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Příloha č. 1 – Přehled celkových nákladů 
 
 
 
 
Projekt Náklady v mil. Kč 
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 135,2 
Modernizace trakčního vedení pro MHD v Pardubicích              54,3 
Vyvolané investice  
Přivedení inženýrských sítí k novinovému stánku                0,3 
Nákup pozemků                3,0  
Pronájem pozemků                3,7 
Komunikace Trojice              10,0 
Informační systém (provozovatel)                5,0 
Celkem             211,5 
 



Příloha č. 2 – Struktura financování (v mil. Kč vč. DPH) 

 

 

 Celkové náklady Dotace DPMP Zbývá dofinancovat 
Projekt Multimodální uzel veř. dopr.  135,2 89,2 -     46,0** 
Projekt Modernizace trakčního ved.           54,3   36,1* 6,4*               3,2 
Vyvolané investice           22,0      - -             22,0 
Celkem 211,5   71,2 
*dotace je uváděna bez DPH (DPH jde na vrub žadatele) 

** (z této částky je vyčleněno cca 7,9 mil. Kč z rozpočtu Pardubického kraje) 

Zbývá dofinancovat z městského rozpočtu 63,3 mil. Kč (z toho 5,5 mil. Kč je v rozpočtu 
města již vyčleněno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Příloha návrhu usnesení č. 3, zpráva č.  jednání ZmP  5. 10. 2012   
 
 

Smlouva o poskytnutí příplatku 
uzavřená v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dostihový spolek a.s. 
IČ:  48155110 
se sídlem: Pražská 607, 530 02 Pardubice 
jednající: MVDr. Vladimírem Tlučhořem – předsedou představenstva 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 918 
(dále jen „společnost“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
IČ:  2744046 
se sídlem: Pardubice I, Pernštýnské náměstí, PSČ 530 21 
zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou – primátorkou 
(dále jen „akcionář“) 
 
(společně dále též „smluvní strany“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

smlouvu o poskytnutí příplatku 
(dále jen „smlouva“) 

 
I. 

Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek akcionáře poskytnout společnosti 
dobrovolný příplatek akcionáře, kterým akcionář přispěje na vytvoření 
vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál a souhlas společnosti 
tento příplatek přijmout. 

 
2. Dobrovolný příplatek poskytovaný akcionářem společnosti na základě této 

smlouvy je poskytován postupem analogickým k postupu upravenému 
ustanovením § 121 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustálenou judikaturou a dále též v souladu 
s ustanovením čl. 4. odst. 4.5 akcionářské smlouvy uzavřené dne … mezi 
akcionářem, panem xxxx, panem xxxx a panem xxxx a zejména pak ve smyslu 
schváleného usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 660 Z/2012 ze dne 30. 
1. 2012. 

 



3. Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku akcionářem je stabilizace 
společnosti vytvořením vlastního kapitálu společnosti, z něhož bude moci 
společnost uspokojovat své věřitele. 
 

4. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný 
příplatek poskytnutý akcionářem společnosti na základě této smlouvy není 
dotací a akcionář může za splnění podmínek stanovených touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy požadovat jeho vrácení.  
 
 

II. 
Projevy vůle smluvních stran 

 
1. Akcionář se touto smlouvou zavazuje poskytnout společnosti dobrovolný 

příplatek akcionáře ve výši 2,700.000,-  (slovy: dvamiliony-sedmsettisíc-   
korun českých). 

 
2. Společnost dobrovolný příplatek od akcionáře přijímá a zavazuje se jej 

využívat v souladu s podmínkami dále stanovenými touto smlouvou. 
 

III. 
Úhrada příplatku 

 
1. Akcionář se zavazuje poskytnout dobrovolný příplatek společnosti nejpozději 

do 60-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný příplatek bude akcionářem 
poskytnut společnosti bezhotovostním převodem poukázaným na účet 
společnosti č. …. /bude doplněno/.  
 

IV. 
Nakládání s příplatkem 

 
Společnost se zavazuje dobrovolný příplatek poskytnutý akcionářem používat 
účelně a hospodárně, a to pouze k úhradě svých závazků, která má vůči třetím 
osobám, nebo k úhradě svého dluhu vůči akcionáři na nájemném za pronájem areálu 
Dostihového závodiště v Pardubicích ul. Pražská čp. 607, jenž společnost užívá na 
základě nájemní smlouvy uzavřené dne 26.1.2000 ve znění dodatků č. 1 ze dne 
12.12.2001, č. 2 ze dne 16.1.2004 a č. 3 ze dne 19.12.2011. 
 
