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Návrhy usnesení č. 1, 2 a 3 Zprávy č. 2 jednání ZmP dne 9. června 2020 
(Problematika HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (akcionářská dohoda, 
vstup majoritního akcionáře do HC)) 

 
 
Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje  
uzavření akcionářské dohody mezi statutárním městem Pardubice a společností HokejPce 2020 
s.r.o., IČ: 46509801 ovládanou panem Petrem Dědkem, ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. (dále jen HC). Akcionářská dohoda je přílohou tohoto usnesení.  s tím, že její 
nedílnou součástí (přílohou) je též usnesení valné hromady HC o navyšování základního kapitálu 
částkou 12 mil. Kč, které umožní akciový vstup firmy ovládané Petrem Dědkem do HC.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje  
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona o obcích v platném znění návrh změn ve 
složení dozorčí rady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC) z řad 
zástupců města Pardubice takto:  
1. z dozorčí rady budou odvoláni pan Petr Juchelka, Ondřej Hlaváč a Jiří Pitaš, 
2. z důvodu rezignace ze dne 2. 6. 2020 končí v pozici člena dozorčí své působení Martin Charvát,   
3. do pozice člena dozorčí rady budou jako zástupci města zvoleni Jan Mazuch a Josef Paleček. 
4. jako zástupce města Pardubice v dozorčí radě HC zůstává Martin Mojžíš.   

 
III. Zastupitelstvo města Pardubic  
Ukládá  
a) podepsat akcionářskou dohodu definovanou předchozím návrhem usnesení I. ve společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC). 
Z: primátor  
T: do 16. 6. 2020  
 

b) hlasovat na nejbližší valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
(termín konání valné hromady navržen 17. 6. 2020) v souladu s příslušnými ustanoveními 
akcionářské dohody, která je přílohou tohoto návrhu usnesení č. I.  
Z: zástupce města na valné hromadě HC  
T: 17. 6. 2020  
 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje  
s vazbou na předchozí usnesení I. (nejpozději den před uzavřením akcionářské dohody – viz příloha 
předchozího usnesení) uzavření níže uvedených smluv nebo dodatků, a to:  
a) uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o příplatku mimo základní kapitál ze dne 15. 5. 2020 se 

společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto usnesení.   
b) uzavření Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál se společností HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE a.s. na částku 20 mil. Kč se započtením proti závazku HC ze zápůjček poskytnutých 
městem Pardubice ve stejné výši. Smlouva o příplatku vč. dohody o započtení částky 20 mil. Kč 
jsou přílohami tohoto usnesení.    

c) uzavření Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál se společností HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. na částku 9 mil. Kč. Smlouva o příplatku je přílohou tohoto usnesení.  
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V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá  
podepsat smlouvy a dodatky definované v předchozím usnesení IV.   
Z: primátor  
T: do 14. 6. 2020  
 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje  
s vazbou na předchozí usnesení I. uzavření níže uvedených smluv nebo dodatků se společností 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC), a to:  
a) uzavření Smlouvy o poskytování reklamních služeb a dalších služeb mezi statutárním  

městem Pardubice a HC, která je přílohou tohoto usnesení,   
b) záměr uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na mládež, uzavřené mezi 

statutárním městem Pardubice a HC dne 24. 3. 2020, jehož předmětem je navýšení dotace 
o 2 mil. Kč. Návrh tohoto dodatku bude předložen ke schválení na řádném jednání 
zastupitelstva s datem konání nejpozději dne 24. 9. 2020.   

