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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 82. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 17.03.2021 od 8:30 hodin  

formou videokonference 

Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, 
Vítězslav Štěpánek, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych 
 
 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Michal Zitko, tajemník 
Věra Netolická, interní audit 
 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 82. mimořádné schůze RmP dne 17.03.2021 byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
1. Plán investičního rozvoje MFA 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Šebek Ondřej, místopředseda představenstva RfP a.s. 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
2. Diskuse 

  

 
 

II. 
Jmenování ověřovatelů z 82. mimořádné schůze RmP dne 17.03.2021 

Ověřovateli zápisu z 82. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jan  M a z u c h 
                      Jiří   R e j d a  
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Plán investičního rozvoje MFA 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Okomentoval zprávu a upozornil na formální chybu v příloze usnesení č. 1 (bod 10.2.1 a 

10.2.2 akcionářské smlouvy, dále AS) 
 
Rozprava: 
Proběhla široká diskuse k dané problematice. 

- Jakub Rychtecký: podal nový návrh na usnesení, jež rozšířil prostor pro větší časové rozložení 
investic → viz návrh č. 004, usn. R/5408/2021. 
 

- Jan Mazuch: souhlasil s navrženým usnesením J. Rychteckého a stáhl původní návrh č. 002, 
003. 
 

- Vít Ulrych: vyjádřil podporu návrhu usnesení J. Rychteckého, ve spolupráci s J. Mazuchem si 
vyjasnil podporované varianty vzniku 3. ledové plochy. Doporučil zapojit do spolupráce 
ostatní zastupitelské kluby. Do návrhu J. Rychteckého bod I. doplnil slovo „pandemie“. 
 

- Martin Charvát:  požaduje do materiálu na ZmP doplnit financování investičního plánu. 
Uvedl, že  z pozice člena rady nelze město zavázat k investici ve výši cca 185 mil. Kč do roku 
2024. Dále požádal, aby radním byl zaslán interní dokument o historii využití úvěrových 
zdrojů na MFA. Dle jeho názoru byly náklady primárně hrazeny ze zdrojů města. Návrh č. 001 
nepodpoří, protože není doloženo financování ze strany RFP a.s., hlavně u akcí s termínem do 
konce roku 2024. Zásadně nesouhlasí s komentářem k návrhu č. 003 týkající se možnosti 
zvýšení ZK – o tomto nebylo jednáno - ani s kompetencí ZmP ve vztahu k rozvojovému fondu, 
ve vztahu ke 100% městským a.s. je v pozici valné hromady rada města. Trvá na doplnění 
investičního plánu o způsob/zdroj financování aktivit. Upozornil, že schválený investiční plán 
MFA se stane závaznou součástí akcionářské smlouvy mezi městem a společností HokejPce. 
V AS jsou sankce vůči městu a možnost investora (HokejPce) odstoupit od smlouvy. Vyzval 
náměstka J. Mazucha k okamžité spolupráci s ředitelem O. Šebkem, která povede k jednání 
o rozsahu všech nejistot, které jsou vnímány z pozice závazků akcionářské smlouvy a které 
byly přeneseny na rozvojový fond schválením usnesení č. R/3905/2020 → podal nový návrh 
na usnesení uvedený pod číslem 005 a přijatý pod číslem R/5409/2021 tohoto zápisu. Vyjádřil 
velkou nespokojenost s prací RFP a.s., velkou obavu z toho, že špatná práce rozvojového 
fondu dostane město do problémů. Vyzval k jednání o případné možné změně akcionářské 
smlouvy.  
 

- Ondřej Šebek: uvedl, že v souvislosti s nutností zahájení projektových prací je třeba znát 
odpověď, zda je možné odsunout 3. ledovou plochu mimo areál arény a posunout termín 
realizace bufetu o rok. RFP a.s. je připraven podílet se na spolufinancování z úvěrového 
rámce, dle pokynu valné hromady společnosti – usnesením RmP.  
 

- Petr Kvaš: doporučil hlasovat návrhy jako stanovisko RmP. Shrnul závazky, rizika a aktuální 
možnosti, zdůraznil nutnost jednat s p. Dědkem o odsunutí požadavků. 
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- Jan Nadrchal: doporučil zvážit možnost návrhy „vzít na vědomí“. 

 
- Jiří Turek: upozornil na skutečnost, že v AS nejsou ošetřeny dopady pandemie do rozpočtu 

města, ale týká se dopadů do rozpočtu klubu. Po právní stránce je nutné projednat situaci 
v zastupitelstvu města do 31.03.2021. 
 

- V. Štěpánek: navrhl doplnit do návrhu usnesení J. Rychteckého požadavek revize AS, tak aby 
bylo jasně vydefinováno, „kam až může město zajít“. 
 

- Martin Charvát: připomněl okolnosti částky 6 mil. Kč, která byla schválena na minulém 
zasedání ZmP. Poukázal na sankční rizika uvedená pod body č. 10 investičního plánu, 
konkrétně bod 10.4. s datem 30.6.2021. Zopakoval, že nepodpoří předložený investiční plán, 
protože RFP a.s. nesplnilo usnesení z loňského roku, a kromě bodu 10.1.1 k dnešnímu datu 
není nic naplněno. 
 