 

V. 
Vrácení příplatku akcionáři 

1. Akcionář je oprávněn žádat po společnosti vrácení dobrovolného příplatku a 
to i po částech, budou-li k vrácení dány podmínky stanovené právními 
předpisy. 

 



 
2. Společnost se za předpokladu, že budou k vrácení dobrovolného příplatku 

nebo jeho části splněny podmínky stanovené právními předpisy, zavazuje 
vrátit akcionáři poskytnutý dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu 
určeném žádostí akcionáře nejpozději do 90-ti dnů, ode dne, kdy byla 
akcionářem k vrácení příplatku nebo jeho části vyzvána. Pokud tedy, 
respektive jakmile, budou vytvořeny potřebné zdroje a společnost nebude 
vykazovat ztrátu, zavazuje se společnost příplatek nebo jeho požadovanou 
část akcionáři na jeho písemnou výzvu vrátit. 
 

3. Pro posouzení otázky, zda jsou splněny právními předpisy stanovené 
podmínky pro vrácení příplatku, se analogicky použije ustanovení § 121 odst. 
4 zákona č. 513/11991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno představenstvem společnosti na jeho 

zasedání konaném dne … 
 

2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního 
města Pardubice č. … přijatým na jeho zasedání konaném dne … 
 

3. Veškeré písemnosti adresované jednou smluvní stranou druhé smluvní straně 
budou doručovány na adresu sídla dané smluvní strany. Za doručenou se 
považuje i taková písemnost, která se vrátí odesílateli jako nedoručená, neboť 
si ji adresát odmítl převzít nebo protože adresát nebyl na doručovací adrese 
zastižen nebo se na ní nezdržuje. 
 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž po 
podpisu smlouvy obdrží 2 stejnopisy akcionář a 2 stejnopisy společnost. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že 
jejímu obsahu rozumí a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
 

V Pardubicích dne ………………………. 
 
Za společnost: 
 
 
 
_______________________ 
MVDr. Vladimír Tlučhoř 

Za akcionáře: 
 

 
 

________________________ 
MUDr. Štěpánka Fraňková 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 
z XX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 

 
které se konalo dne 5. 10. 2012 od 14:00 hodin 

 
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

 
 
Přítomni:            31 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:      8 členů zastupitelstva 
 
Neomluveni:      - 
 

J e d n á n í 
 

XX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka  F r a ň k o v á,  primátorka 
města. Úvodem přivítala všechny přítomné, z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 26 členů. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 5 členů zastupitelstva města. 
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 14) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Martin  B í l e k 
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 14) 
- Miroslav  R u b e š 
- Petr  K l i m p l 
- Radim  F ü l l e 
 
 
Ověřovateli zápisu z XIX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Petr  F r a n c 
- Václav  S n o p e k 
 
Písemné připomínky nedošly. Zápis z XIX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
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Ověřovateli zápisu z XX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Ladislav  K o u d e l k a 
- Milan  Ch m e l a ř 
 
 

 
I. 

Schválení programu zasedání 
 
Program XX. řádného zasedání Zastupitelstva města byl schválen takto:  
(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
1. Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích  
P: Martin Bílek, náměstek primátorky 
Z: Blanka Doležalová, odbor ekonomický 
     Renata Hochmanová, odbor ekonomický   
 
2. Problematika společnosti Dostihový spolek a.s. (využití nevyčerpaných prostředků)  
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 
    AK JUDr. Jelínka - text Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál  
  
3. II. změna rozpočtu na rok 2012 - dodatek 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
  
4. Pojmenování nově vzniklé ulice  
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Jiří Hájek, starosta MO Pardubice V  
     Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V 
 
5. Diskuse  
 
 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky 
- upozornil na chybu v návrhu na usnesení č. 3 → rozpočet na rok 2015: náklady nesouvisející s DP 

ve výši 200,0 tis. Kč (chybně uvedeno 2 000,0 tis.) 
- uvedl, že zpráva byla z minulého zasedání ZmP stažena z důvodu přesunu jednání Rady 

