návrh usnesení č. 013

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 407. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši
Kč 3 190,5 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - ul. K. Šípka - XVI.
etapa" na položku 42. "Dotace SFPI - RPS ul. K. Šípka - XVI. etapa" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 407. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 708,8 tis. položka
31. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - ul. K. Šípka - XVI. etapa" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. K. Šípka - XVI. etapa dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Úprava rozpočtu příjmové i výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v
roce 2021 ve výši 3 190 460,- Kč - projekt "Regenerace panelových sídlišť - ul. Karla Šípka XVI. etapa". Realizace a financování akce ukončeno v roce 2021.

Návrh usnesení č. 014

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 408. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 054,1 tis. položka
31. "Předpokládaná dotace - Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ul.
Jahnova - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Důvodová zpráva

Úprava rozpočtu příjmové i výdajové části na základě skutečné výše proplacené zálohy na
dotaci v roce 2021 ve výši 2 334 865,11 Kč - projekt "Obnova stromořadí v chodníku ulice
Jahnova". Realizace a čerpání dotace proběhne v roce 2022.

Návrh usnesení č. 015

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 409. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši 73 353,2 položka 31.
"Předpokládaná dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd
Kyjevská" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Důvodová zpráva

Úprava rozpočtu příjmové i výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v
roce 2021 v celkové výši 143 646 726,06 Kč - projekt "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd
Kyjevská". Dokončení realizace a dočerpání dotace v roce 2022.

Návrh usnesení č. 016

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 410. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 55,7 tis. položka 23.
"Přijaté pojistné náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"SOU Labská a SOU Pardubice - pojistné náhrady" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o pojistné plnění za odstranění vodovodní škody v objektu U Josefa 118, který má
od města Pardubic pronajatý Labská SOŠ a SOU. Škola si následky havárie opravy na své
náklady, pojišťovna zaslala městu pojistné plnění ve výši 55 635,- Kč dne 1.10.2021. Finanční
prostředky byly zaslány škole.

Návrh usnesení č. 017

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 411. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. položka
24. "Přijaté splátky půjčených prostředků - TJ Sokol Pardubice I" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 411. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka
24. "Přijaté splátky půjčených prostředků - Česká abilympijská asociace" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Dne 6.9.2021 byla na účet města připsána splátka dluhu ve výši Kč 100,0 tis. od České
abilympijské asociace a dne 1.12.2021 byla na účet města připsána splátka dluhu ve výši Kč
220,0 tis. od Tělovýchovné jednoty Sokol Pardubice I.

Návrh usnesení č. 018

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. položka 41.
"Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve
stejné výši.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,9 tis. položka 41.
"Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) ve stejné výši.
Důvodová zpráva

Jedná se o příjem vyplývající z uzavřených veřejnoprávních smluv mezi Městskou policií a
obcemi ve výši Kč 4,0 tis. a mezi statutárním městem Pardubice a městem Lázně Bohdaneč
ve výši 40 920,- vykonávání působnosti obecného stavebního úřadu.

Návrh usnesení č. 019

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 413. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka
23. "ORS - předpokládané příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" a zároveň snížení
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Tato příjmová položka byla nastavena v rozpočtu pro rok 2021 při tvorbě rozpočtu v 09/2020
a to pro variantu výběru vstupného ze strany města Pardubice a plateb nákladů projektu
městem Pardubice za měsíc 12/2021. Pro ročník 2021/2022 byla jako vhodnější zvolena
varianta uzavření Smlouvy obecného hospodářského zájmu mezi městem a Dostihovým
spolkem a.s. v kombinaci s dotační smlouvou, kdy veškeré výnosy a náklady projektu nese
Dostihový spolek a.s., který městu musí vyúčtovat příslušnou dotační podporu projektu. V
rámci změn rozpočtu r. 2021 však nedošlo k narovnání rozpočtu dle příslušného smluvního
vztahu, proto je toto narovnání navrženo až v rámci vypořádání/vyhodnocení rozpočtu r.
2021.

Návrh usnesení č. 020

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 414. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Audit, ekonomické poradenství" na běžné
výdaje položky "Finanční operace - služby finančních ústavů" (správce 598 - Ekonomický
odbor).
Důvodová zpráva

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti - v průběhu roku došlo k nárůstu bankovních
poplatků především z důvodu nárůstu plateb bankovní kartou.

Návrh usnesení č. 021

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 415. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 114,5 tis. z běžných výdajů položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné výdaje položky "Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II. - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti v rámci přímých a nepřímých nákladů
dotačního projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II".

Návrh usnesení č. 022

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 416. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 751,0 tis. položka
11. "Daň z příjmů FO (1,5 %)" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 416. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 398,1 tis. položka
11. "Daň z příjmů FO (závislá činnost)" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 416. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14 220,4 tis. položka
11. "Daň z příjmů FO (poplatníci)" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 416. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 359,1 tis. položka
11. "Daň z příjmů FO (vybíraná srážkou)" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 416. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 155 845,3 tis.
položka 11. "Daň z příjmů PO" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijatých finančních
prostředků - daňových příjmů v roce 2021.

Návrh usnesení č. 023

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 417. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26 455,8 tis. položka
31. "Příjmy z prodeje pozemků" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 417. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 401,1 tis. položka
31. "Příjmy z prodeje bytů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 417. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20 800,0 tis. položka
31. "Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijatých finančních
prostředků za prodej pozemků, bytů a nebytových prostor.

Návrh usnesení č. 024

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 418. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14,7 tis. položka 41.

"Dotace z rozpočtu Pk - MŠ Mozaika - potravinová pomoc" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - MŠ Mozaika - potravinová pomoc" (správce
1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 418. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,9 tis. položka 22.
"FV minulých let - MŠ Duha - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "FV - MŠ Duha - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 418. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34,1 tis. položka 22.
"FV minulých let - MŠ Mladých - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "FV - MŠ Mladých - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu).
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 418. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,8 tis. položka 22.
"FV minulých let - MŠ Klubíčko - vratky dotací" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "FV - MŠ Klubíčko - vratky dotací" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu).
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 418. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,3 tis. položka 22.
"FV minulých let - MŠ Wintrova - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "FV - MŠ Wintrova - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu).
VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 418. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 92,2 tis. položka 22.
"FV minulých let - ZŠ Br. Veverkových - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "FV - ZŠ Br. Veverkových - vratka dotace" (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu).

VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 418. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 18,3 tis. položka 22.
"FV minulých let - ZŠ Družstevní - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "FV - ZŠ Družstevní - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu).
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 418. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,5 tis. položka 22.
"FV minulých let - ZŠ Prodloužená - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "FV - ZŠ Prodloužená - vratka dotace" (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu).
IX. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 418. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 117,6 tis. položka
22. "FV minulých let - DDM Alfa - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
běžné transfery položky "FV - DDM Alfa - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o vratku nevyužitých dotačních finančních prostředků - Operační program
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II - MŠ Mozaika
(Závodu míru) ve výši 14 647,6 Kč. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu KÚ
Pardubického kraje.
II. - IX. Jedná se o vratky nevyužitých finančních prostředků z dotačních programů OP VVV a
OP PMP MŠMT poskytnutých pardubickým základním a mateřským školám.

Návrh usnesení č. 025

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 419. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. položka 41.
"DDM Alfa - dotace Pk - soutěže" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
transfery položky "Dotace Pk - DDM Alfa - soutěže" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
a sportu) ve stejné výši.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 419. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 943,0 tis. položka
41. "SSmP - dotace na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
položky "SSmP - dotace na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 419. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 110,5 tis. položka
23. "Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" a zároveň snížení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "URBACT - Tech Revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie) ve stejné výši.
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 419. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 440,5 tis. položka
23. "Předpokládaná dotace - MAP II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "MAP II - dotace" (správce 911 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 419. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka
23. "Předpokládaná dotace - MAP II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
výdaje položky "MAP II - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve
výši 31 000,- Kč z programu Soutěže pro DDM Alfa Pardubice. Poskytnuté finanční prostředky
jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání.

II. Na základě rozhodnutí MPSV ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve
výši 4 943,- Kč na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Celková výši poskytnuté dotace SSmP v roce 2021 činila
117 456,6 tis.
III. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijaté dotace na projekt
Tech Revolution.
IV. - V. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijaté dotace na
projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

Návrh usnesení č. 026

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 420. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 115,6 tis. položka
22. "Finanční vypořádání minulých let - dotace volby" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor).
Důvodová zpráva

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Jedná se o příjem doplatku dotace na volby do 1/3
Senátu a do Zastupitelstva kraje za rok 2020 ve výši 115 524,03 Kč.

Návrh usnesení č. 027

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 421. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 84,0 tis. v rámci položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor
rozvoje a strategie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci kapitoly "Odboru rozvoje a
strategie" položky "Památník Zámeček" z výdajů kapitálových na výdaje běžné ve výši 84 tis.
Kč. V rámci vyvedení majetku na příspěvkovou organizaci dochází k narovnání běžných
výdajů položky služeb, kdy se jedná o úklid v rámci finalizace expozice a dodávky služeb od
Východočeského muzea Pardubice na základě smluvních vztahů.
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Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 514,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky
"Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 072,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Výpočení
technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na pořízení výpočetní techniky, jejíž dodávka nebyla v roce
2021 realizována především z důvodu nedostatku zboží na trhu, kdy došlo k delším dodacím
lhůtám. Jedná se celkem o čtyři zakázky, které byly smluvně uzavřené v roce 2021, a byl
předpoklad, že dojde k jejich dodání i úhradě. Z důvodu delších dodacích lhůt bude jejich
úhrada provedena v roce 2022.

Návrh usnesení č. 002

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 48,4
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Technická
pomoc (průzkumné a projektové práce" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na opravu poškozené
sčítací jednotky ZELT, včetně zapojené a nezbytné výměny poškozené kabeláže u cyklosčítače
na Prokopově mostě.

Návrh usnesení č. 003

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 298,6
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "IDS radiová síť" (správce 214 - Městská policie).
Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve výši Kč 1 298 535,-. Jedná se o prostředky
určené na integraci digitální radiové sítě, která byla pořízena v závěru roku 2021. Na konci
listopadu 2021 byl ukončen pilotní provoz radiové sítě a nyní je potřeba integrovat tento
systém do stávajících systémů MP. Tyto prostředky budou použity na úhradu integrací do
systému KONOS, REDAT, MARUSHKA.

Návrh usnesení č. 004

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 165,5
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položku "Strojní
investice" (správce 214 - Městská policie).
Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve výši Kč 165 500,-. Tyto prostředky byly v
roce 2021 určeny na dovybavení nových služebních vozidel výstražnými zvukovými a
světelnými zařízeními. K převzetí nových vozidel došlo v prosinci 2021 a jejich osazení majáky
nebylo z tohoto důvodu možné.

Návrh usnesení č. 005

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 78,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položku "Systém
měření úsekové rychlosti" (správce 214 - Městská policie).
Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve výši Kč 78,0 tis.Tyto prostředky budou
použity na rozšíření Systému úsekového měření rychlosti v Rosicích nad Labem o nové
funkcionality. Prostředky byly přiděleny MP v prosinci roku 2021 a bohužel došlo ke zdržení
ve zprocesování příslušné smlouvy.

Návrh usnesení č. 006

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 6. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 152,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála
- vybavení pro potřeby ZŠ Montessori" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány z důvodu nedodání 32 ks monitorů a 2 ks
brašen dodavatelem AV Media Systems, a.s. S dodavatelem bude uzavřen dodatek smlouvy
č. D1734/000412/2021 (Smlouva o dodávce IT vybavení č. OVZ/VZZR/2021/010) týkající se
posunutí termínu dodání na únor resp. březen 2022. K uvedené situaci došlo z důvodu
"zásahu vyšší moci" na který se odvolává smluvní ujednání. Z důvodu celosvětové
pandemické situace váznou dodávky IT komponent od výrobce a nelze tak zajistit včasnou
dodávku.

Návrh usnesení č. 007

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 7. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "BD
Sokolovská 2721 - sanace střešního pláště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 ve výši Kč 250,0
tis. V roce 2021 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na
sanaci střešního pláště. Běží termín na dodání nabídek do 11.1.2022.

Návrh usnesení č. 008

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 8. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Bytové domy
- platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity k úhradě zvýšených zálohových plateb za dodávku tepla v
roce 2022 a k úhradě nedoplatků z vyúčtování za rok 2021. Pro srovnání: v roce 2021 byly
hrazeny zálohy ve výši Kč 22 305,0 tis. + Kč 450,0 tis. nedoplatky z vyúčtování. Rozpis záloh
pro rok 2022 činí Kč 26 861,0 tis. + vyúčtování nedoplatků, které obdržíme v měsíci lednu.

Návrh usnesení č. 009

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 9. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 300,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "MŠ Svítkov stávající budova - zprovoznění" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení finančních prostředků, v rozpočtu na rok 2021 byla schválena částka 450
tis. Kč. a dofinancována do výše 1 300 tis. Kč byla změnou rozpočtu v prosinci 2021. K
navýšení původně uvažované ceny na znovuzprovoznění mateřské školy ve Svítkově došlo z
několika důvodů.
1. V jarních měsících r.2021 byla ještě prognóza o nutnosti navýšení kapacit v oblasti
Svítkova nejasná a doufalo se, že jejïch navyšování z pohledu hlásících se dětí do MŠ nebude
zapotřebí. Tím by došlo k úspoře finančních prostředků, které by na tuto činnost nemusely
být vynaloženy. Pro OMI byly v této době činnosti na uvedené akci zastaveny.
2. Tato situace se změnila v září roku 2021, kdy se ukázalo, že kapacity nově vybudované
mateřské školy ve Svítkově budou pro několik příštích let nedostatečné a na OMI byl zaslán
požadavek zahájit přípravy na znovuzprovoznění původní budovy mateřské školy. Na základě
této nové informace proběhlo místní šetření za účasti zástupců OMI, OŠKS, Krajské
hygienické stanice a byly dohodnuty podmínky, za kterých bude možné MŠ pro školské účely
otevřít. Byl požádán projektant o posouzení technického stavu objektu a zpracování
podkladů pro zrealizování potřebných úprav. Na základě zkušeností pracovníků OITS, znalosti
fyzického stavu objektu a vybavení a předpokladu, že tento objekt bude využíván po dobu
několika následujících let byla zvolena varianta, která předpokládá nejen kosmetické úpravy,
ale výměnu původních zařizovacích předmětů za nové, výměny podlahových krytin, stavební
úpravy, doplnění bezpečnostních prvků a další stavební práce. Touto opravou vznikne
vyhovující prostředí alespoň blížící se současným standardům v našich mateřských školách.
3. Dalším důvodem finančního nárůstu plánované realizace je neustálé zvyšování cen
stavebních materiálů, energií, pohonných hmot a dalších položek, které se na výsledných
cenách promítají.
Realizace proběhne v roce 2022 v návaznosti na probíhající výběrové řízení.

Návrh usnesení č. 010

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 177,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "VČD - oprava
a nátěr oken - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

V současné době je v rozpočtu na rok 2022 na uvedené položce schváleno Kč 80,0 tis. o
zbývající částku ve výši Kč 177,0 tis. žádáme o zapojení finančních prostředků z roku 2021. V
RmP dne 29.11.2021 bylo schváleno přímé zadání na tuto akci a v prosinci 2021 změnou

rozpočtu byla dofinancována akce na požadovaných Kč 257,0 tis. Smlouva bude podepsána
až v případě schválení požadovaného navýšení finančních prostředků. Rozsah předmětu
projektu je stanoven na repasi a konzervaci stávajících výplní oken a vnějších vchodových
dveří na všech fasádách budovy divadla.

Návrh usnesení č. 011

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 11. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Lány
na Důlku - celková rekonstrukce objektu - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení finančních prostředků z r. 2021. Realizace proběhne v roce 2022 v
návaznosti na probíhající výběrové řízení, navýšení finančních prostředků bylo schváleno v
RmP 13.12.2021.

Návrh usnesení č. 012

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 12. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6
860,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "ZŠ
Studánka - oprava střechy nad hlavním pavilonem" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2021. Realizace proběhne v roce 2022.
Jedná se o havarijní stav střechy nad hlavním pavilonem, finanční prostředky byly schváleny
ZmP v 12/2021. Akce bude zrealizována v návaznosti na výběrové řízení a vhodné klimatické
podmínky.

Návrh usnesení č. 013

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 94,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Areál
koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roce 2021. V listopadu
2021 byla objednána inženýrská činnost k připravované investiční akci města v areálu
koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujícíh staveb. V roce 2021 nedošlo ke
kompletnímu předání podkladů, a proto nemohla být provedena fakturace v roce 2021.
Výběrové řízení proběhne v roce 2022.

Návrh usnesení č. 014

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 14. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1
652,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky
"Aquacentrum - výměna osvětlení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 a to z důvodu, že
smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2021-72 byla uzavřena dne 06.12.2021 se zhotovitelem
společnosti Elektro ŠAKO 2000 s.r.o. na výměnu zářivkového osvětlení (78 ks) za LED svítidla
v budově Aquacentra. Účelem výměny svítidel je úspora energie, dojde ke změně
technických parametrů a proto budou finanční prostředky použity jako kapitálový výdaj investice). Realizace zakázky na základě této smlouvy byla započata na přelomu roku
2021/2022 a dokončení zakázky je stanoveno v termínu do 05.02.2022.

Návrh usnesení č. 015

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 350,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Areál
Skateparku - oprava překážek" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2021, které byly přiděleny ve
změně rozpočtu v 11/2021 z "Programu podpory sportu". Finanční prostředky jsou určeny na
opravy překážek a ramp v areálu Skateparku. V roce 2021 nedošlo k realizaci výše uvedené
zakázky vzhledem k tomu, že došlo k enornímu navýšení cen stavebních materiálů a realizace
opravy překážek proběhne v r. 2022.

Návrh usnesení č. 016

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 16. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky
"Implementace metody BIM" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Zapojení finančních prostředků z r. 2021 a navýšení schválené položky v rozpočtu r. 2022 do
výše smluvní ceny 600 tis. V roce 2021 nebylo ze smluvní ceny čerpáno, celkové smluvní
plnění proběhne v r. 2022. Jedná se o zpracování dokumentu Strategie metody BIM, jejíž
předmětem bude specifikovat způsob užití metody BIM v rámci agend města z hlediska
přípravy a realizace investičních zakázek včetně následné správy majetku s očekávanými cíli:
Schválení strategie managementem města, Prezentace strategie v rámci jednotlivých odborů
města, Analýza aktuálního stavu agendy města z hlediska procesů, lidských zdrojů, IT
vybavení, alokovaných zdrojů a plánu investičních akcí v dostatečném detailu dle potřeb
naplnění, Strategie města popisující využití BIM v období od 1.7.2023 a plán realizace
strategie, zadané na základě rozhodnutí RM 1.11.2021 společnosti MFS DX, s.r.o.

Návrh usnesení č. 017

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 17. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1
650,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky
"Terminál B - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Zapojení finančních prostředků z r. 2021 a navýšení schválené položky v rozpočtu r. 2022 na
celkovou výši 5.650 tis. z důvodu úhrady projektové dokumentace ve stupni k provedení
stavby ve výši 1.650 tis. zpracovávané firmou Optima. Zbývající schválené finanční
prostředky ve výši 4.000 tis. jsou určeny na financování nákladů na autorský dozor, technický
dozor, koordinátora BOZP při realizaci. Začátkem roku 2022 je předpokládáno dokončení
předávacího řízení projektové dokumentace bez vad a nedodělků, na základě kterého je
možné platbu uvolnit, a také ve vazbě na finalizované výběrové řízení na zhotovitele stavby,
u kterého se předpokládá uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby do konce ledna
2022. Projekt řeší novostavbu dopravního terminálu B pro autobusovou meziměstskou
dopravu s přímou návazností na železniční dopravu a na vybudovaný terminál A, včetně
řešení související dopravní infrastruktury.