 
 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá  
podepsat smlouvy definované v předchozím usnesení VI., odstavci a).    
Z: primátor  
T: do 25. 6. 2020  
 
 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí,  
s vazbou na předchozí usnesení I., že ekonomický dopad uzavření akcionářské dohody v HC 
na provozování Multifunkční arény společností Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále jen RFP) 
na principu Smlouvy obecného hospodářského zájmu ze dne 29. 12. 2017 představuje ročně 
částku cca 1,2 mil. Kč bez DPH v důsledku slevy z ceny ledů pro HC, a částku cca 400 tis. Kč 
bez DHP (dočasně, tj. na období 3 nejbližších sezón). Dopad na hospodaření RFP v roce 2020 
je předpokládán v hodnotě do cca 1 mil. Kč (od 1.5.2020 do 31.12.2020).         
 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Žádá 
a) s vazbou na usnesení I. všechny minoritní akcionáře společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. (dále jen HC) o součinnost v rámci hlasování na budoucí valné hromadě  
o navýšení základního kapitálu HC v souladu s příslušným ustanovením akcionářské dohody, 
která je přílohou bodu I. tohoto usnesení.    
b) o součinnost spočívající v podpisu „PROHLÁŠENÍ O VZDÁNÍ SE PŘEDNOSTÍHO PRÁVA K ÚPISU 
AKCIÍ HC“. Vzory prohlášení jsou přílohami AKCIONÁŘSKÉ DOHODY.     
Z: Jan Mazuch / Miroslav Čada 
T: do 12. 6. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší  
usnesení č. Z/1279/2020 ze dne 29. 4. 2020 (body I. s II.) tohoto znění:  
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I. Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje záměr návrhu stabilizačních a restrukturalizačních opatření 
ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  (dále jen HC) v tomto rozsahu a při naplnění níže 
uvedených podmínek:  
1. Na období od sezóny 2020/2021, tj. po dobu 3 dalších sezón, tj. vč. sezóny 2022/2023, bude uzavřena 
nová reklamní smlouva mezi městem Pardubice a HC s ročním plněním ve výši 8 mil. Kč + DPH (navýšení 
o + 4 mil. Kč + příslušná DPH) s tím, že toto plnění musí vždy (každoročně) odpovídat ceníkovým cenám 
pro danou sezónu s tím, že toto plnění bude zahrnovat též ceníkovou cenu za pronájem zastupitelské lóže 
a ceníkovou cenu za pronájem primátorské lóže. 
2. Na období od sezóny 2020/2021, tj. po dobu dalších 3 sezón, tj. vč. sezóny 2022/2023 bude město 
Pardubice poskytovat HC dotaci k ceně vstupenky (vč. dotace k ceně roční permanentky) výhradně na 
základní část utkání ELH, a to ve výši do 30 % ceníkové ceny s maximálním ročním horním limitem 
takového plnění ve výši 5 mil. Kč/sezónu + příslušná DPH. 
3. Bude optimalizována část budoucích nákladů HC fakturovaných ze strany společnosti Rozvojový fond 
Pardubice a.s., dále jen RFP (majitel MFA, nyní enteria aréna) tak, že bude upravena ceníková cena za 
pronájem ledu pro HC formou poskytnutí množstevní slevy ve výši 20 %, (tj. při současné ceně 2.600,- Kč 
vč. DPH/hod., snížení o 520,- Kč vč. DPH/hod.) s tím, že tato úprava ceníkové ceny bude řešena formou 
uzavření dodatku Smlouvy obecného hospodářského zájmu na provozování MFA, uzavřené mezi městem 
Pardubice a RFP. S oporou v doporučení dle budoucí Analýzy NEXIA a.s. (předpoklad dokončení v 04/2020) 
město Pardubice z pozice jediného akcionáře RFP a.s. zajistí optimalizaci nájemného nebytových prostor 