Severovýchod, která měla rozhodnout o přidělení dotace z regionálního operačního programu na 
přeložku trolejové trakce. Toto jednání proběhlo až 1. 10. a Dopravnímu podniku města Pardubic 
byla přislíbena dotace ve výši 36,6 mil. Kč. Na celý projekt by tak město mělo přispět 63 mil. Kč. 
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Dále uvedl, že při poslední návštěvě ministra dopravy P. Dobeše byl dán městu závazný příslib na 
vybudování mimoúrovňového přechodu přes kolejiště, tzn. z prostoru nádraží do prostoru Dukly. 
Celý tento projekt by měl být financován státem prostřednictvím firmy Správa železniční dopravní 
cesty (dále SŽDC). Předběžné finanční náklady na tento projekt jsou odhadovány na 55 mil. Kč → 
na konci října je domluvena v této věci schůzka s ředitelem SŽDC, kde budou mj. kalkulovány 
investiční a provozní náklady po dobu 10 let na dvě možné varianty, a to přemostění kolejiště 
lávkou nebo překonání kolejí pomocí přechodu (resp. prodloužení stávajících podchodů 
k nástupištím). Přechod přes koleje by mohl být realizován do konce roku 2014.  

- Podal nový návrh na usnesení (→ návrh doporučený Miroslavem Seinerem – viz rozprava) 
 
 
V rozpravě vystoupili:  (rozprava viz zvukový záznam) 
Zdeňka Plecháčková – na základě přihlášky do diskuse 
Miroslav Seiner – na základě přihlášky do diskuse; přednesl nový návrh na usnesení (viz přijaté usnesení 
č. 992Z/2012 → k hlasování předložil předkladatel zprávy)  
Petr Zlesák – na základě přihlášky do diskuse 
Václav Snopek 
Ján Kasič 
Miroslav Rubeš – navrhl samostatné hlasování k předloženým návrhům na usnesení 
Petr Klimpl 
Michal Koláček 
Petr Franc 
Martin Bílek 
Jiří Rozinek 
Miroslav Petráň 
Petr Novotný – na základě přihlášky do diskuse 
 
  
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 986 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
Zprávu o stavu projektu "Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích", jehož 
celkové výdaje včetně investic vyvolaných projektem (projekt "Modernizace a dostavba 
trakčního trolejbusového vedení pro MHD v Pardubicích", přivedení inženýrských sítí k 
novinovému stánku, výkupy pozemků, pronájem pozemku ČSAD bus, nová spojovací 
komunikace "Kpt. Bartoše - Trojice", informační systém) dosahují výše cca 211,5 mil. Kč. 
Přehled celkových nákladů je uveden v Příloze č. 1 tohoto usnesení a tvoří jeho nedílnou 
součást. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 987 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
financování oprávněných výdajů projektu "Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích", a to v členění - grant 85%, tj. 89,2 mil. Kč; 15% vlastní zdroje žadatele s 
rovnoměrným podílem města ve výši 7,9 mil. Kč a Pardubického kraje ve výši 7,9 mil. Kč. 
Tyto prostředky budou vyčleněny v rozpočtech města a kraje v letech 2012 až 2015. 
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Struktura financování je obsažena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
II. S c h v a l u j e  
Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2013 na realizaci akce 
Multimodální uzel veřejné dopravy (správce 711 - Odbor majetku a investic) a to na 
položky: 
Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace ve výši Kč 89 200,0 tis. 
Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace Pk ve výši Kč 7 900,0 tis. 
Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje ve výši Kč 7 900,0 tis. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 988 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
financování neoprávněných výdajů projektu "Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích" v celkové výši 30,2 mil. Kč z rozpočtu města v letech 2013 až 2015. 
II. S c h v a l u j e  
Vyčlenění finančních prostředků v celkové výši Kč 30 200,0 tis. v rozpočtech města 
Pardubic na roky 2013 - 2015 na náklady související s realizací dotační akce Multimodální 
uzel veřejné dopravy (správce 711 - Odbor majetku a investic) a to: 
Rozpočet na rok 2013: Multimodální uzel veřejné dopravy - náklady nesouvisející s DP ve 
výši Kč 20 000,0 tis.  
Rozpočet na rok 2014: Multimodální uzel veřejné dopravy - náklady nesouvisející s DP ve 
výši Kč 10 000,0 tis.  
Rozpočet na rok 2015: Multimodální uzel veřejné dopravy - náklady nesouvisející s DP ve 
výši Kč 200,0 tis. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 989 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
financování způsobilých nákladů projektu "Modernizace a dostavba trakčního 
trolejbusového vedení pro MHD v Pardubicích", a to v členění - grant 85%. tj. cca 36,3 
mil. Kč (bez DPH); 15% vlastní zdroje žadatele ve výši 6,4 mil. Kč (bez DPH). Tyto 
prostředky budou vyčleněny v rozpočtu DpmP a.s. v letech 2013 až 2015. 
 