Návrh usnesení č. 018

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 18. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 80,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Památník
Zámeček - údržba venkovních ploch a zeleně" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 18. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku
Zámeček - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

I. Zapojení finančních prostředků z roku 2021 z položky "Památník Zámeček - ostatní
náklady" a navýšení schválené položky v rozpočtu roku 2022 na celkovou výši Kč 380,0 tis. z

důvodu možnosti uzavření smouvy s a.s. SmP na zajištění údržby a ošetřování venkovních
ploch a zeleně ve zrekonstruovaném areálu Památníku Zámeček. Nabídková cena zakázky je
Kč 308,0 tis. bez DPH / Kč 373,0 tis. vč. DPH.
II. Zapojení finančních prostředků z r. 2021 a navýšení schválené položky v rozpočtu r. 2022
na celkovou výši 850 tis. z důvodu plnění smlouvy o dílo na zajištění antigraffiti nátěrů
betonových ploch ve výši cca 350 tis. vč. DPH (nová investice), kterou lze realizovat pouze za
dlouhodobých vhodných klimatických podmínek (předpoklad jaro 2022). Zbývající schválené
finanční prostředky ve výši 500 tis. jsou určeny na krytí nákladů po dokončení realizace a
uvedení majetku do užívání v 10/2021, jejichž potřeba vyplyne z provozu stavby (drobné
stavební úpravy) a na zajištění geometrických plánů a zřízení věcných břemen.

Návrh usnesení č. 019

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 50,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ
Mladých - rekonstrukce soc. zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Ke
Kamenci - zřízení venkovního soc. zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

I. V současné době je v rozpočtu na r. 2022 na uvedené položce schváleno Kč 150,0 tis. o
zbývající částku ve výši Kč 50,0 tis. žádáme zapojením finančních prostředků z r. 2021. V říjnu
2021 změnou rozpočtu byla dofinancována akce na požadovaných Kč 200,0 tis. Dne
16.12.2021 byla uzavřena smlouva o dílo na projektovou dokumentaci.
II. Žádáme o zapojení finančních prostředků z r. 2021. Na provedení projektových prací byla v
r. 2021 uzavřena objednávka. Projektová dokumentace bude dokončena v únoru 2022.

Návrh usnesení č. 020

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 30
700,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky
"Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 20. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 73 475,2 tis. položka
31. "Předpokládaná dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 Nadjezd Kyjevská - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2021 do r. 2022 ve výši 30.700 tis. a
nastavení předpokládané výše zbývající dotace k proplacení ve výši 73.475,2 tis. na
dofinancování stavebních prací na základě skutečného čerpání v roce 2021. Celkové
realizační smluvní náklady projektu dle SOD a dodatků 1-3 jsou cca 263.000,0 tis. vč. DPH,
celková maximální výše schválené dotace 217.121,9 tis. Skutečné čerpání za rok 2021 ve výši
159.141,0 tis. (vlastní zdroje 15.494,3 tis. a dotace 143.646,7 tis.). K dofinancování pro rok
2022 zbývá 103.859,0 tis. (z vlastních zdrojů 30.383,8 tis. a z dotace 73.475,2 tis.).

Návrh usnesení č. 021

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 21. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 514,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ
Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
Důvodová zpráva

V současné době je v rozpočtu na r. 2022 na uvedené položce schváleno 500 tis. Kč, o
zbývající částku ve výši 514 tis. Kč žádáme zapojením finančních prostředků z r. 2021. V říjnu
2021 změnou rozpočtu byla dofinancována akce na požadovaných 1 014 tis. Kč. Dne
22.12.2021 byla uzavřena smlouva o dílo na projektovou dokumentaci.

Návrh usnesení č. 022

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 823,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Areál
MAS Dukla - úprava střechy tribuny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Zapojení finančních prostředků z r. 2021 na úpravu střechy tribuny Městského atletického
stadionu na základě statického posouzení konstrukce střechy. Jedná se o jednoplášťovou
střechu, kde je statikem doporučeno zesílení a doplnění konstrukce o několik metrů „jeklů“,
aby byla tribuna bezpečná. Do doby než budou tato opatření provedena se tribuna nesmí
užívat. Výběrové řízení proběhlo dne 1.12. 2021, realizace bude následovat v r. 2022 v
návaznosti na výběrové řízení a vhodné klimatické podmínky.

Návrh usnesení č. 023

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1
300,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky
"Výkupy pozemků - vyvlastnění CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z r. 2021 a navýšení schválené položky
rozpočtu r. 2022 na celkovou výši 4.300 tis. na dokončení majetkoprávního vypořádání
zbývajících pozemků potřebných pro realizaci stavby předmětné cyklostezky, u kterých bylo
přistoupeno k podání žádosti o vyvlastnění (předpokládané náklady na vyvlastnění vč.
inženýrské činnosti, správních poplatků vyvlastňovacímu úřadu, případné doplnění
znaleckých posudků apod.). V rozpočtu města na rok 2022 byla schválena částka 3.000 tis. s
tím, že zbývající finanční prostředky z r. 2021 budou na základě aktuálního čerpání zapojeny
do roku 2022. Projekt řeší vybudování cyklostezky vedené souběžně s plánovaným SV
obchvatem I/36 včetně souvisejících objektů.

Návrh usnesení č. 024

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 24. Přesun finančních prostřdků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "CS Svítkov - PD a pozemky" (správce 711
- Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení rozpočtu schválené položky na celkovou výši Kč 790,0 tis. z důvodu
nutnosti řešení majetkoprávní činnosti v podobě věcných břemen, nájmů a souvisejících
geometrických plánů v rámci projektové přípravy ve stupni ke stavebnímu povolení. Zbývající
schválené finanční prostředky ve výši Kč 640,0 tis. jsou určeny na krytí smluvních nákladů
projektové dokumentace. Projekt řeší novostavbu cyklostezky na levém břehu Labe za
železničním mostem a mostem ul. Nádražní s ukončením za mostem přes Bylanku.

Návrh usnesení č. 025

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 25. Přesun finančních prostřdků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných
učeben - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků na akci ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných
učeben-PD. V roce 2021 bylo rozpočtováno Kč 650,0 tis. a uzavřena smlouva na zhotovení PD
se společností PRODIN a.s. V průběhu průzkumných prací v rámci předprojektové přípravy
bylo zjištěno, že současný stav silnoproudých elektro rozvodů je v nevyhovujícím stavu, a je
tedy třeba zajistit jejich částečnou úpravu. Předmětná úprava zahrnuje návrh patrových
rozvaděčů, zásuvkových rozvodů a doplnění nových vývodů pro osvětlení. Vlivem výše
uvedených úprav je požadováno navýšení částky k účelu pokrytí změny rozsahu díla ve výši
Kč 100,0 tis. vč. DPH. Finanční prostředky žádáme do I. ZR a to z důvodu, že již uzavřené

smlouvy o dílo mají termín dokončení a předání projektové dokumentace 18.2.2022 a je
nutné uzavřít dodatek ke smlouvě.

Návrh usnesení č. 026

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostřdků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova - rekonstrukce
odborných učeben - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků na akci ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných
učeben-PD. V roce 2021 bylo rozpočtováno 600 tis. Kč a uzavřena smlouva na zhotovení PD
se společností PRODIN a.s.. V rámci předprojektové přípravy byl zástupci objednatele
upřesněn rozsah projektových prací, který nově zahrnuje zpracování kompletního řešení
slaboproudých elektro rozvodů a souvisejících silnoproudých rozvodů. Rozšíření rozsahu díla
zahrnuje rozvod datových rozvodů umístění datových rozvaděčů a serverovny, přípravu na
budoucí napojení objektu na optickou síť, specifikaci aktivních prvků vč. serveru, wifi apod. a
dále specifikaci a přípravu pro AV techniku. Nedílnou součástí je rovněž úprava
silnoproudých elektro rozvodů v podobě zásuvkových rozvodů, světelných rozvodů a
podružných rozvaděčů. Vlivem výše uvedených úprav je požadováno navýšení částky k účelu
pokrytí změny rozsahu díla ve výši 200 tis. Kč vč. DPH. Finanční prostředky žádáme do I. ZR a
to z důvodu, že již uzavřené smlouvy o dílo mají termín dokončení a předání projektové
dokumentace 18.2.2022 a je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě.

Návrh usnesení č. 027

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 27. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky "P-PINK - Revitalizace objektu J.
Palacha 363 a 372 - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Na základě žádosti P-PINK (viz příloha důvodové zprávy), je z důvodu významu a dopadu
tento požadavek P-PINK předmětem samostatného bodu jednání RmP dne 10.1.2021. ORS v
rámci I. změny rozpočtu na rok 2022 doporučuje vyhovět žádosti a navýšit dotační podporu o
částku Kč 5 000,0 tis. Důvody navýšení finančních prostředků jsou detailně uvedeny v žádosti
P-PINK s tím, že klíčovým důvodem navýšení je nárůst ceny díla dle výsledku dokončeného
výběrového řízení proti očekávané rozpočtové ceně o Kč 5 000,0 tis. Na projekt P-PINK
pohlíží ORS optikou naplnění jednoho z významných bodů aglomerační strategie ITI v
plánovacím období 2021-2021, s využitím možnosti dokončit projekty do 0/6/2023.

Návrh usnesení č. 028

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 28. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 2,3 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce
1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na technické a organizační zajištění akce městského obvodu
III - Studánka (jednání Zastupitelstva MO III). Akce se konala na odloučeném pracovišti KD
Dubina. Převod finančních prostředků z MO III bude realizován v rámci finančního
vypořádání.

Návrh usnesení č. 029

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 29. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 173,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné transfery položky "Program
podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 do
rozpočtu na rok 2022 v rámci Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit, které
nebyly vyčerpány v roce 2021 z důvodu nerealizace akce Ocenění nejlepších žáků základních
a studentů středních škol v Pardubicích ve školním roce 2020/2021. Tato akce bude
přesunuta na jaro 2022 z důvodu nepříznivé epidemické situace v roce 2021. Úhrada nákladů
s akcí souvisejících bude realizována až v roce 2022.
Částka ve výši Kč 173,0 tis. bude použita na vyplacení finančních odměn žákům a studentům.
Zapojení finančních prostředků ve výši Kč 173,0 tis. je v souladu se schváleným usnesením
Z/2609/IV/2021 - IV. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Zvýšení financování "Programu
podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu) ve výši Kč 173,0 tis. pro rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2022.

Návrh usnesení č. 030

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 30. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 262,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Městský
kamerový systém - provoz" (správce 214 - Městská policie).
Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 262,0 tis. Finanční prostředky jsou
určeny na opravu kabelové trasy park Na Špici, u které došlo k poškození. Tato oprava nebyla
do konce roku provedena, čímž se fakturace přesunula do roku 2022 a dále zde byly
rezervovány prostředky na smlouvu zabezpečující servisní zásahy a podporu pro software
BriefCAM, které měly být taktéž uhrazeny v roce 2021. Oprava kabelové trasy by měla být
realizovaná do konce února 2022. A smlouva na technickou podporu pro software Briefcam
je uzavřena na rok 2022, tzn. realizace leden až prosinec 2022.

Návrh usnesení č. 031

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 31. 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 "Provoz městské policie vč. DDH" (správce
214 - Městská policie).
Důvodová zpráva

V návrhu rozpočtu na rok 2022 byla vyčleněna částka ve výši Kč 1 000,0 tis. na úhradu
poplatků v souvislosti s licencemi pro MS a pevné linky. Protože došlo k novému vysoutěžení
ceny, která se proti původní ceně navýšila o Kč 400,0 tis. je nutné původní cenu navýšit.

Návrh usnesení č. 032

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 32. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 323,4,0 tis. v rámci položky "Projektové řízení - Terminál JIH (služby manažera)" z
běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva

Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti.

Návrh usnesení č. 033

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1
472,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Krizová
rezerva II - (Covid19) (" (správce 598 - Ekonomický odbor).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 33. Přeun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z běžných
výdajů položky "Krizová rezerva II (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
výdaje položky "BD Husova 1117-1119 - karanténní opatření" (6131 - Odbor sociálních
věcí).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 33. Přeun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z běžných
výdajů položky "Krizová rezerva II (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
výdaje položky "Krizová rezerva II" (914 - Kancelář tajemníka).
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 33. Přeun finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z běžných
výdajů položky "Krizová rezerva II (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
výdaje položky "Krizová rezerva II" (214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

I. - II. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na
rok 2022 položka Krizová rezerva rozpočtu (Covid19) na náklady spojené se zajištěním
ostrahy a stravy osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu domácího násilí po dobu
platnosti rozhodnutí Krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých sovisejících zákonů. Jedná se o objekt čp. 1117-1119
Husova ulice Pardubice.
III. Finanční prostředky jsou určeny na nákup jednorázových nanoroušek, respirátorů FFP2 a
antigenních testů pro zaměstnance MmP, případně na další materiál, vybavení a služby v
souvislosti s pokračující pandemií COVID-19.
IV. Finanční prostředky jsou určeny na nákup antigenních testů, dle nařízení Ministersta
zdravotnictví, které zaměstnavateli stanovuje povinnost od 17. ledna testovat zaměstnance
na přítomnost viru SARS - COV19 po 3 - 5 dnech a v tuto chvíli je předpoklad na 2 měsíce.
Tato povinost je nová a nebylo s ní při plánování rozpočtu na rok 2022 počítáno. Současně je
nutné zabezpečit zaměstnance MP kteří jsou tzv. v první linii dostatečným množstvím
ochranných a desinfekčních prostředků ve vazbě na předpokládaný výskyt varianty
Omicron. Dále budou prostředky využity na zvýšené náklady spojené s nutným stěhováním
služebny z nám. Jana Pernera, které taktéž nemohlo být zohledněno v rozpočtu na rok 2022,
protože původní návrh nepočítal s kompletním uzavřením budovy na nám. J. Pernera, která
má být vyklizena do 17. 1. 2022.

Návrh usnesení č. 034

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 34. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. položka
425. "Převod z MO II - RPS - Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A" a zároveň zvýšení
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Pravý břeh Labe - Centrum Sever
část A - převod z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 34. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 7
000,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky
"RPS - Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na zajištění výběrového řízení na realizaci akce dle dokončené
kompletní projektové dokumentace a platného stavebního povolení. Celkové realizační
náklady dle rozpočtu projektové dokumentace jsou ve výši cca 22.000 tis. Kč vč. DPH. Na
projekt je podána žádost o dotaci ze Státního fondu podpory investic s předpokládanou výší
dotace 6.000 tis. Kč. Financování je navrhováno fixním podílem města ve výši 7.000 tis. a
transferem z rozpočtu MO II ve výši 15.000 tis. Konečná výše transferu z rozpočtu MO II bude
upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele a na základě schválení
žádosti o dotaci.

Návrh usnesení č. 035

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 35. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 401,0
tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné transfery položky "MŠ
Stonožka (Odborářů) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu).
Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v rozpočtu města z roku 2021 do
roku 2022 ve výši Kč 401,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ Stonožka (Odborářů) příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "MŠ Stonožka (Odborářů) - příspěvek na

provoz"(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Administrativním
nedopatřením nebyly finanční prostředky v roce 2021 organizaci vyplaceny a budou tak
vyplaceny v roce 2022.

Návrh usnesení č. 036

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 820,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Provoz energetického dispečinku" (správce
1411 - Odbor rozvoje a strategie).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Energetický dispečink - rozšíření" (správce
1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva

Energetický dispečink byl zaveden v roce 2015 na ZŠ Studánka a ZŠ Svítkov, v dalších letech
byl rozšířen o objekty MŠ Benešovo náměstí a objekt U Divadla 828.
Energetický dispečink představuje maximální kontrolu uživatele nad spotřebou energií
(elektrické energie, plynu, vody, tepelné energie) ve sledovaném objektu. Monitoring energií
probíhá on-line 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Součástí provozu dispečinku jsou pravidelné
zprávy, ve kterých je zhodnoceno dané období a proveden návrh na opatření, která vedou
ke snížení energetické náročnosti. Z těchto získaných informací je možno sledovat a
vyhodnocovat efektivnost spotřeb energií. Důležitým prvkem celého systému energetického
dispečinku je vyhodnocení havarijních stavů. V případě havárie umí systém včas zasáhnout.
Např. dojde-li k nadměrnému odběru vody nebo dochází-li k odběru vody i v neprovozní
hodiny, systém to zaznamená a automaticky informuje správce budovy. Často se tak odhalí
podtékající splachovač či nedotažený uzávěr.
S ohledem na prudký cen energií v roce 2022 se město rozhodlo rozšířit provoz
energetického dispečinku na všechny objekty základních a mateřských škol a administrativní
budovy. Rozšířením energetického dispečinku na všechny objekty v majetku města tak
získáme ucelený pohled na spotřeby energií v těchto objektech, postupným provozem

dispečinku a jeho pravidelným vyhodnocováním lze dospět k energeticky úsporným
opatřením a optimálním spotřebám energií.
Částka 4 mil. Kč je odhadnuta na zřízení energetického dispečinku na objektech (cca 80 tisíc
Kč/1 objekt, předpoklad 50 objektů ZŠ, MŠ a administrativní budovy – Pernštýnské nám.1,
Štrossova 44).
Částka 1 mil. Kč pro každý rok je odhadnuta na provoz energetického dispečinku (cca 20 tisíc
Kč/1 objekt/1 kalendářní rok).

Návrh usnesení č. 037

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 37. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 100,0 tis. v rámci položky "Dům J. Pernera 2560-2562 - stěhování nájemců" (správce 711
- Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na běžné transfery.
Důvodová zpráva

Pro jednání Rady dne 24. 1. 2022 byla dne 19. 1. 2022 finalizována zpráva č. 12 „Přidělení
nového bytu do nájmu", kdy její součástí je schválení uzavření dohody pro manžele
XXXXXXXXXXXXX a pro paní XXXXXXXXXXXXX. S cílem postupovat maximálně efektivně je
proto aktuálně navrženo, aby zastupitelstvo schválilo v souladu se svojí kompetencí změnu
účelu částky alokované v kapitole OMI, položka "Dům J. Pernera - stěhování nájemců" a to
na transfer ve výši Kč 100,0 tis., který je kompenzací pro XXXXXXXXXXXXX (50 tisíc) a pro
XXXXXXXXXXXXX (50 tisíc). Tato výše kompenzace vychází z podmínek XXXXXXXXXXXXX, za
kterých by byli ochotni se vystěhovat ze stávajícího bytu, kdy tato částka kompenzuje
„nepohodlí“ ve smyslu § 2259 odst. 2 občanského zákoníku, jež vznikne XXXXXXXXXXXXX v
důsledku potřeby města spočívající v jejich vystěhování z jimi užívaného bytu. Dle porady
vedení by pak stejná kompenzace měla být přiznána i XXXXXXXXXXXXX. Vyklizení daných
bytů umožní realizaci Terminálu B. Vyplacení kompenzace je dle dohody s výše uvedenými
navrhována ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření „Dohody o společném postupu“, jež by měla
být s XXXXXXXXXXXXX městem uzavřena po jejím schválení v Radě města dne 21. 1. 2022.
Uzavřením této dohody by mj. mělo dojít i k vyřešení daného sporu mimosoudní cestou.