pronajímaných HC ze strany RFP a.s.      
4. Město Pardubice schválí rozložení splatnosti závazků HC vzniklých z titulu Smlouvy zápůjčky na 5 mil. Kč 
ze dne 3. 12. 2019 a z titulu Smlouvy o zápůjčce na 15 mil. Kč ze dne 14. 1. 2020 tak, aby splátky nezatížily 
peněžní toky HC po dobu nejbližších 3 sezón. Úroková sazba u těchto zápůjček bude snížena na období do 
31. 12. 2023 na 1,0 % p. a. (nyní 2,55 %). Žádost o odklad splátek a snížení úroků je přílohou důvodové 
zprávy k tomuto usnesení.   
5. Představenstvo HC svolá valnou hromadu HC s datem konání do 10. 6. 2020 (nejdříve však po jednání 
ZmP dne 28. 5. 2020 nebo po nejbližším dalším jednání zastupitelstva) a předloží akcionářům ke schválení 
návrh úsporných a dalších vhodných opatření závazných pro tvorbu budoucích ročních plánů hospodaření 
HC pro 3 nejbližší hokejové sezóny, a to nejméně s těmito závaznými parametry: 
5.1  suma nákladů HC na odměny na hráčské smlouvy a na odměny na realizační tým A mužstva po dobu 
nejbližších 3 sezón nesmí překročit v součtu hodnotu 56 mil. Kč, resp. musí být na úrovni maximálně 90 % 
proti predikované skutečnosti sezóny 2019/2020 (62,5 mil. Kč), tj. meziroční snížení proti predikované 
skutečnosti sezóny 2019/2020 musí být v hodnotě nejméně 6 mil. Kč; resp. pokud by náklady na odměny 
na hráčské smlouvy a na odměny na realizační tým A mužstva měly převýšit 56 mil Kč, musí být 
prokazatelně hrazeny dalšími smluvně zajištěnými výnosy,  
5.2  úsporná opatření při pronájmu bytů, při užívání vozového parku, při obchodování s hráči během 
sezóny (zejména hostování, nákupy hráčských práv apod.) a další úspory přinesou meziroční úsporu 
nákladů nejméně 6 mil. Kč (vztaženo k plánu na sezónu 2019/2020), 
5.3  roční plán hospodaření HC na každou ze 3 nejbližších dalších sezón bude sestaven tak, aby pracoval s 
mírným ziskem, tj. docílit v součtu všech 3 sezón principů vyrovnaného hospodaření, a tedy prokázat 
schopnost stabilizace HC. Po ukončení sezóny 2022/2023, tj. se znalostí hospodaření k 30. 04. 2023, bude 
reálně možné určit budoucí směr řízení hospodaření HC, tj. bude možné mimo jiné vyhodnotit, zda je 
reálné uvažovat v budoucích dalších sezónách s hrazením odložených splátek vůči městu, přičemž tento 
záměr tvoří jednotný celek vhodných stabilizačních a restrukturalizačních opatření 
a zároveň je jeho realizace podmíněna kumulativním splněním těchto podmínek:  
a) realizace záměru (schválení nezbytných usnesení, dodatků smluv, nových smluv apod.) bude 
odsouhlasena Zastupitelstvem města Pardubice dne 28. 5. 2020, nebo na nejbližším dalším jednání, pokud 
toto plánované jednání nebude uskutečněno s tím, že nejpozději na tomto jednání Zastupitelstva města 
Pardubic bude schválená změna rozpočtu města na r. 2020, která pokrytí výdajů na tento záměr.  
b) realizace záměru nebude v rozporu s reglementy EU v oblasti veřejné podpory poskytované podnikům v 
obtížích s tím, že tuto podmínku musí potvrdit odborný posudek zpracovaný za tímto účelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic ukládá předložit na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 28. 5. 
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2020 smluvní návrhy a další podklady (listiny), jejichž schválení umožní realizovat naplnění záměrů 
definovaných v bodu I. tohoto usnesení.  
Z: Jan Mazuch, T: do 28. 5. 2020 