 
Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 990 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 3 200,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 
2013 na spolufinancování nezpůsobilých nákladů projektu Modernizace a dostavba 
trakčního trolejbusového vedení pro MHD v Pardubicích, který bude realizovat DPmP, 
a.s. Pardubice. Tyto finanční prostředky budou poskytnuty formou účelové dotace 



XX. zasedání dne 5. 10. 2012 Strana 5 (celkem 13)

DPmP, a.s. Pardubice (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 991 Z/2012  (pro 29, proti 0, zdrž. 1, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
financování vyvolaných investic projektem "Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích" v celkové výši 22 mil. Kč z rozpočtu města. Jedná se o výkupy pozemků, 
pronájem pozemku ČSAD bus, novou spojovací komunikaci "Kpt. Bartoše - Trojice", 
přivedení inženýrských sítí k novinovému stánku, informační systém. Tyto prostředky 
budou vyčleněny v rozpočtu města v letech 2012 až 2014. 
II. S c h v a l u j e  
Vyčlenění finančních prostředků v celkové výši Kč 22 000,0 tis. v rozpočtech města 
Pardubic na roky 2013 - 2014 na ostatní náklady spojené s realizací akce Multimodální 
uzel veřejné dopravy (správce 711 - Odbor majetku a investic) a to: 
Rozpočet na rok 2013: Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady ve výši Kč 
14 000,0 tis.  
Rozpočet na rok 2014: Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady ve výši Kč 
8 000,0 tis. 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 992 Z/2012  (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
náměstku Bílkovi, aby ověřil možnost dílčími úpravami projektu Multimodálního uzlu 
zachránit větší množství vzrostlých stromů především v blízkém okolí nádraží a v aleji 
kolem ulice Palackého. 
Z: M. Bílek, náměstek primátorky 
 
 
 

2. 
Problematika společnosti Dostihový spolek a.s.  

(využití nevyčerpaných prostředků)  
 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- uvedl, že tento materiál posiluje pozici města ve společnosti Dostihový spolek a.s. (dále jen DS), 

navrženými usneseními nejsou vyčleňovány další nové fin. prostředky na podporu DS nebo 
dostihové závodiště. Dále stručně okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení.  

- dále upravil strukturu návrhu na usnesení č. 3 (římské odstavce)  
- vyzval pana Davida Průdka k prezentaci záměru společnosti NEWTON Business Development, 

a.s. 
 
V rozpravě vystoupili:  (rozprava viz zvukový záznam) 
Miroslav Petráň 
Miroslav Rubeš 
Petr Klimpl – navrhl samostatné hlasování k předloženým návrhům na usnesení 
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Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 993 Z/2012  (pro 26, proti 0, zdrž. 2, nehl. 11)   
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
že v rámci procesu zvýšení základního kapitálu společnosti Dostihový spolek a.s. o částku 
Kč 3,066 mil. (rozpočtem města na r. 2012 pokryto Kč 3,100 mil.) s využitím přednostního 
práva úpisu akcií městem Pardubice částkou Kč 1,580.100,- a s využitím práva úpisu 
ostatními akcionáři ve výši Kč 1,485.900,- činí nevyčerpány prostředky vyčleněné na 
zvýšení základního kapitálu Kč 1,519.900,-. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 994 Z/2012  (pro 25, proti 0, zdrž. 2, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1,519 mil. v rozpočtu města Pardubice na rok 
2013 na pokrytí rekonstrukce tribuny B dostihového závodiště (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). Částka bude upravena dle výsledku výběrového řízení. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 995 Z/2012  (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr realizovat v souladu s principy soukromého investora kroky vedoucí ke stabilizaci 
Dostihového spolku a.s. za předpokladu, že Dostihový spolek a.s. se zaváže k 
implementaci Business plánu společnosti Dostihový spolek a.s. zpracovaný společností 
NEWTON Business Development, a.s. (dále jen "Byznys plán"). Těmito kroky se 
rozumí : 
I. ve vazbě na schválené usnesení č. 660Z/2012 ze dne 30. 1. 2012 uzavření smlouvy o 
poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Dostihový spolek a.s., která je 
přílohou tohoto usnesení s tím, že částka Kč 2,7 mil. bude kryta ve výdajové části 
rozpočtu r. 2012 přesunem finančních prostředků z položky Dostihový spolek a.s. - dotace 
nájemné (správce 711 - OMI) na položku Dostihový spolek a.s. - příplatek k základnímu 
kapitálu (správce 598 - EO).  
Smlouva je přílohou tohoto usnesení a bude uzavřena se společností Dostihový spolek a.s. 
a těchto podmínek:  
 