4
Revokace usnesení č. Z/393/2019 bod XXXI. a bod LXVI.

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'Z/393/2019' bod XXXI. a bod LXVI.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře 614 m2, v k.ú. Trnová, ze
spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku za kupní cenu
navrženou žadatelkou ve výši 492.735,- Kč a XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 3/4 za
kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 1.478.205,- Kč do vlastnictví statutárního města
Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV
obchvat)“.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře 614
m2, v k.ú. Trnová, s XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31.12.2022

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Pardubic dne 28.03.2019 přijalo mimo jiné níže uvedené usnesení:
Přijaté usnessení č. Z/393/2019 bod XXXI. a bod LXVI.
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře 614 m2, v k.ú. Trnová, ze
spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku za kupní cenu
73.680,- Kč a XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 3/4 za kupní cenu 221.040,- Kč do vlastnictví
statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová –
Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.
Zastupitelstvo města Pardubic

Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře 614
m2, v k.ú. Trnová, s XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020

Odkoupení spoluvlastnických podílů k předmětnému pozemku bylo schváleno v souvislosti s
investiční akcí města (Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“) za
kupní cenu stanovenou na základě ceny v čase a místě obvyklé určené znaleckým posudkem
a povýšené o koeficient 8 v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon) v platném znění. S ohledem na
skutečnost, že se odkoupení za podmínek schválených v bodě XXXI. usnesení Z/393/2019
nepodařilo realizovat, byla podána žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení. Vyvlastňovací
řízení je v současné době ve fázi před rozhodnutím. Náhrada za vyvlastnění by v souladu se
zákonem o vyvlastnění měla být určena na základě znaleckého posudku, který v řízení
předložil vyvlastňovaný. Vyvlastňovaní předložili znalecký posudek o ceně v čase a místě
obvyklé, kterým byla určena cena pozemku ve výši 1.070,- Kč.
Vedle náhrady za vyvlastnění je město povinno před vydáním rozhodnutí vyvlastňovacího
úřadu uhradit správní poplatek ve výši 5.000,- Kč a rovněž náklady spojené s vyhotovením
znaleckého posudku. Náhrada musí být uhrazena do 60 dnů od právní moci rozhodnutí, v
opačném případě se vyvlastňovaný může domáhat zrušení rozhodnutí o vyvlastnění.
Žadatelé nesouhlasí se zahájením vyvlastňovacího řízení s odkazem na nesplnění základního
předpokladu. Žadatelé prohlašují, že jsou ochotní se s městem dohodnout a s odkazem na
ust. § 3 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury žádají o
odkoupení předmětného pozemku v souladu s tímto zákonem. Kupní cena má být stanovena
na základě jimi ve vyvlastňovacím řízení předloženého znaleckého posudku. V zájmu
smírného vyřešení celé záležitosti navrhují povýšit kupní cenu nikoliv o zákonný koeficient 8,
ale žádají trojnásobek.
V případě schválení bude vyvlastňovací řízení zastaveno a se žadateli bude uzavřena kupní
smlouva za uvedených podmínek. Nebude-li žádost schválena, bude pokračováno ve
vyvlastňovacím řízení.
Proti rozhodnutí o výroku o výši náhrady za vyvlastnění se lze odvolat, odvolací orgán však
nesmí výši náhrady změnit v neprospěch vyvlastňovaného. Odvolání proti výroku o náhradě
nemá odkladný účinek, tzn., že i v případě podání odvolání je vyvlastnitel (město) povinen
uhradit náhradu za vyvlastnění, a to do 60dnů ode dne nabytí právní moci výroku o
vyvlastnění. Rozhodnutí o výši náhrady lze dále projednat v soudním řízení na základě
žaloby, která musí být podána do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí odvolacího
orgánu. Soud při posuzování výši náhrady zohledňuje (na rozdíl od vyvlastňovacího úřadu)

veškeré relevantní okolnosti mající vliv na výši náhrady, a to tak, aby dospěl ke spravedlivé
náhradě (za spravedlivou náhradu lze považovat takovou, která vyvlastňovanému umožní
pořízení srovnatelné nemovitosti - např. nemovitosti v blízkosti vyvlastňovaného pozemku).
Soud je oprávněn a současně i povinen stanovit s ohledem ke všem skutečnostem i náhradu
vyšší, a to například z důvodu zmírnění tvrdosti vyvlastnění, kdy zohledňuje délku vlastnictví
nemovitosti více než 15 let (navýšení náhrady až o 40 %), za polohu nemovitosti v
zastavěném území (až 10%), za polohu nemovitosti v území se zvláštní historickou hodnotou
či za význam nemovitosti pro podnikatelskou činnost (až 20%). Zákon nevylučuje ani
kumulaci jednotlivých navýšení. Vedle náhrady za vyvlastnění bude v případě soudního řízení
rozhodnuto rovněž o náhradě nákladů řízení, a to v neprospěch té strany, jež neměla v řízení
úspěch
V souladu s informativní zprávou předloženou na jednání ZmP dne 18.11.2021 platí, že za
předpokladu, že rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu bude vycházet z předloženého
znaleckého posudku, OMI nebude uplatňovat opravné prostředky, neboť vedení odvolacího,
příp. navazujícího soudního sporu považuje za nehospodárné, a tudíž v rozporu s povinností
péče řádného hospodáře.
Stanovisko OPPN – nepřistupovat na požadavek vlastníků uzavřít kupní smlouvu za cenu ve
výši 3.210,- Kč/m2 i s vědomím možného soudního řízení. Navrhovaná cena je dle vlastníky
předloženého znaleckého posudku trojnásobkem ceny obvyklé pozemku určeného pro
výstavbu veřejně prospěšné stavby – cyklostezky a přistoupení na požadavek vlastníků by dle
našeho názoru bylo v rozporu s povinností péče řádného hospodáře a neseriózní vůči
ostatním vlastníkům, kteří nám pozemky již prodali.
Předpokládáme, že v případě nesouhlasu města vyvlastňovací úřad rozhodne o náhradě ve
výši 1.070,- Kč/m2, což je částka dle našeho názoru pro město akceptovatelná.
Rada města Pardubic návrh usnesení nepřijala.

5
Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Volí
do funkce přísedících Okresního soudu v Pardubicích pro funkční období let 2022 - 2026

osoby uvedené v příloze tohoto usnesení jehož součástí je i žádost Okresního soudu v
Pardubicích.
Důvodová zpráva

V únoru 2022 skončí čtyřleté volební období u některých přísedících Okresního soudu v
Pardubicích. Podle § 64 odst. 1 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném
znění, volí přísedící zastupitelstva obcí v obvodu příslušného soudu, a to na návrh
člena/členů zastupitelstva. V této souvislosti obdrželo město Pardubice dne 2.4.2020 od
předsedkyně okresního soudu JUDr. Petry Novákové žádost o znovuzvolení stávajících
přísedících, kteří jsou uvedeni v příloze tohoto usnesení, a to na další čtyřleté období let
2022 - 2026.
Navržení přísedící splňují všechny podmínky pro zvolení do funkce přísedících, nemají
záznam v rejstříku trestů, mají osvědčení Ministerstva vnitra ČR, že nejsou evidováni jako
osoby uvedené v § 2, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení, které se
dokládá jen v případě nových přísedících narozených do roku 1971) a opětovně dali souhlas
ke zpracování osobních údajů. V tomto případě jsou všichni tři přísedící voleni opakovaně,
tudíž není třeba lustrační osvědčení dokládat. Všichni přísedící, kteří byli zvoleni v
předchozím období, vykonávají svoji funkci svědomitě a objektivně a mají zájem i nadále ji
zastávat.
Vzhledem k osobnímu charakteru údajů u každého kandidáta je třeba v této souvislosti
zachovat maximální diskrétnost.
Bude-li do budoucna potřeba zvolit další přísedící, může návrh předložit kterýkoli člen
Zastupitelstva města Pardubic. Případný kandidát však musí splňovat všechny zákonné
podmínky.
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých zákonů (zákon o soudech a soudcích) stanoví v § 60 - § 66, že přísedícím může být
ustanoven státní občan ČR, který:
- je plně svéprávný
- je bezúhonný
- jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat
- v den ustanovení dosáhl věku minimálně 30 let
- souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu
- je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva města, jímž je do funkce volen,
nebo který v těchto obvodech pracuje.

6
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic
uvedené v příloze usnesení.
Důvodová zpráva

Předložená zpráva se týká evidovaných žádostí o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z
usnesení ZmP. Ze strany předsedy a členů Kontrolního výboru ZmP žádné připomínky k
dosavadnímu průběhu plnění úkolů a požadovaným posunům termínů na organizační
oddělení doručeny nebyly.

7
Bytové družstvo Poseidon

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření smluv o smlouvách budoucích o převodu vlastnického práva k nemovitostem ve
znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, (dále jen „smlouva o převodu vlastnického
práva k nemovitostem“) ve spojení s údaji doplněnými do smlouvy o převodu vlastnického
práva k nemovitostem dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, přičemž předmětem jednotlivé
smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnického práva k nemovitostem je:
a) budoucí převod (darování) spoluvlastnického podílu Statutárního města Pardubic o
velikosti ideální 3013/10000 vzhledem k celku na příslušné bytové jednotce vymezené v
domě č.p. 2737, 2738, 2739, 2740, Zelené Předměstí, bytový dům (dále jen „Dům“), stojící
na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. č. st. 10024, parc. č. st. 10025 (dále jen „Pozemky“),
vše v obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, a katastrálním území Pardubice,

zapsaných na listu vlastnictví č. 67395 vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „bytová jednotka“) spolu s bytovou jednotkou
neoddělitelně spjatého spoluvlastnického podílu na společných částech Domu o velikosti
dle údajů v evidenci v katastru nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 67395
vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice,
který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení,
b) budoucí převod (prodej) s bytovou jednotkou neoddělitelně spjatého spoluvlastnického
podílu Statutárního města Pardubic na Pozemcích o velikosti dle údajů v evidenci v
katastru nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 67395 vedeném u Katastrálního
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, který tvoří přílohu č. 3 tohoto
usnesení, za kupní cenu uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení,
a to do vlastnictví člena (či společných členů) Bytového družstva POSEIDON, IČ: 25930079,
se sídlem Závodu míru 2737, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, (dále jen „BD
Poseidon“), tak jak uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení, za předpokladu, že mezi členem
(či společnými členy) BD Poseidon, BD Poseidon a Statutárním městem Pardubice byla
uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy na základě usnesení Zastupitelstva města
Pardubic č. 460 Z ze dne 11. 12. 2001 (dále jen „smlouva o uzavření budoucí smlouvy“),
případně smlouva o uzavření budoucí smlouvy byla uzavřena právními předchůdci člena (či
společných členů) BD Poseidon, přičemž na člena (či společné členy) BD Poseidon přešla
práva a povinnosti za smlouvy o uzavření budoucí smlouvy,
to vše za podmínky, že:
i) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích o převodu vlastnického práva k
nemovitostem a před založením společenství vlastníků jednotek dle bodu ii) tohoto
usnesení Statutární město Pardubice a BD Poseidon uzavřou Dohodu spoluvlastníků o
užívání, správě a financování společné nemovité věci ve znění, které tvoří přílohu č. 4
tohoto usnesení;
ii) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích o převodu vlastnického práva k
nemovitostem Statutární město Pardubice a BD Poseidon založí společenství vlastníků
jednotek schválením stanov ve znění, které tvoří přílohu č. 5 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření Dohody spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité věci ve
znění, které tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
založení společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 2737, 2738, 2739, 2740, Zelené

Předměstí, bytový dům, stojící na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. č. st. 10024, parc. č.
st. 10025 (dále jen „Pozemky“), a Pozemky, vše v obci Pardubice, část obce Zelené
Předměstí, a katastrálním území Pardubice, ve znění stanov, které tvoří přílohu č. 5 tohoto
usnesení.
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
podání Žádosti obce o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty
postavenými s dotací MMR ČR v letech 2000 až 2013, evidenční číslo akce 317420 2083 a
evidenční číslo akce 317420 0985 a dále předložení zprávy o jejím vyřízení.
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem dle usnesení I., uzavřít
Dohodu spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité věci dle
usnesení II., přijmout stanovy společenství vlastníků jednotek dle usnesení III., podat
Žádost obce o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s
dotací MMR ČR v letech 2000 až 2013 dle usnesení IV.
Z.: Ing. Martin Charvát, primátor Statutárního města Pardubic
T.: 30. 4. 2021

Důvodová zpráva

A/ ÚVOD – Bytové družstvo POSEIDON
Zastupitelstvo Statutárního města Pardubic usnesením Z/2500/2021 ze dne 21. 10. 2021
schválilo záměr uzavření nových smluv o smlouvách budoucích na převod
spoluvlastnického podílu města Pardubic (dále jen „MP“) o velikosti 3013/10000 vzhledem k
celku na bytových jednotkách vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
(dále jen „bytové jednotky“) v domech č.p. 2737, 2738, 2739, 2740, Zelené Předměstí, bytový
dům (dále jen „Dům“), stojících na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. č. st. 10024, parc. č. st.
10025 (dále jen „Pozemky“), včetně neoddělitelně k bytovým jednotkám přináležejícího
spoluvlastnického podílu na společných částech Domu a Pozemcích, vše v obci a k.ú.
Pardubice, zapsáno na listu vlastnictví č. 67395 pro obec a k.ú. Pardubice vedeném u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, a to do vlastnictví
člena (či společných členů) bytového družstva, za podmínek uvedených výše v navrhovaném
usnesení. Na rozdíl od schváleného záměru není dle předkládaného návrhu usnesení nadále
požadováno splnění podmínky, aby před uzavřením smluv o smlouvách budoucích o převodu
vlastnického práva k nemovitostem bylo vymazáno z katastru nemovitostí zástavní právo
zřízené na bytových jednotkách vymezených v Domě ve prospěch SberbankCZ, a.s., IČ:
25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, na základě Smlouvy o
zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 7. 9. 2010, když toto již bylo v mezidobí
z katastru nemovitostí vymazáno. Rovněž odpadla po dohodě s BD Poseidon podmínka
změny Prohlášení vlastníka vzhledem k časové náročnosti změny Prohlášení vlastníka a
souvisejícího rizika odebrání sklepů, které jsou nyní příslušenstvím bytu, a jejich začlenění do
společných částí se zakotvením práva výlučného užívání spojeného s konkrétní bytovou
jednotkou, čímž by došlo ke změně velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech
Domu a Pozemcích, což má mimo jiné vliv na hlasovací právo vlastníka jednotky na
shromáždění SVJ. Současné znění Prohlášení vlastníka odpovídá právní úpravě zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle kterého byl zpracován, sklepy bylo možné určit jako
příslušenství bytu, a není tedy v tomto znění v rozporu se zákonem. Po provedené kontrole
BD Poseidon sdělilo, že užívání sklepů jeho členy odpovídá i zápisu dle Prohlášení vlastníka, a
tedy i tento důvod změny Prohlášení vlastníka odpadl.

Předkládaný návrh usnesení je tak realizací záměru schváleného Zastupitelstvem
Statutárního města Pardubic usnesením Z/2500/2021 ze dne 21. 10. 2021. V
podrobnostech je tedy odkazováno na důvodovou zprávu k usnesení Zastupitelstva
Statutárního města Pardubic Z/2500/2021 ze dne 21. 10. 2021, která obsahuje podrobný
popis skutkových okolností případu a navrhovaného právního řešení věci. V rámci
navrhovaného usnesení jsou jako přílohy předkládány finální verze (nových) smluv o
smlouvách budoucích o převodu vlastnického práva k nemovitostem, které vycházejí ze
schváleného znění záměru (usnesení Zastupitelstva města Pardubic Z/2500/2021 ze dne 21.
10. 2021), dále znění stanov společenství vlastníků jednotek pro Dům a Pozemek (dále jen
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„SVJ“), Dohody spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité věci.
Veškerá smluvní dokumentace je odsouhlasena ze strany BD Poseidon i notáře, který bude
zpracovávat notářské zápisy, které jsou vyžadovány pro přijetí stanov SVJ a Dohody
spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité.

Pouze pro stručné shrnutí uvádíme, že MP a Bytové družstvo POSEIDON, IČ: 25930079, se
sídlem Závodu míru 2737, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, (dále jen „BD Poseidon“),
jsou spoluvlastníky bytových jednotek vymezených v Domě stojícím na Pozemku, včetně
neoddělitelně k bytovým jednotkám přináležejícího spoluvlastnického podílu na společných
částech Domu a Pozemku. Spoluvlastnický podíl MP na bytových jednotkách činí 3013/10000
vzhledem k celku a spoluvlastnický podíl BD Poseidon na bytových jednotkách činí
6987/10000 vzhledem k celku.

V roce 2002 byly mezi MP a BD Poseidon, na straně jedné jako budoucími prodávajícími, a
jednotlivými členy BD Poseidon, jimž svědčilo právo nájmu konkrétního bytu, uzavírány
smlouvy o smlouvách budoucích. V rámci smluv o smlouvách budoucích se MP zavázalo
bezúplatně převést svůj spoluvlastnický podíl na bytových jednotkách vymezených v Domě
a k nim náležející spoluvlastnický podíl na společných částech Domu uživatelům bytů
(nájemcům – členům BD Poseidon) a úplatně jim převést spoluvlastnický podíl na
Pozemcích, na nichž Dům s bytovými jednotkami stojí odpovídající spoluvlastnickému
podílu na společných částech Domu za cenu 560,- Kč/1 m2 plochy Pozemků, a to po
uplynutí 20 let ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci (míněno dílčí
kolaudační rozhodnutí, jehož termín je uveden v každé smlouvě o smlouvě budoucí).

O převodu spoluvlastnického podílu MP na bytových jednotkách v Domě spolu
s přináležejícím spoluvlastnickým podílem na společných částech Domu a Pozemcích bylo
rozhodnuto zejména na základě: usnesení Zastupitelstva města Pardubic ZM/460/2001 ze
dne 11. 12. 2001, jímž byl schválen samotný převod bytových jednotek po uplynutí 20 let od
kolaudace, a usnesení Zastupitelstva města Pardubic ZM/492/2002 ze dne 16. 1. 2002,
kterým byl schválen obsah smlouvy o smlouvě budoucí.

Smlouvy o smlouvách budoucích uzavřené v roce 2002 lze pravděpodobně považovat za
absolutně neplatné, jelikož se nepodařilo dohledat záměr MP převést spoluvlastnický podíl
MP na bytových jednotkách vymezených v Domě včetně přináležejícího podílu na
společných částech Domu a Pozemcích, který bylo třeba zveřejnit ve smyslu § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), v tehdy platném znění. Podle
vyjádření Odboru majetku a investic (OMI) MP ze dne 5. 10. 2021 není možné doložit, zda
byly v souladu se zákonem zveřejněny záměry týkající se uzavření Smluv o smlouvách
budoucích uzavřených mezi MP a BD Poseidon a jednotlivými členy bytového družstva
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(uživateli bytů) v průběhu roku 2002, a to na základě usnesení ZM/460/2001 ze dne 11. 12.
2001 a na základě usnesení ZM/492/2002 ze dne 16. 1. 2002.

Nedoložení splnění povinnosti dané zákonem jde k tíži MP bez ohledu na to, zda byl záměr
řádně zveřejněn včetně zákonem požadovaných náležitostí a jen nebyl uložen (či byl zničen),
nebo zda uvedená povinnost vůbec nebyla splněna.

Ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích ve znění účinném do 31. 12. 2002 stanovilo, že
„Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním
v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci
vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým.
Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.“

Za účelem napravení aktuálního stavu, kdy existují pravděpodobně neplatné smlouvy o
smlouvách budoucích z roku 2002 a dochází k uplynutí 20leté blokační lhůty pro převod
bytových jednotek, je předkládána ke schválení nová smluvní dokumentace:

1) Příloha č. 1 usnesení: Vzorová smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem (včetně
příloh – Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem a Výzva k uzavření smlouvy o
převodu vlastnického práva k nemovitostem)
2) Příloha č. 2 usnesení: Tabulka s doplňujícími údaji do smlouvy o smlouvě budoucí o převodu
vlastnického práva k nemovitostem
3) Příloha č. 3 usnesení: Výpis z katastru nemovitosti č. 67395 – identifikace bytových jednotek a
k nim přináležejícímu spoluvlastnickému podílu na společných částech Domu a Pozemcích

Nevyplněné údaje ve smlouvách a smlouvách budoucích o převodu vlastnického práva
k nemovitostem (příloha č. 1 usnesení) budou doplněny údaji dle tabulky přiložené jako
příloha č. 2 usnesení, ze které vyplývá, jaký konkrétní člen bytového družstva či společní
členové budou konkrétní bytovou jednotku na základě smlouvy o smlouvě budoucí o
převodu vlastnického práva k nemovitostem nabývat, přičemž bližší specifikace včetně
velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech Domu a Pozemcích přináležející ke
konkrétní bytové jednotce vyplývá z listu vlastnictví č. 67395 pro katastrální území
Pardubice, který tvoří přílohu č. 3 usnesení, a dále za jakou kupní cenu tohoto
spoluvlastnického podílu Statutárního města Pardubice na Pozemcích, který přináleží
k příslušné bytové jednotce, včetně uvedení variabilního symbolu platby pro zaplacení kupní
ceny a označení smlouvy o smlouvě budoucí (pravděpodobně absolutně neplatné), která
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bude nahrazena
k nemovitostem.
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4) Příloha č. 4 usnesení: Dohoda spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité
věci dle ustanovení § 1138 zákona
5) Příloha č. 5 usnesení: Stanovy společenství vlastníků jednotek pro Dům a Pozemek

Podrobněji o obsahu předkládané smluvní dokumentace je pojednáno v následující kapitole.

B/

SMLUVNÍ DOKUMENTACE BD POSEIDON

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnického práva k nemovitostem
K obsahovým náležitostem smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnického práva
k nemovitostem podrobněji viz část E/ důvodové zprávy k usnesení Zastupitelstva města
Pardubic č. Z/2500/2021 ze dne 21. 10. 2021.

Kupní cena spoluvlastnického podílu MP na Pozemcích, který neoddělitelně přináleží k
bytové jednotce byla vypočtena následovně. Dle níže uvedeného určíme cenu za
spoluvlastnický podíl MP na Pozemcích: 5.482.400 (celková kupní cena za Pozemky při úplatě
560 Kč/m2 plochy Pozemků stanovené v souladu se Zásadami pro nakládání s městskými
pozemky platnými v době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, které byly schváleny
usnesením Zastupitelstva MP č. 288 Z ze dne 18. 12. 2000) * 0,190205 (spoluvlastnický podíl
MP na Pozemcích 237011619/1246086250) = 1.042.780,- Kč. Tuto částku je nutné rozpočítat
mezi všechny bytové jednotky (nebytové jednotky jsou ve výlučném vlastnictví BD
Poseidon). Podíl, kterým se na této částce má jednotlivá bytová jednotka podílet je dán její
plochou. Tu získáme z prohlášení vlastníka, kdy spoluvlastnický podíl bytové jednotky je dán
její plochou vztaženou ke všem plochám objektu.

Pro příklad jednotka 2737/111 má uveden spoluvlastnický podíl 13348/2990607, kdy plocha
bytové jednotky je 133,48 m2 a součet všech ploch objektu je 29.906,07 m2. Sečteme-li
plochy všech bytových jednotek, dostaneme číslo 18.879,12 m2. Z toho získáme cenu výše
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uvedenou na jeden metr plochy bytové jednotky a násobením plochy bytové jednotky pak
konečnou cenu, kterou nabyvatel bytové jednotky uhradí. Pro příklad jednotka 2737/111:
1.042.780 / 18.879,12 = 55,2346 Kč/m2
133.48 * 55,2345 = 7.372,71 Kč zaokrouhleno na celé Kč 7.373,- Kč
Na bytovou jednotku 2737/111 tedy připadne kupní cena za spoluvlastnický podíl na
Pozemcích přináležející k bytové jednotce ve výši 7.373,- Kč.

Kontrolní součet, kdy sečteme vypočtené kupní ceny za všechny bytové jednotky činí celkem
částku 1.042.765,- Kč. Od výše uvedené ceny Pozemků, resp. spoluvlastnického podílu MP na
Pozemcích, tj. 1.042.780,- Kč, se liší vlivem zaokrouhlování na celé koruny u každé jednotlivé
bytové jednotky.

Kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy. Spoluvlastnický podíl MP na bytové
jednotce a s ním neoddělitelně spjatý spoluvlastnický podíl na Domě bude na základě kupní
smlouvy převáděn bezúplatně z důvodu toho, že MP do výstavby bytových jednotek
nevložilo své vlastní finanční prostředky, ale jednalo o finanční prostředky (dotace)
poskytnuté MP Ministerstvem pro místní rozvoj a Státním fondem pro rozvoj bydlení. Toto je
odůvodnění prezentované v samotných smlouvách o smlouvě budoucí z roku 2002 a také v
Dodatku č. 4 ke smlouvě o sdružení ze dne 24. 11. 1999 uzavřeného dne 20. 12. 2000 (viz
bod D/ podbod 2/ a 3/ důvodové zprávy k usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.
Z/2500/2021 ze dne 21. 10. 2021).

Správnost výpočtu byla potvrzena ze strany Ekonomického oddělení Odboru majetku a
investic.

Dohoda spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité věci
Dohoda spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité věci navazuje na
Dohodu o výkonu spoluvlastnických práv ze dne 20. 12. 2000, která byla uzavřena pouze na
dobu do splacení úvěru poskytnutého bankou, k čemuž došlo dle vyjádření BD Poseidon již
v srpnu 2021. Je tedy třeba smluvně ošetřit spoluvlastnický vztah mezi MP a BD Poseidon,
tak aby nadále byl právně ošetřen nastavený systém toho, že MP se žádným způsobem
nepodílí a nebude podílet na jakýchkoliv opravách či jiných výdajích souvisejících se
spoluvlastnictvím bytových jednotek a na druhou stranu příjemcem veškerého nájemného
bude BD Poseidon a toto bude nositelem veškerých nákladů souvisejících s vlastnictvím
bytových jednotek, včetně příspěvků do SVJ. Toto promítnuto také ve stanovách (čl. 13 písm.
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B odst. 3 stanov). Zároveň je v Dohodě spoluvlastníků o užívání, správě a financování
společné nemovité věci nutné upravit období bez dohody, tj. od srpna 2021 do uzavření
Dohody spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité věci, tak aby BD
Poseidon ničeho zpětně po MP z titulu spoluvlastnictví bytových jednotek nepožadovalo.

Příloha č. 1 DZ:

Dohoda o výkonu spoluvlastnických práv ze dne 20. 12. 2000

Stanovy SVJ
Založení SVJ pro Dům a Pozemek je nezbytným předpokladem převodu bytových jednotek na
nájemce (členy BD Poseidon), jelikož občanský zákoník stanoví v § 1198 omezení pro
převody bytových jednotek pro případ, že nebylo založeno SVJ. Nebylo-li společenství
vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek,
z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků. Do veřejného seznamu se
nezapíše vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku, pokud není prokázán
vznik společenství vlastníků. Založení SVJ v době, kdy jsou vlastníky bytových jednotek pouze
BD Poseidon a MP je výhodné, protože si mohou stanovit bez zasahování jiných vlastníků
obsah stanov.

Obsah stanov SVJ – shrnutí:
Obsah stanov SVJ je stanoven s přihlédnutím k obsahu Dohody spoluvlastníků o užívání,
správě a financování společné nemovité věci dle § 1138 občanského zákoníku, která je
založena na principu, že příjemcem nájemného z bytových jednotek od členů bytového
družstva je výhradně BD Poseidon a BD Poseidon je zároveň povinen hradit veškeré náklady
na opravy, údržbu, rekonstrukce, apod. bytových jednotek a dále za MP také příspěvky na
správu Domů a Pozemků, příspěvky určené na odměňování osoby, která Domy a Pozemky
spravuje, nebo členů jejich orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní
činnosti a zálohy na plnění spojená s užíváním bytových jednotek včetně jejich vyúčtování
(nedoplatků), a dále náklady z titulu rozhodnutí SVJ.

Statutárním orgánem SVJ je předseda. Prvním předsedou SVJ bude BD Poseidon (čl. 11 odst.
4 stanov). Délka volebního období je 5 let, opětovná volba je možná. Předsedu volí a
odvolává shromáždění. Pravomoci předsedy SVJ byly stanoveny se zohlednění praktických
potřeb BD Poseidon následovně:

Čl. 11 odst. 8 stanov
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Statutární orgán Společenství je oprávněn rozhodnout o nabytí nemovitých a movitých věcí v
souladu se schváleným rozpočtem Společenství. V ostatních případech je oprávněn
rozhodnout o nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena v souhrnu za kalendářní rok
nepřesáhne částku 250.000,- Kč; u bezúplatně nabytých movitých věcí se pořizovací cenou
rozumí daň z příjmů z bezúplatného příjmu, o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž
zůstatková cena, jde-li o dlouhodobý hmotný nebo dlouhodobý nehmotný majetek, nebo
cena obvyklá, jde-li o jiný movitý majetek, v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku
100.000,- Kč.

Čl. 11 odst. 9 stanov
Statutární orgán Společenství je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo
rekonstrukci Společných částí v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a
rekonstrukcí Společných částí a rozpočtem Společenství. V ostatních případech je oprávněn
rozhodnout o nákladech na opravu, modernizaci nebo rekonstrukci, nepřesáhnou-li náklady
v jednotlivém případě částku 250.000,- Kč a ročně v souhrnu částku 1.000.000,- Kč; tento
limit neplatí, pokud jde o opravu prováděnou v souvislosti s havárií nebo o opravu, jejíž
nutnost plyne z revizní zprávy.

Čl. 13 stanov - B. Příspěvky na správu Domu a Pozemku
1)

Pro účely financování nákladů na správu Domu a Pozemku platí členové Společenství příspěvky
formou měsíčních záloh, a to dle čl. „F) Hospodaření domu“ Prohlášení v poměru podle
velikosti svých spoluvlastnických podílů na Společných částech Domu a Pozemku, není-li
v Prohlášení stanoveno jinak.

2)

Výše měsíčních příspěvků vlastníkům jednotek se stanoví z předpokládaných celkových nákladů
rozpočtu jako podíl jednotek na předpokládaných ročních nákladech.

3)

Spoluvlastníci Jednotky jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou Domu a
Pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů na Jednotce, pokud nedojde
k jiné dohodě spoluvlastníků Jednotek. Statutární město Pardubice, IČ: 00274046, se
sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, a Bytové družstvo Poseidon, IČ:
2593079, se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
(dále jen „bytové družstvo“), jakožto zakladatelé, prohlašují, že uzavřeli Dohodu
spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité věci podle
ustanovení § 1138 o.z., na základě které hradí veškeré náklady, které jsou
spoluvlastníci Bytové jednotky povinni hradit Společenství, zejména příspěvky
na správu Domu a Pozemků, příspěvky určené na odměňování osoby, která Dům a
Pozemky spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné
náklady vlastní správní činnosti a zálohy na plnění spojená s užíváním Bytové
jednotky včetně jejich vyúčtování (nedoplatků), a dále náklady z titulu rozhodnutí
Společenství, za oba spoluvlastníky výlučně na své náklady Bytové družstvo
Poseidon.
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Žádost o zkrácení vázací doby dotačních podmínek
Ministr pro místní rozvoj svými Rozhodnutími ministra č. 141/2013 č. 142/2013 vyhlásil
Výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s byty
postavenými s přispěním dotace v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných
ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Je tedy možné vyvázat MP z dotačních
podmínek (není nutné žádat o výmaz zástavního práva, toto bylo již vymazáno v souvislosti
s vracením dotací v minulosti) před uplynutím 20 let. Poslední etapa bytových jednotek u BD
Poseidon byla zkolaudována 13. 12. 2022 a do této doby je MP vázáno dotačními
podmínkami.
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8
Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s.

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem
Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, ve výši 20 mil. Kč určené ke krytí rozdílu mezi
náklady a výnosy vzniklými při realizaci služeb obecného hospodářského zájmu
(vyrovnávací platba) při provozu MFA v období r. 2022.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252
91 408, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, ve výši 20 mil. Kč určené ke
krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklými při realizaci služby obecného hospodářského
zájmu (vyrovnávací platba) v rámci provozu MFA v období r. 2022. Znění smlouvy je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností Rozvojový fond Pardubice, a. s., IČ 252
91 408, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, dle bodu II. tohoto usnesení,
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
T: 15. 2. 2022
Z: Martin Charvát, primátor

Důvodová zpráva

Město Pardubice je jediným akcionářem společnosti Rozvojový fond Pardubice
a.s. Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 14. 12. 2017 schválilo uzavření
Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu (Rámcovou smlouvu, viz příloha
důvodové zprávy č. 3) se společností Rozvojový fond Pardubice a.s., a to usnesením č.
Z/2249/2017. V návaznosti na plnění tohoto usnesení byla připravena dotační smlouva, která
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řeší financování provozu multifunkční arény (MFA) v režimu obecného hospodářského zájmu
pro rok 2022. Společnost RFP a.s. je v rámci provozování MFA pověřena také naplňováním
závazků Města Pardubice vyplývajících z akcionářské dohody se společností HokejPce 2020
s.r.o. Poskytnuté finanční prostředky budou použity jako "vyrovnávací platba" saturující
doplnění chybějícího objemu příjmů (tj. rozdílu mezi náklady a výnosy) z provozu MFA.
Příloha č. 2 důvodové zprávy, žádost společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s. ze dne 24. 9.
2021 o poskytnutí finanční dotace ve výši 20 mil. Kč, pak standardně dokládá strukturu
očekávaných výdajů RFP a.s. V rámci projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2022 byla
pokryta částka 20 mil. Kč. (přijaté usnesení č. Z/2613/2021 ze dne 16. 12. 2021).
Rozhodování o poskytování dotací nad 50 000 Kč a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí je dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, vyhrazeno zastupitelstvu města.

9
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál s DpmP a.s.

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Uzavření Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 2,500.000,- Kč
společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 170 66. Návrh smlouvy o
poskytnutí příplatku je přílohou tohoto návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 2,500.000,- Kč
společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 170 66, která je přílohou tohoto
usnesení.
T: 18. 2. 2022
Z: Martin Charvát, primátor
Důvodová zpráva

Město Pardubice je jediným akcionářem společnosti Dopravní podnik města Pardubic a. s.
Zastupitelstvo města Pardubic dne 21. 10. 2021 přijalo usnesení č. Z/2494/2021, kterým
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schválilo odkup akcií ve společnosti Pardubická plavební a. s. a to, odkup majoritního podílu
od pana Martina Vaško (43,42 %), odkup od všech měst a obcí z řad akcionářů a odkup od
společnosti Přístav Pardubice a. s.. Dne 3. 12. 2021 byla uzavřena smlouva o převodu akcií
mezi městem Pardubice
a panem Martinem Vaško. Zveřejnění smlouvy v registru smluv proběhlo dne 3. 12. 2021,
převod akcií se uskutečnil dne 10. 12. 2021, tj. od tohoto dne je město Pardubice majoritním
akcionářem společnosti Pardubická plavební a.s. s akciovým podílem 60,91 % (17,49 + 43,42
%). Se společností Přístav Pardubice a. s. byla uzavřena smlouva o převodu akcií dne 20. 12.
2021 vč. převodu akcií. V procesu uzavření jsou smlouvy s Pardubickým krajem a městem
Přelouč. Akciový podíl 24,59 % vlastní Nadace pro rozvoj města Pardubic.
V souvislosti se získáním majoritního podílu v Pardubická plavební a. s. byla dne 24. 6. 2021 v
rámci VI. změny rozpočtu schválena částka 2,5 mil. Kč na profinancování modernizace
plavidla usnesením č. Z/2355/2021 ve znění – citace: „Zastupitelstvo města Pardubic
schvaluje Rozpočtové opatření č. 229. Přesun finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení základního kapitálu
akciových společností" na kapitálové výdaje položky "DPmP a.s. - příplatek mimo základní
kapitál" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).“
Po vzájemné dohodě DpmP a. s. a města bylo její pokrytí a čerpání zařazeno do roku 2022
(schváleno rozpočtovým usnesením č. Z/2613/2021 dne 16. 12. 2021).
Z důvodu časného zajištění (odeslání) finančních prostředků DpmP a.s. je předkládána
smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 2,5 mil. Kč již na lednovém
zasedání ZmP.
Veškeré detailní souvislosti obsahuje zpráva č. 20 ze dne 24. 6. 2021 a na ni navazující zpráva
č. 9 jednání ZmP dne 21. 10. 2021 včetně rozsáhlých příloh.
Schválení peněžitých vkladů do právnických osob je vyhrazeno dne § 85 odst. e) zákona o
obcích zastupitelstvu obce, tj. jako peněžitým vkladem lze označit nejen zvyšování
základního kapitálu, ale též poskytnutí příplatku mimo základní kapitál. Konečné schválení
návrhů po projednání radou je tedy v kompetenci zastupitelstva.

10
Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu
podpory kultury

Návrh usnesení č. 001

79

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2022 ve výši 100.000,Kč veřejné vysoké škole Univerzita Pardubice, se sídlem: Studentská 95, 530 09 Pardubice Polabiny, IČ: 00216275, na realizaci projektu "Rozjeď to". Dotace nebude poskytnuta v
režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
kultury pro rok 2022 ve výši 100.000,- Kč s veřejnou vysokou školou Univerzita Pardubice,
se sídlem: Studentská 95, 530 09 Pardubice - Polabiny, IČ: 00216275, na realizaci projektu
"Rozjeď to", která je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
kultury pro rok 2022 ve výši 100.000,- Kč s veřejnou vysokou školou Univerzita Pardubice,
se sídlem: Studentská 95, 530 09 Pardubice - Polabiny, IČ: 00216275, na realizaci projektu
"Rozjeď to", která je přílohou tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 28.02.2022

Důvodová zpráva
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Univerzita Pardubice ve spolupráci se statutárním městem Pardubice chtějí touto cestou
vytvořit vhodné podmínky pro studenty k aktivnímu zapojení do kulturního života ve městě a
motivovat je k realizaci široké škály projektů. Prostřednictvím takové aktivity zamýšlí dále
rozšířit komunitu studentů, kteří se mohou zapojit ať už na straně pořadatele nebo
konzumenta zdejší kulturní nabídky.
Popis projektu „Rozjeď to“
Princip projektu:
Hlavní myšlenka spočívá ve vytvoření motivace pro studenty ve formě finanční podpory
jejich záměrů. Projekt je určený zejména pro studenty, kteří už mají nějaké zkušenosti
s takovou činností nebo mají záměr připravený a v realizaci jim brání nedostatek financí.
Rozsah a harmonogram projektu:
Realizace kulturních projektů proběhne nejpozději do 20. 08. 2022. Podmínkou je, aby
žadatelem o finanční podporu a realizátorem projektu byl v době jeho realizace student
Univerzity Pardubice.
Termín ukončení sběru žádostí Univerzitou Pardubice: 10. ledna 2022
Podmínky a kritéria přidělení projektu:
Formální kritéria hodnocení:
•

Podání žádosti do 10. ledna 2022 prostřednictvím formuláře “Žádost o studentský
projekt”.
• Vyrovnaný, tedy nulový rozpočet projektu (plánované náklady se rovnají plánovaným
výnosům).
• Realizace projektu nejpozději do 20. 08. 2022.
• Žadatel je studentem Univerzity Pardubice v době podání žádosti i realizace projektu.
• Maximální požadovaná částka nepřesahuje 40.000 Kč za projekt; z toho až 25 000 na
realizaci kulturního projektu a až 15 000 na přiznání stipendia, po úspěšném ukončení
akce.
Kritéria výběru:
•

Přínos kulturní scéně: 40 % váhy hodnocení: projekt je inovativní, přichází
s doplněním zdejší kulturní scény. Má svou uměleckou hodnotu a dokáže ji
zprostředkovat publiku vhodnou formou. Zvažované publikum se neskládá pouze ze
studentů Univerzity Pardubice, ale projekt má ambici oslovit i další občany města či
okolí. Projekt se svou lokalizací neomezuje pouze na areál kampusu univerzity, ale má
přesah do města tak, aby naplňoval myšlenku univerzitního města. Projekt má
potenciál být základem pro další pokračování, je udržitelný.
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•

•

Hospodárnost projektu: 30 % : Náklady i výnosy jsou odůvodnitelné a jejich uhrazení
je nutnou podmínkou realizace projektu. Náklady jsou vynaloženy hospodárně a
jejich výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Projekt má vyrovnaný rozpočet
a všechny náklady jsou uznatelné a doložitelné.
Organizační zajištění projektu: 30 %: Projekt pamatuje na nutné organizační
zajištění. Je realizovatelný a dobře pracuje s možnými riziky.