 
 

 
Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic   
Ruší  
usnesení č. Z/1282/2020 ze dne 29. 4. 2020, tohoto znění:  
I. Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje návrh uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zápůjčce ze dne 
14. 1. 2020, kterým se nahrazuje původní znění ustanovení článku II., odst. 6 jeho novým zněním a to:  
„6. Vydlužitel se zavazuje uzavřít do 30. listopadu 2020 budoucí zástavní smlouvu, kterou k zajištění 
veškerých pohledávek zapůjčitele podle této smlouvy o zápůjčce zastaví svůj obchodní závod v současnosti 
provozovaný pod obchodní firmou HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen „zástava“) a zřídí tím 
zástavní právo zapůjčitele k zástavě. Rozhodnutí o zastavení závodu bude součástí programu valné 
hromady společnosti s datem konání nejpozději dne 30. 10. 2020“. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic ukládá předložit dodatek č. 1 Smlouvy o zápůjčce dle návrhu I. tohoto 
usnesení ke schválení zastupitelstvu dne 28. 5. 2020  
Z: Jan Mazuch, T: 28. 5. 2020 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 52. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 09.06. 2020 od 14:00 hodin  

                                              v zasedací místnosti RmP  

  

Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jakub Rychtecký, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jiří Rejda, Vít Ulrych, 
Vladimír Martinec  
Vítězslav Štěpánek – příchod 14:10 h 
 
Věra Netolická, interní audit 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
 
Omluveni: 
Ludmila Ministrová, Tomáš Pelikán, 
 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 52. mimořádné schůze RmP dne 09.06.2020 byl schválen s tím, že zpráva č. 6 byla 
stažena.  
(pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 

 

1. Analýza provozování MFA (+ prezentace doporučení firmy NEXIA AP a.s.) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

3. VII. změna rozpočtu na r. 2020 - 1. část 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
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4. Revokace usnesení R/3689/2020 ze dne 01.06.2020 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

5. Smlouva o ukončení lóže města v MFA 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

6. Pokyn k obchodnímu vedení RFP a. s. - STAŽENO 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

7. Diskuse 
 

 

II. 
Schválení usnesení z 51. řádné schůze RmP 01.06.2020  

a jmenování ověřovatelů z 52. mimořádné schůze RmP 09.06.2020 

Zápis a usnesení z 51. řádné schůze RmP byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu z 52. mimořádné schůze RmP byli jmenováni  Jan Nadrchal 
              Vít Ulrych 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Analýza provozování MFA (+ prezentace doporučení firmy NEXIA AP a.s.) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Okomentoval změnu návrhu č. 002 předloženou „na stůl“ 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3690/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit tato usnesení: 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
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„Analýzu NEXIA AP a.s. ze dne 28. 5. 2020“, která je přílohou důvodové zprávy. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
Se splněním usnesení č. Z/880/2019 ze dne 24. 10. 2019 tohoto znění – citace: „Zastupitelstvo 
města Pardubic ukládá Radě města Pardubic II. Připravit nejpozději v termínu do 31. 12. 2019 
analýzu všech reálně existujících možných variant vlastnictví, užívání a provozování multifunkční 
arény s uvedením jejich finančních, ekonomických, daňových, právních, dotačních apod. dopadů na 
statutární město Pardubice, na společnost HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, 
a na společnost Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408,   tak, aby na základě analýzy bylo 
možné učinit kompetentní rozhodnutí statutárního města Pardubice (zohledňující i skutečnost, že 
statutární město Pardubice je majoritním, respektive jediným, akcionářem v uvedených 
společnostech) o nejvhodnějším modelu vlastnictví, užívání a provozování multifunkční arény do 
budoucna.“. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3691/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit tato usnesení: 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje  
Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi 
statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. ze dne 29. 12. 2017, 
kterým se mění ustanovení článku II. Doba trvání, místo výkonu závazku veřejné služby takto:  
1. Závazek veřejné služby bude vykonáván od 1.1.2018 na dobu neurčitou.  
2. Závazek veřejné služby bude vykonáván na území města Pardubic.  
3. Výpovědní lhůtu sjednávají smluvní strany na dobu 24 měsíců, s počátkem běhu lhůty vždy od 
prvního dne roku následujícího po roce, v němž došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně, 
přičemž smlouvu lze výpovědí ukončit nejdříve ke dni 31. 12. 2042.  
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá   
uzavřít dodatku č. 1 Smlouvy obecného hospodářského zájmu mezi městem Pardubice 
a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. ze dne 29. 12. 2017, kterým se mění ustanovení článku 
II. Doba trvání, místo výkonu závazku veřejné služby takto:  
1. Závazek veřejné služby bude vykonáván od 1.1.2018 na dobu neurčitou.  
2. Závazek veřejné služby bude vykonáván na území města Pardubic.  
3. Výpovědní lhůtu sjednávají smluvní strany na dobu 24 měsíců, s počátkem běhu lhůty vždy od 
prvního dne roku následujícího po roce, v němž došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně, 
přičemž smlouvu lze výpovědí ukončit nejdříve ke dni 31. 12. 2042.  
T: 15. 6. 2020  
Z: primátor města   
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2 
Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Stručně okomentoval předloženou zprávu 