a) Dostihový spolek a.s. odsouhlasí uzavření Smlouvy o příplatku mimo základní 
kapitál ve znění, které je přílohou tohoto usnesení,  
 
b) akcionáři, kteří jsou účastníci akcionářské smlouvy, uzavřou s městem Pardubice  
dodatek č. 2 akcionářské smlouvy ve znění odsouhlaseném zastupitelstvem,  
 
c) za účelem zajištění pohledávek města Pardubice a to i budoucích (půjčky, dlužné 
nájemné, eventuální budoucí pohledávky vzniklé z titulu ručitelského závazku města 
Pardubice za závazky Dostihového spolku a.s.) bude uzavřena se společností Dostihový 
spolek a.s. zástavní smlouva s tím, že předmětem zástavy bude soubor ochranných 
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známek definovaný ve znaleckém posudku č. 342-1111/11 ze dne 28. 11. 2011 společnosti 
PROSCON, s.r.o., a dále smlouva o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem bude 
budoucí koupě souboru ochranných známek definovaný ve znaleckém posudku č. 342-
1111/11 ze dne 28. 11. 2011 společnosti PROSCON, s.r.o., s tím, že realizace zajištění 
pohledávek města Pardubice bude vázána na dodržení výkonových kritérií definovaných 
Business plánem,  
 
d) se společností Dostihový spolek a.s. bude uzavřena smlouva o zřízení předkupního 
práva, která umožní městu Pardubice za předem definovaných podmínek získat soubor 
ochranných známek definovaný ve znaleckém posudku č. 342-1111/11 ze dne 28. 11. 2011 
společnosti PROSCON, s.r.o. s tím, že smlouvy uvedené v odrážce b, c) a d) budou 
předloženy zastupitelstvu ke schválení dne 30. 10. 2012.  
 
e) zástupci ostatních akcionářů DS sdružených v Dostihovém klubu (DK) odsouhlasí 
změnu propozic pronájmu tribuny dle doporučení Business plánu, tj. v souladu s výší 
tržních cen a dále tak, aby od roku 2013 bylo možné uvolnit lóži města pro její další 
komerční využívání a tím vznikla možnost dodatečných tržeb pro Dostihový spolek a.s. 
 
II. vytvoření smluvního mechanismu, kterým bude Dostihový spolek a.s. městu 
Pardubice garantovat užívání lóže č. 402 tribuny "D" nebo jiných vhodných prostor 
určených ke společenským setkáním představitelů města v souladu s tržní výší cen s tím, 
že uzavření tohoto smluvního mechanismu je jedním z klíčových bodů Bussines plánu 
společnosti Dostihový spolek a.s. Podmínkou implementace tohoto smluvního 
mechanismu je realizace kroků uvedených v bodu I. a, b, c, d, e, tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 996 Z/2012  (pro 22, proti 1, zdrž. 3, nehl. 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
rozšíření účelu využití části prostředků schválených usnesením č. 281Z/2011 a usnesením 
č. 282Z/2011 ze dne 10. 5. 2011 k vypořádání smluvních vztahů se společností Dostihový 
spolek a.s. v rozsahu Kč 1,5 mil., a to jako kompenzaci za celoroční užívání lože č. 402 
tribuny "D" a službami s nimi spojenými, jež bylo realizováno a bude realizováno v 
sezóně 2012. 
 
 
 

3. 
II. změna rozpočtu na rok 2012 - dodatek  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- stručně okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení. 
 
