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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 

z 40. mimořádné schůze Rady města Pardubic, 
 

která se konala dne 22.5.2012 od 8:00 hodin 
 

v zasedací místnosti rady 
 

Přítomni: 
Štěpánka Fraňková, Martin Bílek, František Brendl, Jiří Rozinek, Jan Němec, Jaroslav Mojžíš, Jindřich 
Tauber, Milan Košař, Libor Slezák, Vítězslav Novohradský 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Ondřej Tušl, tiskový mluvčí magistrátu a vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní auditorka 
 
Omluveni:  Josef Kubát  
 

 
I. 

Schválení programu schůze 
 
Program 40. mimořádné schůze rady města byl schválen takto: (pro 10) 
 
1. Uplatnění předkupního práva na akcie HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
2. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (poskytnutí půjčky HC) 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
3. Diskuse 
 
 
 

II. 
Jmenování ověřovatelů z 40. mimořádné schůze Rady města Pardubic 

 
 Ověřovateli zápisu ze 40. mimořádné schůze RmP byli jmenováni:      Jiří Rozinek 
          Jan Němec 
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Paní primátorka představila a přivítala na jednání Ondřeje Šebka, generálního manažera HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice, který se krátce představil, podal informace ohledně změny na pozici generálního 
manažera (odstoupení p. Kusého) a uvedl vize hokejového klubu (např. zachování ekonomické 
stability, podporu mládeže, vylepšení komunikace s fanoušky aj.). K akcionářské struktuře uvedl, že 
novým akcionářem klubu by se měl stát pan **** (jednatel bývalého sponzora HC firmy Moeller, 
později Eaton). Dále informoval, že v roce 2013 čeká město Pardubice několik výročí, a to 100 let od 
prvního odehraného zápasu na území města, 90 let od založení klubu a 40 let od získání prvního titulu. 
Na tato výročí se klub hodlá zaměřit.  
 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Uplatnění předkupního práva na akcie HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.  
 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  

- požádala M. Čadu o okomentování zprávy č. 1 i 2 
 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 2802/2012  (pro 9, zdrž. 1) 
 
Rada města Pardubic 
S o u h l a s í  
se vzdáním se předkupního práva města Pardubice na odkoupení akcií společnosti HC 
ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. a to 48 ks akcií o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-/akcii a 
48 ks akcií o jmenovité hodnotě Kč 15.000,-/akcii, které reprezentují obchodní podíl 12,08 
% a jsou předmětem záměru převodu akcií mezi panem  ****  a panem  **** . 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 2803/2012  (pro 9, zdrž. 1) 
 
Rada města Pardubic 
U k l á d á  
zástupci města Pardubice hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice a.s. s datem konání 29. 5. 2012 u bodu č. 3 programu valné hromady 
(převod akcií mezi panem  ****  a  **** ) v souladu příslušným rozhodnutím rady. 
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2. 
Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (poskytnutí půjčky HC)  

 
Zpravodaj:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky 

- okomentoval předložený materiál a v rámci diskuse přizval k jednání ředitelku SmP, a.s.           
L. Tomkovou a další tři členy představenstva Z. Křišťála, V. Čapka, M. Vicha. 

 
Rozprava: 

- ze strany TOP 09 byl diskutován závazek vyplývající z dodatku akcionářské smlouvy v kontextu 
rozhodovacích vztahů mezi jedním akcionářem a představenstvem společnosti (SmP). Bylo 
navrženo hlasovat o usnesení týkajícím se ovládací smlouvy, která by umožnila tento typ 
závazku přenést na společnost, a to právě realizovat ho prostřednictvím mechanismu dle 
ovládací smlouvy (viz nepřijatý návrh na usnesení). 

 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 2804/2012  (pro 6, proti 2, zdrž. 2) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d u j e  
v pozici jediného akcionáře Služby města Pardubic a.s., IČ: 252 62 572 takto: 
1. souhlasí s poskytnutím půjčky společností Služby města Pardubic a.s. (poskytovatel) 
společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (příjemce) ve výši Kč 7 mil., splatnost do 
30. 6. 2013, p.a. 5 %, 
2. žádá představenstvo společnosti o projednání výše uvedeného rozhodnutí rady na 
mimořádném jednání představenstva nejpozději dne 29. 5. 2012.  
 
 
Návrh č. 2 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 2, proti 4, zdrž. 4) 
 
Rada města Pardubic 
U k l á d á  
panu M. Čadovi jednat ohledně uzavření ovládací smlouvy se všemi 100% vlastněnými 
společnostmi. 
Z: M. Čada 
T: 30.5.2012 
 
 
 

3. 
Diskuse  

 
J. Tauber 

- upozornil na žádost ředitele Zdravotnické záchranné služby Pk P. Svobody o poskytnutí fin. 
prostředků na pořízení jednoho přístroji plně vybaveného vozidla záchranné služby. V tomto 
smyslu bylo navrženo nové usnesení (– viz níže). Informace doplnil V. Novohradský a po 
hlasování poděkoval za poskytnutou finanční pomoc. 
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Přijaté usnesení č. 2805/2012  (pro 10) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
záměr poskytnutí příspěvku Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje, 
Pardubice IV, Pardubičky, Průmyslová 450, IČ 69172196 ve výši 2,5 mil. Kč. 
 
II. U k l á d á  
ekonomickému odboru zařadit pokrytí tohoto záměru v rámci materiálu Finanční 
vypořádání za rok 2011 předkládaného k projednání do ZmP dne 26.6.2012. 
Z: EO 
T: 30.6.2012 
 
V závěru diskuse byl dohodnut čas zahájení příští schůze RmP, a to na 16:30 hodin. 
 
 

 
 

Jednání bylo ukončeno v 9:15 hodin.  
 
Jména jsou uváděna bez titulů. 
V Pardubicích dne 23.5.2012 
Zpracovala: Lucie Pavlová (organizační oddělení MmP) 
 
Originál zápisu je pro občany města Pardubic k dispozici na Organizačním oddělení MmP, Pernštýnské 
nám. 1. 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
……………………………………… 
Jiří  R o z i n e k 
 
 
 
 
……………………………………… 
Jan  N ě m e c 
 
 

Štěpánka  F r a ň k o v á, v. r. 
 

          primátorka města 
 