Způsob hodnocení:
•
•
•
•
•
•

Projekty budou hodnoceny nejprve po formální stránce. Pokud budou splněny
všechny náležitosti, budou projekty následně hodnoceny dle věcných kritérií.
Projekty bude posuzovat společně komise složená ze zástupců Univerzity Pardubice a
Kulturní komise města Pardubic.
Komise posoudí všechny projekty, které splnily řádně formální kritéria a dle daných
věcných kritérií přidělí každému projektu bodové ohodnocení.
Aby byl projekt podpořitelný, musí v rámci věcného hodnocení získat nejméně 50 %
bodů.
Na podporu v rámci projektu nevzniká podáním žádosti žádný právní nárok.
Je plně v kompetenci komise navrhnout podporu projektu nižší, než je požadovaná
výše, případně s ohledem na omezený rozpočet rozhodnout, které projekty na
podporu nedosáhnou.

Uznatelné náklady – na co je možné prostředky vynaložit:
Náklady, které přímo souvisejí s projektem a bez jejichž vynaložení by projekt nemohl být
realizován.
Neuznatelné náklady
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osobní odměna pořadatele/žadatele.
Stravování, občerstvení, květiny, ceny do soutěží, peněžní dary.
Jízdné na zkoušky akce.
Daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok
na odpočet této daně.
Nákup aparatury, vybavení, zařízení, přístrojů.
Investiční výdaje.
Pořizování vlastních audio a video nosičů určených k prezentaci a prodeji nebo
obdobnou ediční činnost.
Leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných finančních produktů včetně
příslušenství.
Nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze doložit).
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•
•
•
•
•

Telefonní služby.
Vedení účetnictví, bankovní poplatky, právní služby.
Položky hrazené formou vzájemného zápočtu.
Podporu politických stran, náboženství, extremistických hnutí a služby poskytnuté
v rozporu s dobrými mravy.
Činnosti přímo nesouvisející s podporovanou akcí.

Vyplacení stipendia:
Stipendium je nenárokové a bude přiznáno na základě návrhu Univerzity Pardubice po
posouzení úspěšnosti realizace projektu.
Vyúčtování projektu/prokázání realizace
Realizátor projektu je povinen doložit vyúčtování poskytnuté finanční podpory v listinné
podobě nejpozději do 10. dne v měsíci příjemci dotace, tj. Univerzitě Pardubice, který
následuje po měsíci, kdy se akce konala. Vyúčtování bude obsahovat seznam dokladů a
přiloženy budou originály prvotních dokladů vynaložených nákladů. V případě nevyčerpání
celé výše poskytnuté dotace v rámci projektu je Univerzita Pardubice povinna nevyčerpanou
část dotace vrátit na účet statutárního města Pardubice.
Dotace nebude poskytnuta v režimu „de minimis“. Projekt nenaplňuje znaky veřejné
podpory v režimu „de minimis“ - je lokálního charakteru; svou lokalizací se nebude omezovat
pouze na areál kampusu univerzity, ale bude mít přesah do města tak, aby naplňoval
myšlenku Pardubic jako univerzitního města.
Návrhem tohoto usnesení je rovněž schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace nad 50.000, - Kč s žadatelem. Jedná se o formální dokončení procesu v uzavírání
smluv o poskytnutí dotací nad 50.000, - Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích, podle
něhož je dle ust. § 85 písm. c) vyhrazeno zastupitelstvu města rozhodování o uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč. Příjemce dotace uzavře s městem
coby poskytovatelem dotace v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Položka odpovídající celkové výši dotace v částce 100 tis. Kč byla schválena a pro daný účel
vyčleněna na jednání Zastupitelstva města Pardubic v rámci rozpočtu statutárního města
Pardubice pro rok 2022 jako samostatný řádek s názvem „PPK – dotace – kulturní aktivity
studentů UPce“, číslo usnesení Z/2613/2021 ze dne 16.12.2021.
Schválení této zprávy je podle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno
zastupitelstvu
města.
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11
Dodatky ke smlouvám se Službami města Pardubic a.s. – zajištění provozu svět.
signalizačního zařízení, služba svícení

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb (Služba provozu světelně
signalizačních zařízení) mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a akciovou
společností Služby města Pardubic, IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí,
530 12 Pardubice, jímž se aktualizuje rozsah poskytovaných služeb a související ceník
služeb pro období r. 2022. Dodatek č. 6 je přílohou tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb (Služba provozu světelně
signalizačních zařízení) mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a akciovou
společností Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé
Předměstí, 530 12 Pardubice, ve znění dle bodu II. tohoto usnesení.
Z: Ing. Martin Charvát, primátor
T: 31.1.2022
Důvodová zpráva

Obchodní společnost Služby města Pardubic a.s. (dále jen „SmP“) zajišťuje dlouhodobě pro
statutární město Pardubice provoz světelně signalizačních zařízení na celém území města, a
to na základě Smlouvy o poskytování služeb (Služba provozu světelně signalizačních zařízení)
ze dne 21.12.2015, ve znění jejích dodatků č. 1 - 5 (dále jen „Smlouva“). Návrh usnesení je
předkládán za účelem schválení Dodatku č. 6 této Smlouvy.
Předmětem této Smlouvy je zajištění provozu světelně signalizačních zařízení, provádění
oprav a výměn součástí světelně signalizačního zařízení a výstražným světlem zvýrazněných
dopravní značek v případě poruch a jiných událostí (dopravní nehody, vandalismus), které
vedou k nefunkčnosti zařízení. Náleží sem také provádění údržby, revizí a prohlídek zařízení,
pohotovostní služby a havarijní služby pro rychlé odstraňování výpadků k zajištění základních
funkcí světelné signalizace. SmP předává orgánům činným v přestupkovém nebo trestním
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řízení i podklady o provozu a výpisy dat světelné signalizace, pokud je tyto orgány ke svému
šetření vyžadují.
S ohledem na realizaci projektu „Inteligentní řízení dopravy“ obchodní společností CROSS
Zlín, a.s., IČO: 60715286, se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, v předchozím období se
předloženým dodatkem č. 6 Smlouvy aktualizuje dosavadní rozsah služeb poskytovaných ze
strany SmP. V souvislosti s tímto projektem společnost CROSS Zlín, a.s. převzala závazek k
zajištění části servisních služeb, především v návaznosti na poskytnout záruku na základě
samostatné smlouvy mezi městem a touto společností k jí dodaným zařízením, a proto je
třeba v dodatku přesně specifikovat, k jakému plnění je povinována společnost CROSS Zlín,
a.s. v rámci své záruky a které služby bude i nadále zajišťovat SmP. Konkrétní vymezení
těchto úkonů je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 6 Smlouvy (jsou zde vyjmenovány mj. i
pravidelné periodické prohlídky a revize zařízení v rozsahu dle technického předpisu a plánu
údržby a veškeré práce vyžadované obecně závaznými právními předpisy a příslušnými
normami ČSN-EN).
V reakci na výše uvedené skutečnosti je změněna rovněž dosavadní příloha Smlouvy a
nahrazena Přílohou č. 1 Dodatku č. 6 obsahující soupis činností a tomu odpovídající cenu
sjednanou pro kalendářní rok 2022 ve vztahu k 24 křižovatkám na území města vybaveným
světelně signalizačním zařízením.
Vzhledem k tomu, že o uzavření Smlouvy v roce 2015 rozhodovalo Zastupitelstvo města
Pardubic, je také její změna, tj. Dodatek č. 6 Smlouvy, předložena ke schválení zastupitelstvu.
Rada města Pardubic pak v souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona o obcích připravuje návrhy
pro jednání zastupitelstva města.

Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb (Služba svícení) mezi statutárním
městem Pardubice, IČO: 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic, IČO:
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, jímž se aktualizuje
rozsah poskytovaných služeb a související ceník služeb pro období r. 2022. Dodatek č. 6 je
přílohou tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb (Služba svícení) mezi statutárním
městem Pardubice, IČO: 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČO:
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, ve znění dle bodu II.
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tohoto usnesení.
Z: Ing. Martin Charvát, primátora
T: 31.1.2022
Důvodová zpráva

Akciová společnost Služby města Pardubic a.s. zajišťuje pro statutární město Pardubice na
základě Smlouvy č. D1327/00014/15 ze dne 21.12.2015 službu svícení na území statutárního
města Pardubice. Jedná se o zajištění provozu, oprav, údržby, elektrické energie souboru
veřejného osvětlení tak, aby osvětlení komunikací a veřejných prostor odpovídalo platným
zákonům, technickým normám platným v ČR a ostatním souvisejícím předpisům.
Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb předloženého ke schválení je
dohoda smluvních stran o změně přílohy č. 1 této Smlouvy. V této příloze je dle aktuálního
stavu upraven objem a rozsah služby, počet provozovaných světelných bodů a v důsledku
těchto změn rovněž výše úhrady, tedy cena za svícení pro kalendářní rok 2022 (v celkové
ceně uvedené v nové příloze č. 1 je zahrnuta kromě odměny za zajištění služeb provozu,
údržby a opravy také cena za odebranou el. energii a podíl souborů odpisů veřejného
osvětlení).
Vzhledem k tomu, že o uzavření Smlouvy o poskytování služeb - služba svícení v roce 2015
rozhodovalo Zastupitelstvo města Pardubic, je také schválení její změny, tj. Dodatek č. 6 ke
Smlouvě o poskytování služeb, předloženo k rozhodnutí Zastupitelstvu města Pardubic. Rada
města pak v souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona o obcích připravuje návrhy pro jednání
zastupitelstva města.

12
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické
aglomerace uvedené v důvodové zprávě a dalších přílohách tohoto usnesení.
Důvodová zpráva

Město Pardubice je pověřeno funkcí nositele Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
(dále jen „Strategie ITI“). Je tak mj. zodpovědné za naplňování Strategie ITI, a to především
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prostřednictvím plnění finančních plánů a milníků, které jsou nedílnou součástí tohoto
dokumentu. Strategie ITI byla Zastupitelstvem města Pardubic schválena 19. 11. 2015 a dne
25. 8. 2016 byla schválena řídicími orgány (dále jen „ŘO“) dotčených operačních programů
(IROP – Integrovaný regionální operační program, OP D – Operační program Doprava, OP ŽP
– Operační program Životní prostředí, OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání, OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).
Informace o plnění Strategie ITI jsou proto předkládány zastupitelům města Pardubic cca
čtvrtletně, a to většinou v návaznosti na jednání Řídicího výboru ITI (dále jen „ŘV ITI“).
Zprávu zpracovává Oddělení implementace Strategie ITI, které vykonává činnost nositele.
Přehled čerpání ITI Hradecko-pardubické aglomerace – údaje k 21. 12. 2021
• vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 563 348 511 Kč
• Vyjádření ŘV ITI získalo 198 projektových záměrů v dotační částce 5 559 947 962 Kč (viz
Příloha 1_Projektové záměry hodnocené ŘV ITI)
• z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření
ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
• 129 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3
211 432 912 Kč
• vyhlášeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 567 318 669 Kč
(ukončeno 41 výzev ZS ITI, 6 výzev probíhá)
• k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 154 projektů v celkové částce 3 926 904 121 Kč
• 125 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší
podpory EU 3 174 374 100 Kč
• 121 projektů za 3 008 385 246 Kč dotačních má vydaný právní akt
• 84 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 1 057 998 081 Kč
• 81 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 1 014 191 250 Kč
• podrobnější informace o čerpání viz Příloha 2_Přehled čerpání Strategie ITI 12_2021
Město Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic, Vodovody a kanalizace Pardubice, PPINK v ITI v tomto programovém období
Projekty s právním aktem
• město Pardubice zatím získalo z ITI dotaci pro 23 projektů v částce 401 035 616 Kč
• DPmP zatím získal z ITI dotaci pro 7 projektů v částce 163 510 852 Kč
• VaK získal z ITI dotaci pro 2 projekty v částce 200 000 000 Kč
• P-PINK získal z ITI dotaci pro jeden projekt v částce 16 500 000 Kč
• CELKEM: 33 projektů s dotační podporou EU ve výši 780 776 468 Kč
3 PZ města jsou v procesu hodnocení na ŘO/ZS ITI (143 485 148 Kč)
• Inteligentní parkovací systém v Pardubicích (29 661 892 Kč)
• Terminál B (94 444 444 Kč)
• Terminál Univerzita (19 378 812 Kč)
1 PZ P-PINK je v procesu hodnocení na ŘO/ZS ITI
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• Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP (1 107 000 Kč)
CELKEM „ŽIVÉ“ PROJEKTY
• Město Pardubice
26 projektů
celkové výdaje (PA/PŽ): 1 283 805 819 Kč
CZV: 640 295 016 Kč
dotace EU: 544 250 764 Kč
• Dopravní podnik města Pardubic
7 projektů
celkové výdaje (PA): 245 511 013 Kč
CZV: 192 365 708 Kč
dotace EU: 163 510 852 Kč
• Vodovody a kanalizace Pardubice
2 projekty
celkové výdaje (PA): 660 499 149 Kč
CZV: 239 529 411 Kč
dotace EU: 200 000 000 Kč
• P-PINK
2 projekty
celkové výdaje (PA/PŽ): 35 214 000 Kč
CZV: 35 214 000 Kč
dotace EU: 17 607 000 Kč
Celkem
37 projektů
celkové výdaje: 2 225 029 981 Kč
CZV: 1 107 404 135 Kč
dotace EU: 925 368 616 Kč
Více informací viz Příloha 3_Město Pardubice v ITI
Příprava programového období 2021–2027
Probíhají intenzivní práce na přípravě nového programového období (dále jen „PO“) pro
čerpání dotací z EU na roky 2021–2027.
STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ bude na rozdíl od programového
období 2014–2020 obsahovat výčet konkrétních strategických projektů, na které jednotlivé
řídicí orgány rezervují alokaci. Zároveň bude zahrnovat i témata a projekty financované
mimo dotační programy, u nichž bude mít aglomerace rezervované finanční prostředky.
Harmonogram prací
V průběhu let 2019 a 2020 byla externím dodavatelem zpracována analytická a návrhová
část Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace (dále jen „Strategie“). Obě části byly
následně připomínkovány ze strany odborných pracovních skupin ITI, ŘV ITI i ze strany členů
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Zastupitelstva města Pardubic.
V současné době pracuje nositel ITI na aktualizaci návrhové části integrované strategie, která
vyplynula z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a Regionálních akčních
plánů v programovém období 2021–2027 (dále jen „MP INRAP“) finálně schváleného 27. 9.
2021. Zároveň došlo ke zpracování integrovaných řešení pro oblasti životní prostředí, kultura
a vzdělávání, která byla v průběhu listopadu a prosince projednávána a následně schválena
tematickými pracovními skupinami. Integrovaná řešení z oblasti sociální, podnikání a
dopravy budou na pracovních skupinách projednávána v průběhu měsíce ledna a následně
budou předložena ke schválení Řídicímu výboru ITI.
Finální verze koncepční části Strategie by měla být schvalována ze strany zastupitelstva
města Pardubic v dubnu roku 2022. Původním předpokládaným termínem byl prosinec 2021,
avšak z důvodu nutnosti podrobit Strategii procesu posuzování vlivů koncepce na životní
prostředí není možné tento termín dodržet. Uvedené zpoždění však nebude mít vliv na
termín zahájení čerpání v rámci programového období 2021–2027, neboť řídicí orgány
předpokládají vyhlášení prvních výzev pro ITI až ve 2. polovině roku 2022.
V prvním čtvrtletí roku 2022 bude zpracována příloha Strategie „Akční plán“ složená z
programových rámců k jednotlivým operačním programům. Programové rámce budou
obsahovat mj. i seznam konkrétních strategických projektů, na které bude z daného
operačního programu vyčleněna alokace. Jejich finalizace proběhne v souladu s MP INRAP až
po schválení koncepční části Strategie.
Pracovní verze analytické a návrhové části je dostupná na webu ITI Hradecko-pardubické
aglomerace. Nositel v současné době pracuje na dalších kapitolách, jejichž zpracování je
dáno požadavky uvedenými v MP INRAP.
ALOKACE PRO ITI
- Dne 1. 3. 2021 schválila vláda ČR materiál obsahující informace o návrhu rozdělení alokací
mezi operační programy pro programové období 2021–2027. Dohoda o partnerství byla
schválena 27. 9. 2021 a následně zaslána ke schválení Evropské komisi. Předpoklad finálního
schválení operačních programů ze strany Evropské komise je na jaře roku 2022.
- Integrovaný regionální operační program 2 (dále jen „IROP 2“) pro ITI rezervuje 22 % ze své
celkové alokace. Dle rozdělení této alokace mezi jednotlivé nositele ITI získá Hradeckopardubická aglomerace 1,9 mld. Kč. Tato částka byla detailně rozdělena do dvaceti aktivit
(např. terminály, mateřské školy, sociální oblast), a to v souladu s rozdělením celkové
alokace přidělené nástroji ITI ze strany řídicího orgánu IROP 2. Uvedené částky ještě nejsou
finální, probíhají jednání s ostatními ITI v rámci méně rozvinutých regionů o přesunu alokací
mezi jednotlivými aktivitami, které jsou pro danou Strategii prioritní. Dalším důležitým
vstupem jsou hodnotící kritéria, která mohou být pro některé připravované projekty
limitující, což by následně mohlo vést k potřebě další úpravy alokací pro jednotlivé aktivity. V
rámci jednání již došlo např. k posílení aktivity Neformální vzdělávání, a to z důvodu
připravenosti klíčového projektu CPD II (Centrální polytechnické dílny, II. etapa), posílení
alokace na mateřské školy, sociální služby a muzea. Aktuální podoba rozdělení alokace do
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aktivit viz Příloha 4_Alokace IROP pro Hradecko-pardubickou aglomeraci.
- OP ŽP avizuje vyčlenění 3,8 % své alokace pro ITI, což je cca 200 mil. Kč pro každou
aglomeraci a metropolitní oblast. Nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace nadále jedná
o navýšení této částky. Na základě jednání nositele ITI s ŘO, prezentací projektů a další
komunikace obdržel nositel od Ministerstva životního prostředí informaci, že ze všech
představených projektů splňuje požadované parametry (strategičnost a připravenost) pouze
projekt CEKVO (Centrum pro komplexní využití odpadů). Na základě této informace probíhají
konzultace uvedeného projektu se zástupci Státního fondu životního prostředí. Zároveň však
nositel ITI s ŘO nadále vyjednává o možné podpoře dalších kvalitních projektů, zejména na
adaptační opatření v krajině, připravovaných v rámci aglomerace.
- OP Jan Ámos Komenský (dále jen „OP JAK“): S OP JAK se podařilo vyjednat navýšení
vyčleněné alokace pro nástroj ITI z původních 1,3 mld. Kč na 2,5 mld. Kč, což představuje
nárůst alokace pro naši aglomeraci o cca 160 mil. Kč na minimálně 300 mil. Kč. Stále
probíhají vyjednávání mezi aglomeracemi o rozdělení celkové alokace pro nástroj ITI.
- OP Doprava (dále jen „OP D“) navrhuje pro nástroj ITI cca 22 mld. Kč s tím, že prioritou je
výstavba nové infrastruktury. Díky společné aktivitě zástupců dopravních podniků a nositelů
ITI při vyjednávání s Ministerstvem dopravy se podařilo rozšířit zaměření aktivit v OP D nejen
na výstavbu nové infrastruktury, ale i na její modernizaci. Stále však není dořešena otázka,
zda bude OP D umožňovat i podporu projektů na modernizaci zázemí dopravních podniků,
což jsou klíčové projekty dopravních podniků v Hradecko-pardubické aglomeraci. Pokud by
jednání úspěšná nebyla, hrozí, že absorpční kapacita v rámci Hradecko-pardubické
aglomerace bude v OP D velmi nízká a projekty modernizací zázemí dopravních podniků
bude nutné realizovat z vlastních prostředků.
- OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP TAK“) je připraven
alokovat nástroji ITI částku ve výši cca 1,6 mld. Kč, a to pouze pro projekty zaměřené na
posílení výzkumných a inovačních kapacit. Projekty s ostatním zaměřením mohou být
vepsány do Strategie území aglomerace, nebudou však mít zajištěnou alokaci, budou pouze
bodově zvýhodněny v rámci individuálních výzev.
Snahou nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace je vyjednat alokaci v pěti operačních
programech (IROP, OP D, OP JAK, OP TAK a OP ŽP) na maximální pokrytí absorpční kapacity
území. Je však jednoznačné, že ne ve všech tématech se podaří dojednat alokaci v
dostatečné výši. V těchto případech bude probíhat výběr projektů ze zásobníku, které
nejlépe naplní Strategii a současně budou z hlediska své přípravy minimálně ve fázi
požadované dotčeným ŘO.
Předkladatel zprávy upozorňuje, že řídicí orgány budou ve svých výzvách na tvorbu
programových rámců (seznam projektů, které ŘO v rámci aglomerace podpoří) stanovovat
minimální úroveň připravenosti projektů pro zařazení do programového rámce, tedy pro
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vyčlenění alokace na jejich realizaci. Z toho důvodu je nezbytné na vybraných projektech,
které bude chtít město Pardubice zařadit do programového rámce Strategie území
Hradecko-pardubické aglomerace, pracovat. Minimálním požadavkem bude schválení
záměru realizovat konkrétní projekty zastupitelstvem, vč. vyčlenění finančních prostředků na
projekční práce. U stavebních projektů může ŘO požadovat splnění konkrétního stavu
stavební připravenosti, např. podanou žádost o územní rozhodnutí. Tyto požadavky budou
klíčové v momentě finalizace programových rámců, který předpokládáme v dubnu 2022.
VÝŠE PODPORY A VYHLÁŠENÍ VÝZEV
- Vláda schválila pravidla spolufinancování operačních programů, ze kterých vyplývá, že výše
dotace z EU v rámci naší aglomerace bude i nadále ve výši 85 %, naopak nedojde k dalšímu
kofinancování ze státního rozpočtu.
- Výjimku tvoří:
o projekty v oblasti školství, na které bude možné získat celkovou dotaci, tedy vč. příspěvku
ze státního rozpočtu, ve výši max. 90 % (stejně jako tomu bylo v programovém období 2014–
2020);
o subjekty realizující územní dimenzi, tj. financování činnosti nositele ITI, na niž bude možné
získat dotaci max. 95 % (v programovém období 2014–2020 byla dotace ve výši 100 %).
Schválení programových dokumentů operačních programů ze strany Evropské komise se
předpokládá v průběhu dubna 2022. Následně budou schválena kritéria pro hodnocení
projektů a vyhlášeny první individuální výzvy. Vypsání prvních aglomeračních výzev
očekáváme ve 2. polovině roku 2022.