 
Bez rozpravy 
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Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 997 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z položky Finanční podíl města 
na očekávaných dotacích na položku RekoBasketbal zázemí - vlastní zdroje (711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 998 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. v rámci položky Provoz MP vč. 
DDH z běžných výdajů na běžné transfery (Správce 214 - Městská policie). 
II. S c h v a l u j e  
Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z položky Sociální a zdravotní 
pojištění MP (+DDH) na položku Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) (Správce 
214 - Městská policie). 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 999 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. o příjem sponzorských 
finančních prostředků od společnosti VCES, a.s. na zajištění programu podzimní části 
Městských slavností Pardubice 2012 (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 1000 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. o příjem neinvestiční dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci soutěže Zelený ParDoubek pro ZŠ Staňkova 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Finanční prostředky budou převedeny 
na účet ZŠ. 
II. S c h v a l u j e  
Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. o příjem neinvestiční dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci soutěže Zelený ParDoubek pro ZŠ Studánka 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Finanční prostředky budou převedeny 
na účet ZŠ. 
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Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 1001 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. v rámci 
položky MŠ Benešovo nám. - výměna oken z kapitálových výdajů na běžné výdaje 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 1002 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu o příjem účelové neinvestiční dotace na 
volby do zastupitelstev krajů ve výši Kč 2 213,5 tis. a zároveň převod účelových finančních 
prostředků na jednotlivé MO a to: MO I - Střed ve výši Kč 600,0 tis., MO II - Polabiny ve 
výši Kč 380,0 tis., MO III - Studánka ve výši Kč 392,0 tis., MO IV - Pardubičky ve výši Kč 
110,0 tis., MO V - Dukla ve výši Kč 470,0 tis., MO VI - Svítkov ve výši Kč 120,0 tis., MO 
VII - Rosice nad Labem ve výši Kč 130,0 tis. a MO VIII - Hostovice ve výši Kč 6,0 tis. 
(správce 598 - Ekonomický odbor), MmP ve výši Kč 5,5 tis. (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 1003 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci 
položky Ocenění nejlepších žáků a studentů z běžných výdajů na běžné transfery 
(správce 1734 - Odbor školství kultury a sportu). Jedná se o dary určené na ocenění 
nejúspěšnějších žáků za školní rok 2011/2012, kteří úspěšně reprezentovali naše město na 
krajských a celostátních soutěžích. 
 
 
Návrh č. 8 
Přijaté usnesení č. 1004 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z položky 
ZŠ Štefánikova - výměna podlahy v tělocvičně (správce 711 - Odbor majetku a investic) na 
OA Štefánikova - výměna podlahy v tělocvičně (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Návrh č. 9 
Přijaté usnesení č. 1005 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky 
Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku Finanční 
kompenzace DPmP za poskytnuté služby (správce 1327 - Odbor dopravy). Finanční 
prostředky na základě žádosti DPmP na úhradu prokazatelné ztráty za zajištění dopravní 
obslužnosti města Pardubic. 
 
 
Návrh č. 10 
Přijaté usnesení č. 1006 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z položky 
Havarijní rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku BD 
Železničního pluku čp. 2260-2261 - kanalizační přípojka (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 

4. 
Pojmenování nově vzniklé ulice  

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 
- stručně okomentovala předložený materiál 
 
 
V rozpravě vystoupil:  (rozprava viz zvukový záznam) 
Pavel Studnička  
 
 
Přijaté usnesení č. 1007 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pojmenování nově vzniklé ulice na území MO Pardubice V dle přiložené mapky, a to 
"Pod Vinicí". 
 
 

5. 
Diskuse 

 
Petr Králíček, starosta MO VI 
- uvedl, že se ve čtvrtek 4. 10. 2012 konalo mimořádné zasedání ZMO, na kterém vystoupil 

zmocněnec přípravného výboru. Ten podal informace týkající se ustavení tohoto výboru a jeho 
záměru, kterým je příprava referenda k osamostatnění MO VI. Zastupitelé MO VI se 
s předloženými informacemi seznámili a vzali je na vědomí.  
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V rozpravě k tomuto tématu vystoupili:   
Martin Bílek 
Josef Kubát 
Štěpánka Fraňková 
František Brendl 
Miroslav Petráň 
Petr Beneš 
Miroslav Rubeš 
Petr Franc 
Vít Vavřina 
Jakub Rychtecký 
Miroslav Baťa 
 
 
S ohledem na některé informace a vyjádření zmíněná na mimořádném zasedání ZMO byly vzneseny 
následující dotazy: 
- zda se radnice MO nějakým způsobem angažuje v záměru osamostatnění obvodu 
- jaké je osobní stanovisko starosty P. Králíčka k osamostatnění MO VI a zda je z pohledu starosty 

vhodné, aby někteří členové ZMO byli zároveň i členy přípravného výboru. Nemůže tak být 
zachována nestrannost „malé“ radnice, což je v této situaci důležité pro předložení relevantních 
podkladů občanům.  