- Ondřej Šebek: ohradil se proti kritice, uvedl, že rozvojový fond vyvíjí aktivitu ve všech 
bodech, ve všech záležitostech s hokejovým klubem jednal, ale některé nejasnosti (např. 
parkovací dům u letního stadionu (LS), schválení rekonstrukce LS, umístění 3. ledové plochy) 
bez úpravy smlouvy nelze projektovat. Smluvní partner pro p. Dědka je město, nikoliv RFP 
a.s. Požádal město o součinnost při změně AS. 
 

- Martin Charvát: výrazně se ohradil proti tvrzením, že nebyly jasné některé důležité 
skutečnosti, např. parkovací dům i umístění LS. Účastnil se jednání a z pozice primátora byly 
tyto skutečnosti potvrzovány. 
 

- Jakub Rychtecký: současné podklady hodnotí jako nedostačující, podporuje zapojení 
zastupitelských klubů, včetně názoru pana Štěpánka obrátit se na p. Dědka ve chvíli, kdy 
budou jasně definované požadavky. 
 

- V. Štěpánek: navrhl do návrhu J. Rychteckého bod I. doplnit slovo „revize“ → J. Rychtecký 
úpravu akceptoval. 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Jana Mazucha a Vladimíra Martince podána informace o jejich poměru k projednávané 
věci. 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 5, proti 2, zdrž. 4) 

 
 
Rada města Pardubic 
Projednala 

Plán investičního rozvoje MFA (v aktuálním stavu), který je přílohou tohoto usnesení s tím, že: 
a) jeho projednání je splněním povinnosti dle ustanovení článku 10. 3. Akcionářské dohody uzavřené 
mezi statutárním městem Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o.  – citace: „tento Plán investičního rozvoje 
na období následujících pěti (5) let (kalendářní roky 2021 až 2025) bude po jeho projednání v rámci 
RFP, Společnosti a po následném projednání radou SMP, předložen bez zbytečného prodlení, tj. 
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nejpozději do 31.3.2021, k projednání zastupitelstvu SMP, a to včetně předpokládané investiční 
náročnosti a harmonogramu realizace tohoto Plánu investičního rozvoje“,  
b) finální verze Plánu investičního rozvoje bude zastupitelstvu města předložena k projednání, resp. 
ke schválení v souladu s článkem 10. 3 Akcionářské dohody uzavřené mezi statutárním městem 
Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o. nejpozději do 30.6.2021. 

 

Návrh usnesení č. 002 byl stažen                
 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit pověření k jednání s investorem, společností HokejPce 2020 
s.r.o., o uzavření dodatku akcionářské dohody s cílem vyjednat aktualizaci závazků vyplývajících z 
ustanovení článku 10.1.2 a 10.2 akcionářské dohody uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a 
HokejPce 2020 s.r.o. včetně jejich naplňování, a to s ohledem na mimořádné okolnosti způsobené 
dopadem COVID 19 na příjmy rozpočtu města v letech 2020 a 2021 vč. rizikových predikcí pro další 
období s tím, že jako zásadní požadavek je nutné považovat dojednání podmínek umožňujících 
umístnění 3. ledové plochy mimo areál MFA včetně prodloužení závazných termínů plnění 
investičních závazků.  
 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 

 
Návrh usnesení č. 003 byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit výzvu Rozvojovému fondu Pardubice a.s., aby bez prodlení 
zpracoval finanční plán umožňující profinancování Investičního plánu rozvoje MFA výhradně v 
rozsahu investičních závazků vyplývajících z akcionářské dohody uzavřené mezi městem Pardubice a 
společností HokejPce 2020 s.r.o., včetně profinancování projekčních prací. Oba plány je nutné 
zpracovat jako variantní s tím, že tato variantnost bude zaměřena na dotační možnosti a na výdajově 
úsporná stavebně technická řešení jednotlivých závazků definovaných v článku 10. akcionářské 
dohody. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5408/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
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panu náměstkovi Janu Mazuchovi s ohledem na vyšší moc a prokazatelně mimořádné negativní 
dopady pandemie COVID – 19 do rozpočtu města Pardubic: 
 
I. zahájit jednání s investorem, společností HokejPce 2020, s.r.o., o posunutí termínů přípravy, 
revize rozsahu a realizace investic definovaných v čl. 10 akcionářské dohody včetně možnosti 
změny umístění 3. ledové plochy mimo areál MFA. 

II. vytvořit neprodleně pracovní skupinu z řad všech politických klubů v zastupitelstvu města s 
cílem nalezení shody na rozsahu a podobě definice zadání pro jednání dle bodu I. tohoto usnesení. 

III. vypracovat jako podklad pro jednání dle bodu I. a II. tohoto usnesení předpokládanou investiční 
náročnost a konkrétní harmonogram realizace Plánu investičního rozvoje včetně konkrétních 
požadavků na přípravné a projekční práce z rozpočtu města a společnosti Rozvojový fond 
Pardubice, a.s., respektive dalších případných požadavků RFPce na rozpočet města v souvislosti s 
naplňováním čl. 10 akcionářské dohody. 

Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 
T: neprodleně 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5409/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

panu náměstku Janu Mazuchovi zahájit neprodleně jednání s místopředsedou představenstva 
společnosti Rozvojový fond, a. s., Ondřejem Šebkem s cílem naplnění usnesení č. R/3905/2020. 
 
Z: Jan Mazuch 
T: ihned 

2 
Diskuse 

 
 
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
 

 

Schůze byla ukončena ve 9:55 hodin 

 
 
 
 
 



  6 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan   M a z u c h  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Jiří   R e j d a       
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 22.03.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (5 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
        
 