13
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty
pro rok 2022

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok
2022, která jsou přílohou tohoto usnesení.
Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Pardubic jsou předložena ke schválení Pravidla pro poskytování dotací z
Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2022 (dále jen „Pravidla“). Pravidla
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stanovují procesní i faktické podmínky poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Pardubic v rámci Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2022, který slouží k
podpoře aktivit dětí i dospělých s výrazným ekovýchovným působením zvyšujícím ekologické
povědomí dětí i veřejnosti (podpora konkrétních osvětových akcí, krytí nákladů na nájemné
za využití výukových prostor, na odměny, nadstandardní ekovýchovné aktivity škol a
školských zařízení) a dále na provoz subjektů, které svou činností dlouhodobě podporují
osvětu v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.
Předložená pravidla jsou upravena pro účely poskytování dotací z rozpočtu města Pardubic v
následujícím kalendářním roce 2022. Jejich aktualizace je v souladu se Zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubic, která byla schválena formou
Směrnice č. 11/2021 na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 16.12.2021
Komise pro životní prostředí při Radě města Pardubic na svém jednání dne 8.11.2021
projednala Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty
na rok 2022. Rada města Pardubic projednala a doporučila Zastupitelstvu města Pardubic
jejich schválení na svém jednání dne 10.1.2022.
Dle zákona o obcích nepatří rozhodování o schválení Pravidel 2022 do kompetence
Zastupitelstva, nýbrž dle § 102 odst. 3 do tzv. "zbytkové kompetence" rady. Nicméně
vzhledem k tomu, že předložená Pravidla dopadají rovněž na poskytování dotací, o nichž je
dle zákona o obcích příslušné k rozhodování zastupitelstvo, je v předloženém znění Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu města stanovena podmínka schválení Pravidel zastupitelstvem
města (čl. 1 odst. 2 Zásad). Z tohoto důvodu je v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona o
obcích vyhrazeno rozhodnutí o schválení předložených Pravidel Zastupitelstvu města.

14
Žádost o navýšení dotace u investičního projektu "Revitalizace objektu na Jana
Palachačp. 363 a 372 pro umístění P-PINK"

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8.10.2020 za účelem
financování části nákladů projektu s názvem „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363
a 372 pro umístění P-PINK, z.ú.“ ve výši 17 mil. Kč s ústavem Pardubický podnikatelský
inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72
562, a to na žádost příjemce dotace ze dne 17.12. 2021, jímž bude navýšena dotace o
částku 5 mil. Kč, která odpovídá navýšení finančních nákladů na realizaci projektu z důvodu
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nového výběrového řízení na zhotovitele stavby uskutečněného pro nepředvídatelný
zásadní růst cen stavebních materiálů. Znění dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace
tvoří přílohu tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8.10.2020 s ústavem Pardubický
podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12,
530 02, IČ: 63 72 562, dle bodu I. tohoto usnesení.
Z: Nadrchal Jan, náměstek primátora
T: 4. 2. 2022
Důvodová zpráva

Na základě žádosti o navýšení dotace o částku 5 mil. Kč, která vychází z informace o navýšení
investičních výdajů na realizaci projektu dle nově dokončeného výběrového řízení na
zhotovitele stavby, které bylo realizováno z důvodu zrušení původního výběrového řízení
(odstoupení vítězného uchazeče před uzavření SOD).
Detailní informace a zdůvodnění uzavření dodatku obsahuje žádost P-PINK, která je přílohou
č. 1 této důvodové zprávy.
Navrhovaný dodatek č. 2 dotační smlouvy definuje tyto nové skutečnosti:
• navyšuje cenu dotační podpory na základě žádosti P-PINK o částku 5 mil. Kč,
• reaguje na nezbytný časový posun realizace projektu, tzn. dochází k posunu termínu
vyúčtování poskytnuté dotace za datum po očekávaném dokončení realizace díla (stavební i
fakturační ukončení).
Pro úplnost jsou součástí příloh tyto doposud schválené dokumenty:
• původní Smlouva o poskytnuti dotace "Revitalizace objektu na Jana Palacha čp 363 a 372
pro umístění P-PINK, z.ú."
• dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace "Revitalizace objektu na Jana Palacha čp 363 a
372 pro umístění P-PINK, z.ú.", který řeší prodloužení doby dosažení účelu dotace a termínu
vyúčtování investiční dotace u realizování investičního projektu.
Na jednání uskutečněném v prosinci 2021 s zástupci P-PINK byla v souvislosti s potřebou
vyřešit dofinancování projektu komunikovaná agenda nastavení „Žádostí o platbu“ (dále jen
ŽOP) vůči poskytovali dotační podpory (MPO ČR) a bylo konstatováno, že lze v roce 2023
očekávat časový nesoulad mezi platbami faktur a čerpáním dotačních prostředků od MPO ČR
(platby ex post). Zpracovatel proto považuje za korektní upozornit na skutečnost, že pro rok
2023 nelze vyloučit potřebu P-PINK získat krátkodobou půjčku na profinancování smluvních
závazků vůči zhotoviteli. Tato případná potřeba bude komunikována ze strany P-PINK vůči
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městu a kraji nejdříve v období 10-12/2022.
Návrh dodatku č. 2 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města, protože dle § 85 písm.
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, náleží rozhodování o
poskytování dotací nad 50 000 Kč a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí do
vyhrazené kompetence zastupitelstva obce, tedy včetně rozhodování o uzavření dodatku ke
smlouvě o poskytnutí dotace. Rada města v tomto případě dle ust. § 102 odst. 1 téhož
zákona připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva.

15
Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Zásady statutárního města Pardubic, které jsou přílohou tohoto usnesení.
Důvodová zpráva

Statutární město Pardubice je povinno pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a
chránit veřejný zájem a dbát o rozvoj transformačních, rozvojových a stabilizovaných území i
přírodních lokalit. Důsledkem stavebního rozvoje je zvyšování zátěže území statutárního
města Pardubice, které vyvolává požadavky na zajištění odpovídajících kapacit občanské
vybavenosti, veřejných služeb a veřejné infrastruktury, které budou sloužit stávajícím
obyvatelům statutárního města Pardubice i novým obyvatelům a uživatelům těchto
investičních záměrů. Statutární město Pardubice má zájem na kontinuálním rozvoji svého
území v dlouhodobém časovém horizontu. S ohledem na to vytváří koncepční nástroje, jež
vedle územního plánování zajistí vyšší kvalitu komunikace mezi statutárním městem
Pardubice a investory při naplňování jejich cílů s ohledem na funkci a dlouhodobý pozitivní
vliv Investičních záměrů v oblastech dotčených realizací investičních záměrů.
Předkládané Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory („Zásady“)
kladou důraz na rozvoj veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, dopravní infrastruktury,
technické infrastruktury včetně staveb a zařízení pro nakládání s odpady a pozemků, staveb
a zařízení občanské vybavenosti. Požadavky na veřejnou infrastrukturu plynou primárně z
platného Územního plánu Pardubice v aktuálním znění.
Účelem Zásad je primárně navázat spolupráci mezi statutárním městem Pardubice a
jednotlivými investory a poskytnout základní rámec pro jednání o umístění investičních
záměrů na území statutárního města Pardubice za transparentních a nediskriminačních
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podmínek. Účelem Zásad také je, aby zároveň docházelo k adekvátní koordinaci postupu
přípravy investičních záměrů mezi statutárním městem Pardubice a konkrétními investory, a
to zejména s ohledem na nutnost zajištění nové či úpravy stávající veřejné infrastruktury, a
dále koordinaci s programy rozvoje jednotlivých Městských obvodů statutárního města
Pardubice. Zásady dále cílí na zrychlení procesu realizace investičních záměrů a s ohledem na
to kladou důraz na koordinaci a řešení případných nejasností a protichůdných či
nesouladných postojů dotčených stran již ve fázi předprojektové přípravy.
Společný postup dle Zásad tedy vede ke vzájemné spolupráci a koordinaci stran s cílem
stanovit spravedlivou a odůvodněnou spoluúčast Investorů na zvýšených nákladech
statutárního města Pardubice na veřejnou infrastrukturu vyvolaných investičními záměry,
řešení deficitů veřejné infrastruktury a veřejné vybavenosti a zajištění udržitelného rozvoje a
ochrany zájmů obyvatel. Zásady upravují podmínky jednání statutárního města Pardubice a
jeho městských obvodů výhradně v rámci jejich samostatné působnosti. Statutární město
Pardubice a jeho městské obvody nesmí a nebudou, jakkoliv zasahovat do rozhodování
orgánů Magistrátu města Pardubice či jiných dotčených orgánů, nebo do výkonu přenesené
působnosti, především pak do rozhodování ve správním řízení či v jiném řízení či procesu dle
příslušných právních předpisů, jehož výsledkem je rozhodnutí, vydání závazného stanoviska
a/nebo vydání jiného správního aktu v procesu přípravy a realizace investičních záměrů.
Cílem těchto Zásad je rovněž motivovat investory ke spolupráci na zajištění trvale
udržitelného rozvoje statutárního města Pardubice a podpořit jeho kompaktní rozvoj a
následnou funkční správu.
Statutární město Pardubice má za cíl postupovat podle těchto Zásad na všech plochách
nacházejících se na území statutárního města Pardubice, tvořeném celkem 20 katastrálními
územími, s výjimkou území městské památkové rezervace.
Nejrůznější zásady spolupráce obce s developery na rozvoji veřejné infrastruktury či pravidla
pro výstavbu (nebo jinak nazvané dokumenty obdobného charakteru) v praxi již fungují v
několika českých městech, např. v Říčanech, Mnichově Hradišti, Táboře, Českém Brodě, či
městských částech Prahy: na Praze 5, Praze 7, Praze 22. Zásady schválilo také zastupitelstvo
Statutárního města Jihlavy nebo Statutární město Brno.
Cílem Zásad je zajistit trvale udržitelný rozvoj výstavby ve spolupráci s developery. Zásady by
také mohly být jedním z nástrojů pro dosažení cílů v oblasti adaptace na klimatické změny a
zlepšení životního prostředí a kvality života ve městě. Koordinovaná výstavba na celém
území města je základem úspěšné strategie rozvoje města. Zásady mohou posloužit k tomu,
aby se komplexně, transparentně, předvídatelným a nediskriminačním způsobem v souladu s
právními předpisy řešily podmínky realizace určitých projektů a plnění, která
stavebník/developer městu poskytne. Zásady obsahují konkrétní principy a postupy pro
jednání města s developery, včetně obecného vzoru smluv.
Zásady také zakotvují některé závazky pro samotné město, zejména poskytnutí součinnosti
stavebníkovi v rámci samostatné působnosti zejména v předprojektové přípravě. Město se
může např. zavázat, že v případě splnění podmínek podle smlouvy, nebude mít námitky k
developerskému záměru.
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Zásady mohou pomoci vytvořit prostor pro to, dohodnout s developery podmínky realizace
jejich záměrů, včetně realizace veřejné infrastruktury či občanské vybavenosti ještě před
vlastním povolovacím řízením. Díky urychlení předprojektové přípravy záměru může přijetí
Zásad vést k zrychlení samotné realizace developerských záměrů a jejich připojování na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, což mohou ocenit samotní developeři a z
toho důvodu by mohly být ochotni se smluvně zavázat k poskytnutí finančního příspěvku
nebo k nepeněžnímu plnění.
Přijetí Zásad tak městu vytváří prostor pro systémový přístup v komunikaci s developery,
který v případě uzavření příslušné smlouvy zajišťuje městu právní vynutitelnost příslibů
developera v kombinaci s možností získání finančního příspěvku do svého rozpočtu nebo
jiného nepeněžního plnění. Uzavření příslušné smlouvy je na principu dobrovolného
charakteru, a ze strany města není dle zásad uvažováno u všech staveb (např. u individuální
výstavby pro uspokojení vlastní bytové potřeby stavebníka). Výše investičního příspěvku se
obvykle vypočítává z výměry hrubých podlažních ploch záměru a násobí se stanovenou
částkou, která činí 800 Kč/m2.
Smlouvy uzavírané s developery na základě Zásad se týkají výhradně samostatné působnosti
města a nenahrazují (což ani nemohou) rozhodnutí správních orgánů.
Zásady byly zpracovány v průběhu roku 2021 a to na základě schváleného projektového
záměru a identifikační listiny projektu ze dne 30. 6. 2020. Na tvorbě Zásad se tak podílel
projektový tým primárně složený ze zástupců dotčených odborů magistrátu společně s
delegovanými zástupci starostů městských obvodů, zástupců komisí a zastupitelských klubů.
Právní a zpracovatelskou podporu projektu činila společnost Frank Bold advokáti s.r.o., kteří
patří v současné době k nejaktivnějším právním kancelářím, které se věnují zpracování Zásad
ve městech napříč Českou republikou a kteří pomáhali zpracovávat zásady například ve
zmíněných statutárních městech Jihlava nebo Brno. Zásady byly také konzultovány se
zástupci Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, Asociací developerů z.s. a při
jednání 1. 11. 2021 také se zástupci významných investorů v území a starosty jednotlivých
MO. Před finalizací dokumentu byl návrh zásad 2. 12. 2021 také představen zastupitelům
města Pardubic a členům komisí (Komise pro architekturu a urbanismus, Komise pro strategii
a smart city). Z jednání vyplynuly dvě zásadní připomínky. První se týkala přenesení
kompetence při rozhodnutí o snížení příspěvku, respektive poskytnutí slevy z investičního
příspěvku pro investory, a to do Zastupitelstva města Pardubic (zapracováno v čl. III odst. 4 a
5). Druhá se týkala zapojení veřejnosti do procesu průchodu investičního záměru městem dle
Zásad. Zapojení veřejnosti nebylo do návrhu Zásad v této fázi zapracováno. Očekávatelným
nositelem připomínek veřejnosti v pracovní skupině může být, dle názorů předkladatelů a
vyjádření odborných útvarů magistrátu, nominovaný zástupce městských obvodů
(předpokladem jsou starostové obvodů), na které se veřejnost může s připomínkami v
prvotní fázi investičního záměru také obrátit. Předkladatelé této zprávy podotýkají, že do
budoucna, po nabytí zkušeností s aplikací Zásad, není aktualizace Zásad v tomto směru
vyloučena.
Organizačně bude spolupráce s investory v rámci procesu průchodu zásad městem zajištěna
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pracovním úvazkem v rámci nově připravované pozice tzv. koordinátora na Odboru hlavního
architekta. Ten bude mít na starosti koordinaci jednání s investorem o investičním záměru a
bude svolávat pracovní skupinu složenou ze zástupců Odboru majetku a investic, Odboru
školství, kultury a sportu, Odboru životního prostředí, Odboru rozvoje a strategie, Odboru
dopravy, Komise pro architekturu a Odboru hlavního architekta a ze zástupce statutárního
města Pardubice, dále pak ze zástupce dotčeného MO. Jednání Pracovní skupiny se zúčastní
též zástupce Investora, jehož Investiční záměr je předmětem jednání. Účelem tohoto jednání
je seznámit Investora se základními požadavky statutárního města Pardubice, dotčeného MO
a dalších dotčených subjektů, zejména s požadavky týkajícími se kapacit Veřejné
infrastruktury a jejího umístění.
Shrnutí očekávaných přínosů při uplatňování Zásad:
Pro město:
- systémová podpora a očekávaná větší koordinace výstavby na území města,
- podpora kvalitních řešení v lokalitě,
- jednání zástupců města s developery má jasný rámec,
- jasný postup a koordinace uvnitř úřadu a v tandemu město – MO, podpora pro MO v
případě jednání o velkých záměrech,
- vliv na podobu projektu, podmínek výstavby, možnost domlouvat součinnost a případně
společné projekty,
- koordinace veřejných investic do lokality (na základě smluv s partnerem),
- vliv na podobu veřejné infrastruktury (a na budoucí náklady na její údržbu a provoz).
Pro investora:
- Všechny požadavky a připomínky samosprávných orgánů obce a vlastníků veřejné
infrastruktury „na jednom místě“ v předem definovaném procesu,
- zkrátí dobu vyjednávání a přípravy projektu, řídí rizika zásahů města do projektu,
- dlouhodobost vyjednaného řešení – dobrá smlouva přetrvá i volby,
- možnost dojednat kvalitní řešení a společné / městské investice do lokality,
- investor ví, jak jednat s úřadem,
- existuje jasný rámec, kterým jde poměřovat obsah a trvání reakce města na představované
projekty, tento rámec jde dlouhodobě vylepšovat.
Zásady a jejich uplatňování budou v průběhu realizace pravidelně vyhodnocovány a
aktualizovány dle identifikovaných potřeb vycházející ze spolupráce města s investory a
počítá se s jejich případnou úpravou, kterou bude finálně schvalovat Zastupitelstvo města
Pardubic.
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16
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center na období roku
2022, která jsou přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1.
Důvodová zpráva