- zda pan starosta konzultoval čísla uvedená ve své analýze prezentované na mimořádném zasedání 
ZMO s řediteli DPmP a.s. a SmP a.s., případně s představenstvem uvedených společností (bylo 
uvedeno, že v MO VI je např. 40 světelných bodů v havarijním stavu a náklady na jejich náhradu 
jsou vypočítány cca na 16 mil. Kč).  

 
Souhrn odpovědí P. Králíčka k výše uvedeným dotazům: 
 
V čele aktivit vedoucích k osamostatnění MO osobně nestojí a závažným způsobem nespolupracuje s přípravným 
výborem, vyžádal si od něj pouze informace, na jejichž základě si zpracoval vlastní analýzu. Uvedl, že ZMO se bude 
nadále touto situací zabývat tak, aby dospělo k objektivním a pravdivým číslům, na základě nichž udělá závěr a k celé 
problematice zaujme jasné stanovisko. Jeho stanovisko je takové, že byl zvolen občany MO, proto by měl i hájit a 
zastávat jejich většinový názor, který hodlá podporovat. Dle jeho osobně vypracované analýzy by bylo nově vzniklé obci 
lépe, nicméně má zájem se seznámit s analýzou města, až mu bude předložena. Prozatím se nezamýšlel nad skutečností, 
že dva členové ZMO jsou zároveň i členy přípravného výboru. Na dalším zasedání ZMO se touto věcí ale mohou zabývat 
a případně vyzvat tyto dva dotčené zastupitele, aby zvážili své setrvání ve své funkci člena ZMO.  
Čísla prezentovaná v jeho analýze (doprava, osvětlení) s řediteli dotčených společností nekonzultoval. V dopravě to dle 
jeho názoru nebylo potřeba, neboť dospěl ke stejným číslům, v případě osvětlení vycházel z výroční zprávy SmP a.s. Čísla 
týkající se osvětlení uváděná v jeho analýze se opírají o každoroční náklady na svícení v MO VI, nejsou zde promítnuty 
náklady na investiční akce, tedy obnovu osvětlení apod. 
 
 
- vznesen dotaz k finančnímu krytí Velké Pardubické a Zlaté přilby 
      Reagovala Š. Fraňková – Dostihové závodiště je z 90% v kat. území města, proto Velká Pardubická obvodní  
       rozpočet nezatíží. Určitě se ho ale dotkne Zlatá přilba. Pokud by vznikla nová samostatná obec, sportovní 
 kluby v jejím katastru přejdou pod ní. AMK by tak zřejmě nemohl žádat finanční prostředky na podporu Zlaté 
 přilby po městu Pardubice. 
- vznesen dotaz na pana Miroslava Rubeše a pana Milana Chmelaře, kteří jsou členy ZMO, jaký je 

jejich názor na osamostatnění MO VI. 
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       Reagoval M. Rubeš – vždy bojoval za to, aby nebyly v příliš velké míře odebírány kompetence městským 
 obvodům, a když už tak bylo učiněno, aby byla posílena jejich samospráva. V této souvislosti upozornil, že na 
 minulém zasedání ZmP nebyl předložen návrh města na posílení samosprávy jednotlivých městských obvodů tak, 
 jak ukládá usnesení ZmP přijaté v květnu. Dále konstatoval, že města podobné velikosti jako je MO VI 
 existují a prosperují. Svůj názor zcela jasně nevyjádřil. 
       Reagovala Š. Fraňková – na mimořádném zasedání ZMO uvedla, že po dvouměsíční práci došlo město 
 k názoru, že posílení samosprávy musí být řešeno současně se strukturou města (tedy musí být rozhodnuto ve věci 
 její případné optimalizace). Návrh na posílení samosprávy MO předložený starosty není v některých věcech  
 jednotný (např. ve věci zimní údržby). Na zasedání ZMO pan Rubeš, pan Chmelař, i pan Králíček slyšeli 
 návrh, který bude koalice předkládat k projednání ostatním zastupitelským klubům. Od výsledků projednávání 
 se poté bude odvíjet posílení samosprávy městských obvodů.  
       Reagoval M. Chmelař – ve svém vyjádření k dotazu týkajícího se existence městských obvodů se odkázal na 
 písemné prohlášení zastupitelského klubu ČSSD. 
- ze strany pana Kubáta byla podána informace, že představenstvo SmP pověřilo jeho a paní 

Tomkovou (ředitelku SmP) k jednání s panem Králíčkem ve věci zimní údržby v MO VI. 
- vyjádřen názor, že celý diskutovaný problém týkající se osamostatnění MO spočívá v nedostatečné 

snaze města o dojití ke shodě se starosty MO a dále v násilné centralizaci státní správy. Byla 
vyjádřena obava, že se tyto separační tendence mohou objevit i v jiných městských částech. 

- ze strany předsedy klubu ČSSD pana Rychteckého bylo zdůrazněno, že ČSSD nesouhlasí 
s odtržením MO VI a nadále stojí o to, aby tento obvod zůstal integrální součástí města Pardubic. 
Dále pro informaci uvedl výši investic do MO VI za rok 2010 a 2011, která činí 127 mil. Kč. 

 
 
Petr Klimpl 
- upozornil na porušení Jednacího řádu ZmP, 
- vyjádřil svůj názor k výše diskutované problematice. Uvedl, že celá situace vznikla důsledkem 

nekoncepční politiky vedení města k problematice veřejné správy ve městě, k rozsahu kompetencí 
městských obvodů a k jejich budoucnosti. Upozornil na nesplněné usnesení č. 803Z/2012, které 
zastupitelstvo přijalo na svém květnovém zasedání a jehož plněním je předložení návrhu města na 
posílení samosprávy městských obvodů. Požádal paní primátorku, aby velmi urychleně začala řešit 
tuto situaci napříč politickým spektrem, nikoliv pouze v rámci koalice. 

 
 
Pavel Studnička 
- ráno obdržel informaci, že majitel hotelového domu u nádraží bez jakékoliv náhrady vystěhoval 

celé 6. patro, což je cca 45 ubytovaných občanů. Dnes byli někteří násilím a někteří dobrovolně 
vystěhováni na ulici. Upozornil tak na situaci, která může nastat.  

 
 
Milan Chmelař 
- upozornil na článek uvedený v radničním zpravodaji, který se týká organizace veřejné besedy 

k problematice případného nálezu pumy, která je dle informací RZ plánována v IDEONU. 
S ohledem na stanovené evakuační zóny doporučil, aby se kvůli lepší dostupnosti dvě až tři besedy 
realizovaly také ve Svítkově. 

       Reagovala Š. Fraňková – IDEON byl zvolen s ohledem na jeho velkou kapacitu. Doplnila ještě informaci o  
 posunu evakuační zóny z 1000m na 1100m. Dále uvedla, že na případnou žádost MO V a MO VI besedu  
 pro občany na toto téma magistrát zorganizuje. 
       Reagoval M. Chmelař – navrhl tři místa (tělocvična PARAMA, Penzion FAJN, Hostinec na Křižovatce  
      v Popkovicích) 
       Reagoval M. Zitko – potvrdil slova paní primátorky, IDEON byl vhodným místem i za předpokladu, že by 
 přišlo více než 1 tis. občanů. V době, kdy vycházel RZ, byla tato informace ještě aktuální, nakonec ale nedošlo 
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 k dohodě s pronajímatelem, veřejná beseda se tak bude muset konat v ABC Klubu. Objasnil, proč je beseda 
 plánovaná pouze v jednom termínu. Dále uvedl, že v celém procesu přípravy na případný nález pumy je zahrnut
  i cílený zános informací občanům, kteří se nacházejí v evakuační zóně. Ti budou tak informováni ještě 
 podrobněji. 
      
 
Štěpánka Fraňková  
- všem předsedům zastupitelských klubů navrhla termín 11. 10. 2012 od 14:00 hodin k jednání o 

struktuře města a územním plánu.  
 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 16:20 hodin. 
 
 
Zvukový záznam ze zasedání je pro občany města Pardubic k dispozici na Organizačním oddělení MmP vč. možnosti 
poskytnutí jeho kopie. 

 
 
 
……………………………….. 
    

         Štěpánka  F r a ň k o v á         
                   primátorka města 

 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:       Ladislav  K o u d e l k a 
 
         ……………………………….. 

       
        dne …………………………... 
 

 
 

        Milan  Ch m e l a ř 
 
         ……………………………….
                                                            
 
         dne ………………………….. 
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Originál zápisu včetně všech příloh je pro občany města Pardubic k dispozici na organizačním oddělení MmP. 
V Pardubicích dne 10. 10. 2012       
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 