Komise pro rodinu a děti projednala dne 06.12.2021 Pravidla pro poskytování dotací z
Programu podpory rodinných center v roce 2022 (dále také Pravidla) s doporučením Radě a
Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení (hlasování – 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0,
návrh byl podpořen).
Program podpory rodinných center je určen ke vzdělávání a na pomoc rodinám
prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí a udržování profesních znalostí a
dovedností rodičů nejen na rodičovské dovolené, dále pak k posilování mezigeneračního
soužití v rodině, prevenci sociální izolace a sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, a to
formou osvěty, vzdělávání, nácviku, tréninku, sdílení či poradenství. Dotace z Programu
podpory rodinných center je zaměřená na podporu organizovaných celoročních činností i
jednorázových akcí.
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center v roce 2022 jsou
přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1. Navržené změny oproti roku 2021 jsou v textu označeny
červenou barvou. Mezi navržené změny patří:
- časová aktualizace
- úprava neuznatelných nákladů (rozšíření o položku "elektrické
spotřebiče"),
- finanční spoluúčast
žadatele,
- úprava definice pojmu "investice/investiční výdaj".
Definování pojmu investice/investiční výdaj, na jehož úhradu lze za dalších stanovených
podmínek využít dotační prostředky z rozpočtu města. Navrhovaná definice je formulována v
souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
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563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky. Přesnou definicí pojmu investice/investiční výdaj pro účely dotačního procesu lze
předejít nesrovnalostem při podávání žádostí o dotace, resp. při předkládání vyúčtování
jednotlivých dotací (provozního, výjimečně investičního charakteru).
Při přípravě Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center na období
roku 2022 členové komise vycházeli ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Pardubice (směrnice č. 2635/2021). Po schválení Zastupitelstvem města Pardubic
budou Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center na období roku
2022 zveřejněny na webových stránkách
města.
Po schválení Zastupitelstvem města Pardubic budou Pravidla zveřejněna na webových
stránkách města a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, budou vyhlášeny podmínky dotačního
programu (záměr) a zahájen proces příjímání žádostí o poskytování dotací.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nepatří rozhodování o
schválení pravidel pro poskytování dotací do kompetence zastupitelstva. Tato záležitost
náleží dle § 102 odst. 3 do tzv. „zbytkové kompetence“ rady, nicméně vzhledem k tomu, že
předložená pravidla dopadají rovněž na poskytování dotací, o nichž je dle zákona příslušné k
rozhodování zastupitelstvo, navrhuje předkladatel, aby dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona o
obcích, rozhodlo zastupitelstvo.

17
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s.,
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498 600 Kč se subjektem
PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci
projektu "Mít oči k vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1.
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK o.p.s., se
sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu "Mít oči k
vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1.
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
T: 31.03.2022
Důvodová zpráva

Poskytnutí finančních prostředků subjektům PROZRAK o.p.s, IČO: 22855076 a Hamzova
odborná léčebna pro děti a dospělé, IČO: 00183024 bylo schváleno na jednání Zastupitelstva
města Pardubic dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2613/2021 v rámci návrhu rozpočtu města
Pardubic na rok 2022; správce rozpočtové kapitoly 6131 (Odbor sociálních věcí).
Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Pardubice přijatými Zastupitelstvem města Pardubice dne 16.12.2021,
usnesení č. Z/2635/2021. Dotovaný subjekt uzavře s městem veřejnoprávní smlouvu o výši
finanční podpory. Předmětem usnesení je schválení uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč. Jedná se o formální dokončení procesu uzavírání smluv o
poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích.
Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů náleží do
vyhrazené pravomoci zastupitelstvu obce rozhodování o „poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí nad 50.000,- Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým
osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí".
Návrhy usnesení jsou kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2022.
Dotace subjektu PROZRAK o.p.s. ve výši 498 600 Kč je určena na projekt "Mít oči k vidění".
Tento kontinuální projekt je určen pro zrakovou prevenci předškolních dětí v Pardubicích. V
roce 2022 by zrakovou prevencí v mateřských školách měly procházet nejen děti, které nově
do mateřských škol nastoupí, ale i děti v posledním ročníku mateřské školy (jedná se o cca 2
300 dětí). Zrakovou prevenci však mohou využít i děti, které mateřskou školu nenavštěvují a
pediatr či rodiče potřebují provést vyšetření zraku dítěte. Toto vyšetření zraku je zajišťováno
v rámci tzv. screeningových dnů PROZRAKu v Pardubické nemocnici (cca 200 dětí). Úspěšnost
projektu je nejlépe dokumentována na faktu, že se zvyšuje počet zachycených zrakových vad
u dětí, které nastupují do základní školy. Dotace bude použita na úhradu provozních nákladů
(materiál, služby) a personálních nákladů.

Návrh usnesení č. 002
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269 000 Kč se subjektem
PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci
projektu "CIP - Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění", ve
znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK o.p.s., se
sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu "CIP Centrum integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění", ve znění dle přílohy
č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2.
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
T: 31.03.2022
Důvodová zpráva

Dotace subjektu PROZRAK o.p.s. ve výši 269 000 Kč je určena na projekt "CIP - Centrum
integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění". Tento projekt je určen pro děti
s poruchami binokulárního vidění, kdy se jedná o následnou péči. Tupozrakým a šilhajícím
dětem jsou poskytovány ambulantní služby ortoptistky a speciálního pedagoga (tyflopeda).
Náplní ortoptistky je cvičení na ortoptických a pleoptických přístrojích, speciální pedagog
potom doplňuje práci ortoptistky a formou hravých činností provádí reedukaci zraku.
Jedinečnou výhodou CIPu je, že děti cvičí tupozraké oko intenzivně po celou jednu hodinu.
Fungováním péče v CIPu je dokončena komplexní péče o zrak pardubické předškolní
populace. Dotace bude použita na úhradu provozních nákladů (materiál, služby, pomůcky na
cvičení) a personálních nákladů.

Návrh usnesení č. 003

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč se subjektem
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO:
00183024, na realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu
tohoto usnesení č. 3.
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Hamzova odborná
léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO: 00183024, na
realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č.
3.
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
T: 31.03.2022
Důvodová zpráva

Dotace subjektu Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve výši 100 000 Kč je určena
na projekt „Zdravá dětská noha“. Tento projekt je zaměřen na včasnou diagnostiku funkčních
vad dětských nohou. Diagnostika dětského chodidla probíhá přímo ve školních zařízeních v
prvních třídách pardubických základních škol. Jedná se o cca 900 dětí. Diagnostika je
založena na vyšetření chodidla dítěte pomocí tenzometrické desky prostřednictvím
podobarografického přístroje, který snímá při vyšetření tlaky chodidel a pomocí senzorů
převádí signál do digitální podoby. Hlavním cílem projektu je pomoci předcházet
onemocněním pohybového aparátu dítěte, neboť včas nezjištěné vady nohou mohou vést v
dalším vývoji dítěte ke skolióze, vadnému držení těla a dalším obtížím. Včasnou diagnostikou
lze přitom většině výše uvedených problémů předejít. V roce 2021 nebyl projekt realizován v
důsledku výskytu pandemie a uzavření škol dle nařízení vlády z důvodu rozšíření onemocnění
SARS-Cov-2. Poskytnutá finanční částka byla vrácena v plné výši. Dotace v roce 2022 bude
použita na úhradu personálních nákladů.

18
Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování
bezpečnosti

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti,
která jsou přílohou č. 1 tohoto návrhu usnesení.
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Důvodová zpráva

Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti je rozdělen na dva dotační tituly, a to
Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti a Podpora požární ochrany. V roce 2021 došlo
na základě zkušeností z dotačních řízení z předchozích let k zásadnější optimalizaci Pravidel
pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti (dále
„Pravidla“), a to zejména v dotačním titulu Podpora požární ochrany. Nově jsou žádosti v
tomto dotačním titulu objektivně ohodnoceny na základě konkrétních a prokazatelně
doložitelných skutečností, jako jsou počty aktivních dětí či počty pořádaných akcí, a na
základě těchto údajů je proveden matematický výpočet.
Od roku 2021 je dotační titul Podpora požární ochrany rozdělen na dvě oblasti:
1. Pořízení majetku a vybavení
2. Podpora preventivně výchovné činnosti mládeže
Navržené změny oproti roku 2021 jsou v textu označeny červeně. Zejména se jedná o
sjednocení postupu a podmínek při přijímání žádostí tak, aby byly v souladu se Zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice. V obecné části těchto Pravidel
je hlavní změnou specifikace investičních a neinvestičních výdajů. Navrhovaná definice je
formulována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přesnou definicí pojmu
investice/investiční výdaj pro účely dotačního procesu lze předejít nesrovnalostem při
podávání žádostí o dotace, resp. při předkládání vyúčtování jednotlivých dotací (provozního,
výjimečně investičního charakteru). Nově je zavedena povinná finanční spoluúčast žadatele
(sborů dobrovolných hasičů). V oblasti „Pořízení majetku a vybavení“ je zvýšena maximální
výše podpory ze 40 000 Kč na 50 000 Kč.
U Pravidel pro dotační titul Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti ke změnám
nedošlo.
Návrh Pravidel byl předložen Radě města Pardubic dne 17.1.2022 ke schválení.
Pravidla jsou předkládána v režimu změn a jsou přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1.
Při přípravě Pravidel komise vycházela z aktuálně platných Zásad pro poskytování dotací z
rozpočtu statutárního města Pardubice. Po schválení Zastupitelstvem města Pardubic budou
Pravidla zveřejněna na webových stránkách města a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, budou vyhlášeny
podmínky dotačního programu (záměr) a zahájen proces přijímání žádostí a poskytování
dotací.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nepatří rozhodování o
schválení Pravidel pro poskytování dotací do kompetence zastupitelstva. Tato záležitost
náleží dle § 102 odst. 3 do tzv. "zbytkové kompetence" rady, nicméně vzhledem k tomu, že
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předložená Pravidla dopadají rovněž na poskytování dotací, o nichž je dle zákona příslušné k
rozhodování zastupitelstvo, navrhuje předkladatel, aby dle ustanovení § 84 odst. 4 výše
uvedeného zákona rozhodlo zastupitelstvo.
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu
"Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením"

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 200 000 Kč z rozpočtu
města se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, na realizaci projektu "Ordinace praktického lékaře pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením", ve znění přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 200 000 Kč z rozpočtu
města se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, na realizaci projektu "Ordinace praktického lékaře pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením", ve znění přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení.
Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
T: 28.2.2022
Důvodová zpráva

Projekt "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" (dále též
"Projekt") funguje ve městě Pardubice od roku 2016. Lékařská péče je poskytována pro
cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením, mezi které patří nejen bezdomovci,
ale i osoby bydlící v nestandardní formě bydlení (ubytovny, azylové domy), drogově závislí,
cizinci, osoby propuštěné z VTOS, ze zdravotnických zařízení (nemocnic, psychiatrických
léčeben, léčeben pro dlouhodobě nemocné), dětských domovů a výchovných ústavů. Ve
městě Pardubice tato cílová skupina čítá cca 400 osob. Na zajištění lékařské péče pro cílovou
skupinu město Pardubice spolupracuje se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., IČO
28782089, se sídlem Rabštejn 17, 537 01 Rabštejnská Lhota.
105

Rada města Pardubic schválila dne 10.1.2022 Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu
"Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" (dále též Smlouva o
spolupráci"), ve které statutární město Pardubice (dále též "Město") a společnost MUDr.
Radoslav Svoboda jako poskytovatel zdravotní péče vzhledem k veřejné prospěšnosti tohoto
Projektu deklarují spolupráci. Smlouva o spolupráci je přiložena jako Příloha důvodové
zprávy. V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Pardubice a dle čl. III., odst. 5 Smlouvy o spolupráci podává každoročně subjekt MUDr.
Radoslav Svoboda žádost o dotaci na zajištění Projektu ve výši 200 000 Kč. Finanční částka je
kryta schváleným rozpočtem města a je vyplácena ve čtyřech splátkách. V období od
1.8.2020 do 31.1.2022 Město tento Projekt finančně nepodporovalo, jelikož byl financován z
prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci výzvy programu "Poskytování zdravotně
sociálních služeb osobám bez přístřeší II".
Rozsahem služba funguje 6 hodin týdně, přičemž je realizovaná dle potřeby i návštěvní
lékařská péče v terénu. Poskytovatel péče provozuje zdravotní služby cílové skupině na
adrese Jana Palacha 324, Pardubice. Projekt je od počátku vnímán jako významný pro
zkvalitnění života cílové skupiny ohrožených osob a současně je ku prospěchu nejširší
veřejnosti zejména s ohledem na prevenci šíření infekčních chorob. Fungování ordinace je v
cílových pracovních skupinách komunitního plánování hodnoceno velice kladně, avšak
vzhledem k charakteru cílové skupiny se neobejde bez výrazné podpory sociálních služeb,
proto je nezbytná vzájemná a úzká spolupráce mezi zdravotníky, neziskovými organizacemi a
sociálními pracovníky Magistrátu města Pardubic při řešení nepříznivé životní situace klienta.
Pro provoz ordinace byla vybrána lokalita, kde sídlí sociální služba nízkoprahové denní
centrum, jehož služeb využívají stávající i potencionální klienti tohoto zdravotnického
zařízení. Lokalita ordinace je výhodná i vzhledem k blízkosti azylových domů a nocleháren.
Statistiky za rok 2021 - údaje vždy k 30.11. daného roku:
- počet registrovaných pacientů - 152 (v roce 2020 bylo 110 registrovaných pacientů);
- skutečný počet klientů čerpajících péči - 210 (v roce 2020 - 170 klientů);
- počet vyšetření : 858 (v roce 2020 - 405 vyšetření).
Nejčastější obtíže: tlak, zvýšený cukr, rány, svrab, Covid-19. Oproti roku 2021 je zjevný nárůst
klientů i poskytované péče.
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20
Dotace a veřejnoprávní smlouvy na azylové domy

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1 026 000 Kč z rozpočtu města, s žadatelem
SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na
zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového
domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle
přílohy č.1 návrhu tohoto usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1 026 000 Kč
z rozpočtu města, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02
Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v
objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na
Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č.1 návrhu tohoto usnesení č. 1.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města s
žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO
27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského
azylového domu pro ženy a matky s dětmi čp. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích,
ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1.
Z: Bartošová Iva, Rychtecký Jakub
T: 31.3.2022

Důvodová zpráva

Dne 30.11.2021 si podal poskytovatel sociálních služeb SKP-Centrum, o.p.s. žádost o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Pardubic v celkové výši 1 026 000 Kč (Městský azylový
dům pro ženy a matky s dětmi 688 000 Kč, Noclehárna pro ženy 253 000 Kč, Krizová pomoc
85 000 Kč) na období roku 2022 na sociální služby, které provozuje v objektu Městského
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azylového domu pro ženy a matky s dětmi čp. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích.
Jedná se o registrované sociální služby: azylový dům pro ženy a matky s dětmi, noclehárna
pro ženy a krizová pomoc. Tyto sociální služby jsou na území města Pardubic jedinečné.
Cílem služby azylového domu je poskytování přechodného ubytování a s ním spojených
služeb ženám a matkám s dětmi, které jsou v obtížné životní situaci spojenou se ztrátou
bydlení. Služba noclehárna pro ženy zajišťuje přenocování v důstojných podmínkách a
možnost uspokojení základních životních potřeb žen, jako je hygiena a jídlo. Služba krizová
pomoc poskytuje přístřeší, psychickou a materiální podporu ženám a matkám s dětmi, které
se ocitly v situaci ohrožení zdraví nebo života (domácí násilí, akutní partnerská, rodinná nebo
sociální krize), kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou sociální situaci vlastními
silami.
Dotace je poskytována v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci při zajištění služeb
Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi schválenou dne 30.01.2017 usnesením
Zastupitelstva města Pardubice pod č. Z/1514/2017 a je přílohou důvodové zprávy k návrhu
usnesení č. 1.
Položka na individuální dotaci subjektu SKP-Centrum, o.p.s., IČO 27534804 byla schválena na
jednání Zastupitelstva města Pardubice dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2613/2021 v rámci
návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2022; správce rozpočtové kapitoly 6131 (Odbor
sociálních věcí).
Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Pardubice přijatými Zastupitelstvem města Pardubice dne 16.12.2021,
usnesení č. Z/2635/2021. Dotovaný subjekt uzavře s městem veřejnoprávní smlouvu o výši
finanční podpory. Předmětem usnesení je schválení uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace nad 50.000 Kč. Jedná se o formální dokončení procesu uzavírání smluv o
poskytnutí dotace nad 50.000 Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích.
Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů náleží do
vyhrazené pravomoci zastupitelstvu obce rozhodování o „poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí nad 50.000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým
osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí".
Návrhy usnesení jsou kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2022.

Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
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poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1 300 000 Kč z rozpočtu města, s žadatelem
SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na
zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro
muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto
usnesení č. 2.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1 300 000 Kč
z rozpočtu města, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02
Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v
objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle
přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města s
žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO
27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového
domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu
tohoto usnesení č. 2.
Z: Bartošová Iva, Rychtecký Jakub
T: 31.3.2022

Důvodová zpráva

Dne 30.11.2021 si podal poskytovatel sociálních služeb SKP-Centrum, o.p.s. žádost o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Pardubic ve výši 1 300 000 Kč (Městský azylový dům pro
muže 873 000 Kč, Noclehárna pro muže 427 000 Kč) na období roku 2022 na sociální služby,
které provozuje v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v
Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby: azylový dům pro muže a noclehárna pro
muže. Tyto sociální služby jsou na území města Pardubic jedinečné.
Cílem služby azylového domu je poskytování přechodného ubytování a s ním spojených
služeb dospělým mužům, zajištění základních životních potřeb a motivace k aktivnímu
přístupu při řešení jejich situace. Noclehárna pro muže poskytuje mužům bez přístřeší
starším 18 let pomoc a důstojné uspokojení základních životních potřeb (zajištění podmínek
pro přípravu stravy a pro vykonání osobní hygieny) a podporu pro řešení jejich nepříznivé
životní situace.
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Dotace je poskytována v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci při zajištění služeb
Azylového domu pro muže, schválenou dne 30.01.2017 usnesením Zastupitelstva města
Pardubice pod č. Z/1515/2017 a je přílohou důvodové zprávy k návrhu usnesení č. 2.
Položka na individuální dotaci subjektu SKP-Centrum, o.p.s., IČO 27534804 byla schválena na
jednání Zastupitelstva města Pardubice dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2613/2021 v rámci
návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2022; správce rozpočtové kapitoly 6131 (Odbor
sociálních věcí).
Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Pardubice přijatými Zastupitelstvem města Pardubice dne 16.12.2021,
usnesení č. Z/2635/2021. Dotovaný subjekt uzavře s městem veřejnoprávní smlouvu o výši
finanční podpory. Předmětem usnesení je schválení uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace nad 50 000 Kč. Jedná se o formální dokončení procesu uzavírání smluv o
poskytnutí dotace nad 50.000 Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích.
Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů náleží do
vyhrazené pravomoci zastupitelstvu obce rozhodování o „poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí nad 50.000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým
osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí".
Návrhy usnesení jsou kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2022.

Návrh usnesení č. 003

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace v celkové výši 553 300 Kč z Programu podpory v sociální a
zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02
Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města poskytovaných
v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na
Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 553 300 Kč z
Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se
sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného
nebytových prostor města poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy
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a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1
návrhu tohoto usnesení č. 3.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v
sociální a zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550,
530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města v
objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na
Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3.
Z: Bartošová Iva, Rychtecký Jakub
T: 31.3.2022

Důvodová zpráva

Dne 03.01.2022 si podal poskytovatel sociálních služeb SKP-Centrum, o.p.s. individuální
žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na nájemné
nebytových prostor města v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi
č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve kterém poskytuje registrované sociální
služby: Městský azylový dům pro ženy a matky ve výši 507 000 Kč, Noclehárna pro ženy ve
výši 38 300 Kč a Krizová pomoc ve výši 8 000 Kč, celkem ve výši 553 300,- Kč.
Komise pro sociální a zdravotní věci doporučila podpořit organizaci SKP-Centrum, o.p.s. na
nájemné nebytových prostor města pro Městský azylový dům pro ženy a matky, Noclehárnu
pro ženy a Krizovou pomoc v plné výši 553 300 Kč.
Dotace je poskytována v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci při zajištění služeb
Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi schválenou dne 30.01.2017 usnesením
Zastupitelstva města Pardubice pod č. Z/1514/2017.
Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Pardubice přijatými Zastupitelstvem města Pardubice dne 16.12.2021,
usnesení č. Z/2635/2021. Dotovaný subjekt uzavře s městem veřejnoprávní smlouvu o výši
finanční podpory. Předmětem usnesení je schválení uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace nad 50 000 Kč. Jedná se o formální dokončení procesu uzavírání smluv o
poskytnutí dotace nad 50000 Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích.
Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů náleží do
vyhrazené pravomoci zastupitelstvu obce rozhodování o „poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým
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osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí".
Návrhy usnesení jsou kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2022.

Návrh usnesení č. 004

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace v celkové výši 181 000 Kč z Programu podpory v sociální a
zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02
Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města v objektu
Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č.
1 návrhu tohoto usnesení č. 4.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 181 000 Kč z
Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se
sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného
nebytových prostor města v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici
v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z z Programu podpory v
sociální a zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550,
530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města
poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v
Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4.
Z: Bartošová Iva, Rychtecký Jakub
T: 31.3.2022

Důvodová zpráva

Dne 03.01.2022 si podal poskytovatel sociálních služeb SKP-Centrum, o.p.s. individuální
žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na nájemné
nebytových prostor města v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v
Pardubicích, ve kterém poskytuje registrované sociální služby: Azylový dům pro muže ve výši
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152 300 Kč a Noclehárna pro muže 28 700 Kč, celkem ve výši 181 000 Kč.
Komise pro sociální a zdravotní věci doporučila podpořit organizaci SKP-Centrum, o.p.s. na
nájemné nebytových prostor města pro Azylový dům pro muže a Noclehárnu pro muže v
plné výši, celkem ve výši 181 000 Kč.
Dotace je poskytována v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci při zajištění služeb
Městského azylového domu pro muže schválenou dne 30.01.2017 usnesením Zastupitelstva
města Pardubice pod č. Z/1515/2017.
Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Pardubice přijatými Zastupitelstvem města Pardubice dne 16.12.2021,
usnesení č. Z/2635/2021. Dotovaný subjekt uzavře s městem veřejnoprávní smlouvu o výši
finanční podpory. Předmětem usnesení je schválení uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace nad 50 000 Kč. Jedná se o formální dokončení procesu uzavírání smluv o
poskytnutí dotace nad 50 000 Kč v souladu s požadavkem zákona o obcích.
Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů náleží do
vyhrazené pravomoci zastupitelstvu obce rozhodování o „poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí nad 50.000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým
osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí".
Návrhy usnesení jsou kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2022.
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Dodatek ke zřizovací listině mateřské školy

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku,
Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Důvodová zpráva

Dne 17.9.2020 byla zkolaudovaná nová budova Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a
Lány na Důlku v ulici Miloslava Špinky čp. 1350, 530 06 Pardubice-Svítkov. Ke dni 24.9.2020
byla tato nová budova zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení a od 29.9.2020 je v
provozu. Od této doby byl ukončen provoz v budově K Dubině 693, 530 06 Pardubice.
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Z důvodu vysokého rizika nedostatečných kapacit v mateřských školách ve školském obvodě
č. III (Svítkov, Dukla, Višňovka) a vlivem masivní bytové výstavby v tomto školském obvodě
bylo přistoupeno k rekonstrukci bývalé budovy mateřské školy tak, aby mohla být od
1.9.2022 uvedena znovu do provozu. Provoz na tomto pracovišti bude pouze na omezenou
dobu a to jako odloučené pracoviště Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na
Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06 Pardubice. Jde o dočasné řešení před
navýšením počtu míst přístavbou na MŠ Teplého. Kapacita bude z důvodu nevyhovujícího
hygienického zařízení dle Vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v
platném znění, pro maximálně 30 dětí (15 dětí/třída). Na novém odloučeném pracovišti bude
probíhat vzdělávací proces, stravování bude řešeno formou dovozu stravy z hlavního
pracoviště mateřské školy v ulici Miloslava Špinky 1350. Odloučené pracoviště bude mít v
budově pouze jídelnu-výdejnu.
Z důvodu nového pracoviště příspěvkové organizace je navazujícím dodatkem č. 6 provedena
změna zřizovací listiny Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku o nové
pracoviště pro mateřskou školu a školní jídelnu - výdejnu na adrese K Dubině 693, 530
06 Pardubice.
Pro názornost jsou změny ve zřizovací listině zaznamenány do dokumentu – úplné znění
zřizovací listiny, která představuje verzi zřizovací listiny z r. 2009, ve znění jejích dodatků č. 15 a v režimu změn rovněž navrhované úpravy dle jejího dodatku č. 6. Tato listina je přílohou
důvodové zprávy.
Organizace užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce. V
první polovině února 2022 bude vypracován dodatek k této smlouvě a dojde k její
aktualizaci.
Změna zřizovací listiny musí být schválena v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zastupitelstvem města Pardubic.

22
Koncepční plán prevence kriminality 2022 - 2026

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
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Koncepční plán prevence kriminality na léta 2022 - 2026, který je přílohou číslo 1 tohoto
návrhu usnesení.
Důvodová zpráva

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic (dále jen komise)
projednala dne 3. 1. 2022 na svém jednání Koncepční plán prevence kriminality na léta 2022
– 2026 a doporučila ho Radě města Pardubic ke schválení. Dokument byl projednán dne
10.1.2022 Radou města Pardubic a byl doporučen Zastupitelstvu města Pardubic ke
schválení.
Koncepční plán prevence kriminality je strategickým dokumentem města. Existence tohoto
dokumentu opravňuje město ucházet se o příspěvky z dotačního titulu Ministerstva vnitra
České republiky - Program prevence kriminality. Součástí Koncepčního plánu prevence
kriminality jsou povinné části, jako je například Bezpečnostní analýza, Institucionální analýza
atd., z jejichž výsledků nadále vychází část „Koncepce“. Koncepce stanovuje prioritní body z
oblasti prevence kriminality ve městě, kterými se budou dotčené subjekty zabývat v daném
období.

23
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 4.695.000,- Kč subjektu
Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládeže". Dotace nebude
poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 4.695.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473,
sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní
činnost mládeže" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
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III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 4.695.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473,
sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní
činnost mládeže" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 900.000,- Kč subjektu FK
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice
na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 900.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal"
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 900.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal"
ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 003
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 3.800.000,- Kč subjektu
FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53
Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev - muži". Dotace
nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost
mládežnických družstev - muži" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost
mládežnických družstev - muži" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 004

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.300.000,- Kč subjektu
FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53
Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK Pardubice". Dotace nebude
poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
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sportu ve výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK
Pardubice" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK
Pardubice" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 005

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 300.000,- Kč subjektu
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. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 300.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629,
sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské
poháry a turnaje" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 300.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629,
sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské
poháry a turnaje" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022
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Návrh usnesení č. 006

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 2.850.000,- Kč subjektu
Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice". Dotace
nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 2.850.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO:
67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu
"Činnost Basketbalového klubu Pardubice" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 2.850.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO:
67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu
"Činnost Basketbalového klubu Pardubice" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto
usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 007

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.400.000,- Kč subjektu
Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17.
listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální
fotbalová akademie Pardubického kraje". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
minimis".
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie
Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice na realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje" ve
znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie
Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice na realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje" ve
znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 008

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 240.000,- Kč subjektu
Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Univerzita Pardubice,
Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "Podpora univerzitního sportu".
Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO:
46494049, sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci
projektu "Podpora univerzitního sportu" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
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sportu ve výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO:
46494049, sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci
projektu "Podpora univerzitního sportu" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto
usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 009

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč subjektu
HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09
Pardubice, na realizaci projektu "ULLH-Riders Univerzita Pardubice". Dotace nebude
poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 100.000,- Kč se subjektem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391,
sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu " ULLH-Riders
Univerzita Pardubice" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 100.000,- Kč se subjektem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391,
sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu " ULLH-Riders
Univerzita Pardubice" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 010
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 120.000,- Kč subjektu
Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže
2022". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO:
60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu
"Regionální olympiáda dětí a mládeže 2022" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory
sportu ve výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO:
60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu
"Regionální olympiáda dětí a mládeže 2022" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto
usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 011

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY
CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v roce
2022". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo:
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Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora
mládežnického hokeje v roce 2022" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo:
Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora
mládežnického hokeje v roce 2022" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 012

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 3.600.000,- Kč subjektu BK
Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na
realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v
režimu "de minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
3.600.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK Pardubice"
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
3.600.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK Pardubice"
ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022
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Návrh usnesení č. 013

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 1.450.000,- Kč subjektu BK
Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na
realizaci projektu "Projekt Golden Talents 2022". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
minimis".
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
1.450.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Projekt Golden Talents 2022" ve znění,
které je přílohou tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
1.450.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Projekt Golden Talents 2022" ve znění
přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Návrh usnesení č. 014

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 3.300.000,- Kč subjektu Dostihový
spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na
realizaci projektu "Podpora dostihových sportů a udržení kvality dostihového závodiště v
Pardubicích". Dotace bude poskytnuta v režimu „blokové výjimky“, ve formě provozní
dotace na sportovní infrastrukturu.
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
3.300.000,- Kč se subjektem Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora dostihových sportů a
udržení kvality dostihového závodiště v Pardubicích" ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
3.300.000,- Kč se subjektem Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora dostihových sportů a
udržení kvality dostihového závodiště v Pardubicích" ve znění přílohy schválené v bodu II.
tohoto usnesení.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 30.06.2022

Důvodová zpráva

Schválením rozpočtu města Pardubic pro rok 2022 usnesením č. Z/2613/2021 na jednání
Zastupitelstva města Pardubic 16.12.2021 zastupitelé schválili prostředky a tím i záměr
poskytnutí individuálních dotací z oblasti sportu včetně zdůvodnění v textové části rozpočtu.
Zastupitelstvu města Pardubic je tedy v usneseních navrženo schválení individuálních dotací
na konkrétní projekty jednotlivých žadatelů (příjemců dotací). Dotace jsou poskytovány v
souladu se schváleným Plánem rozvoje sportu v Pardubicích.
Dle zákona o rozpočtových pravidlech lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně
případného navýšení/snížení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50
tis. Kč, včetně dodatku k ní, je vyhrazeno zastupitelstvu města v souladu s ust. § 85 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Přílohou každého usnesení je tedy znění
veřejnoprávní smlouvy pro konkrétního žadatele a jeho projekt. Všechny smlouvy mají v
příloze rozpočet projektu, dle kterého budou jednotlivé dotace čerpány a budou takto i
vyúčtovány, a to s povolenou odchylkou 10 % (dle dokumentu Zásady poskytování dotací z
rozpočtu statutárního města Pardubice).
Schválením této zprávy bude dokončen formální proces schválení dotací a jednotlivých
veřejnoprávních smluv.
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Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací jsou zastupitelům města k dispozici v
elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě jsou k dispozici v jednom vyhotovení na
organizačním oddělení.
Z pohledu veřejné podpory nejsou dotace v usneseních č. 1 - 11 a č. 13 poskytovány v režimu
"de minimis", jelikož se jedná o dotace pro děti a mládež. Dotace v usnesení č. 12 není
poskytnuta v režimu "de minimis", a to (shodně jako v letech 2020 a 2021) na základě
analýzy zpracované v roce 2019 Magistrátem města Pardubic a Krajským úřadem
Pardubického kraje týkající se podpory BK Pardubice, a.s. Z analýzy fungování BK Pardubice,
a.s. a sportovního prostředí, ve kterém klub působí, vyplývá, že klub nenaplňuje kumulativně
všechny 4 znaky veřejné podpory (1. podpora poskytnutá z veřejných prostředků, 2.
selektivnost/zvýhodnění určitých podniků nebo odvětví podnikání, 3. narušení/hrozba
narušení hospodářské soutěže, 4. ovlivnění obchodu mezi členskými státy). Pouze podpora,
která splňuje všechna výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy
zakázaná. Z tohoto důvodu není nutné dotaci uvádět ani v registru "de minimis". Dotace v
usnesení č. 14 pro Dostihový spolek, a.s. je poskytnuta v režimu tzv. blokové výjimky dle
podmínek Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.06.2014, kterým se v souladu s články
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
(shodně jako v letech 2020 a 2021).
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Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního
zasedání Zastupitelstva města Pardubic.
Důvodová zpráva

Od poloviny prosince loňského roku fungují na vybraných ulicích nové informační tabule,
jejichž cílem je navigovat řidiče na volná parkovací místa. Celkem deset tabulí, které jsou
součástí inteligentního parkovacího systému a které čerpají data z nedávno zabudovaných
parkovacích senzorů, řidiči naleznou v zónách placeného stání, konkrétně v ulicích Palackého
a na 17. listopadu, u nábřeží Václava Havla a na Karlovině.
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Domov pro seniory U Kostelíčka získal v závěru roku certifikát pracoviště proškoleného v
paliativní péči. Zařízení, pečující o seniory a pacienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy
demencí, se na tento obor, zabývající se komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou
péčí o pacienty trpící nevyléčitelnou chorobou, zaměřilo v posledních dvou letech cíleně.
Domov pro seniory, který je součástí městských Sociálních služeb Pardubice, v roce 2020
navázal na dlouholetou spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí Curatio Education,
která pro zaměstnance domova připravila ucelenou nabídku vzdělávacích programů pro
oblast paliativní péče akreditovaných MPSV. Zaměstnanci zařízení v průběhu jednoho až
dvou let získali jednak základní vhled do problematiky paliativní péče v sociálních službách,
ale naučili se i získané odborné informace používat ve své práci. Na kurz Paliativní přístupy v
geriatrii navazovala témata Spolupráce s rodinou při doprovázení klientů v závěru života a
Péče o duševní zdraví pracovníků v paliativní péči.
Začátkem roku obdrželo město Pardubice medaili od Československé obce legionářské, která
se tak rozhodla tímto způsobem ocenit dlouhodobou podporu činnosti obce, především při
rekonstrukci Larischovy vily, na kterou Pardubice v průběhu tří let vyčlenily
patnáctimilionovou dotaci. Byť Larischovu vilu a památník Zámeček v nedávné minulosti
rozdělil rozvoj průmyslového areálu, z pohledu města i legionářů jsou Obě místa historicky
neoddělitelná. Radnice s legionáři tak spolupracuje na rozvoji obou míst již od přelomu roku
2016 a 2017.
Na svém prvním jednání v roce 2022 doporučila rada města zastupitelstvu města schválit a
přijmout zásady spolupráce mezi městem a investory. Dokument by měl zajistit podporu
kvalitní výstavby ve městě, sjednocený postup uvnitř úřadu, spolupráci na řešení veřejné
infrastruktury a občanské vybavenosti či zrychlení přípravy projektu a jeho realizace. Kromě
zmíněných přínosů Zásady poskytnou také základní rámec, který se stane východiskem pro
jednání o umístění investičních záměrů a který umožní nastavit transparentní a nikoho
nediskriminující podmínky. Zásady budou fungovat jako koncepční nástroj, který radnici
pomůže zlepšit komunikaci s developery plánujícími výstavbu na území města. Mělo by také
docházet ke koordinaci postupu přípravy investičních záměrů mezi městem a konkrétními
investory, a to v souladu s plánovaným rozvojem města i městských obvodů a s ohledem na
nutnost zajištění nové infrastruktury či úpravy té stávající.
Pardubice znají firmu, která pro město postaví dopravní terminál pro meziměstskou
autobusovou dopravu. Ve veřejné soutěži na stavbu terminálu B, který bude navazovat na
terminál městské hromadné dopravy před pardubickým hlavním nádražím, v tendru zvítězila
pražská společnost BAK s nabídkovou cenou přes 106,3 milionů korun, s daní tedy téměř 129
milionů korun. Na tuto stavbu má město schválenou dotační podporu z ITI ve výši téměř 100
milionů korun, zbývající náklady půjdou za městem. Tím, že terminál B přímo naváže na
nedávno zrekonstruované přednádraží, v jehož sousedství v budoucnu vznikne nový
obchodně administrativní komplex, získají Pardubice ze západní strany zaslouženě důstojný
vstup do města. Stavba nového terminálu by měla začít na jaře a potrvá zhruba rok.
Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna 2022 podalo na Ministerstvo životního prostředí
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nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů,
provozovna Pardubice, Rybitví. Proces posouzení vlivu na životní prostředí spustilo
Ministerstvo životního prostředí na základě přepracované dokumentace záměru a jeho vlivu
na životní prostředí, kterou předložil majitel spalovny. Předmětem záměru je zájem majitele
o zásadní rekonstrukci a znovu uvedení do provozu dlouhodobě odstavené spalovny
průmyslového odpadu v katastrálním území Rybitví. Nesouhlasné vyjádření města se
argumentačně opírá o odborné stanovisko specialistů sdružení Arnika Jindřicha Petrlíka a
Nikoly Jelínek, formulačně pomohla advokátní kancelář Frank Bold Advokáti. Podle názoru
města má předkládaný záměr znovuzprovoznění spalovny řadu vážných nedostatků.
Zdůvodnění záměru město považuje za nedostatečné, stejně tak je nedostatečné posouzení
kumulativních vlivů záměru, nejsou zohledněny požadavky na spalovny podle Stockholmské
úmluvy, jako nepostačující se jeví i hodnocení vlivu záměru na zdraví a životní prostředí.
Vzhledem k uvedeným nedostatkům je město přesvědčeno, že kladné stanovisko nelze
vydat. Ministerstvo ŽP nyní zadá pověřené osobě zpracování odborného posudku, který
vyhodnotí, zdali byla dokumentace záměru zpracována podle náležitosti zákona, a vyhodnotí
jednotlivé došlé připomínky. Závěrem posudku navrhne vydat buď zamítavé stanovisko,
nebo stanovisko povolující záměr s případnými podmínkami. Poté bude následovat veřejné
projednání a na základě námitek a argumentů ministerstvo vydá výsledné rozhodnutí.
Připomínám jen, že co se jednání rady města týká, materiály a zápisy jsou vám k dispozici.
Součástí zprávy je přehled činnosti primátora a náměstků.
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