Rozprava: 

- V. Ulrych: otevřel problematiku řešení cateringu, skyboxů a ostatních funkčních prostor 
v akcionářské dohodě (AD), uvedl, že AD výrazně omezuje působení BK Pardubice a.s. v MFA, 
do budoucna hrozí, že tato a.s. s minoritní účastí města nebude mít kde hrát své zápasy I. 
basketbalové ligy. Připomněl, že v hale na Dašické se hraje na výjimku. 

- J. Mazuch: odkázal na str. 7, bod 11.4, 11.5 přílohy č. 9 AD „přehled základní podmínek 
nájemní smlouvy“ (citoval odstavce, na ZmP požádá o komentář pana Čadu, který měl 
jednání s panem Starou na toto téma). 

- V. Ulrych: jednání proběhlo pouze s ústním příslibem, pro BK bude problematické vyjednávat 
podmínky s jedinou cateringovou společností, jež má výhodnější pozici, protože ji nemůže 
ohrozit konkurence. Další exkluzivita je o užívání názvu arény, aby v AD bylo ošetřeno 
používání názvu arény. 

- J. Mazuch: je řešeno v bodě 11.4. AD 

- M. Charvát: vznesl dotaz na částku, kterou BK platí za pronájem haly v aréně → reagoval V. 
Ulrych: má informaci, že platí 10.000,- Kč za utkání. 

- M. Charvát: uvedl, že prostor v MFA využívá BK zdarma, v rámci sportovních dnů za ně platí 
město, zatím co HC platí za nájem 10 – 15 mil. Kč. 

- J. Rychtecký: potvrdil, že utkání basketbalistů jsou hrazeny v režimu tzv. sportovních dnů. 
Uvedl, že BK dlouhodobě upozorňuje na další externí náklady s tím spojené. Upozornil, že je 
třeba připomenout, že HC dostává drtivou většinu finančních prostředků zejména na mládež 
prostřednictvím dotací. Co se týká AD, uvedl, že některé články jdou proti deklaraci pana 
Dědka, že je připraven spíše spojovat než rozdělovat, nicméně v AD je prostor pro jednání, a 
proto doporučil obrátit se na p. Dědka s dotazem, co by mohl BK nabídnout. Bylo by dobré, 
kdyby dal pan Dědek určitý veřejný příslib na ZmP. Upozornil na rizikový závazek pro rozpočet 
města po roce 2021, a to investiční plán související s modernizací arény → osloví p. Dědka na 
zasedání ZmP. 

- V. Ulrych: podporuje hokej i pana Dědka, ale upozorňuje, že AD je svázána s dalšími subjekty, 
kterým výrazně ovlivňuje činnost do budoucna. To by mohlo mít vliv na akcionáře BK, kteří to 
vnímají negativně, proto by doporučil usnesení, kterým by byl schválen dodatek AD, jež by 
tuto problematiku řešil. Dále nastínil situace, které by mohly nastat, např. zrušení výjimky pro 
Dašickou, projekt Dukla sportovní prozatím v plánu apod. 

- M. Charvát: uvedl, že je třeba porovnat vklady HC a BK do nájmu prostor, pokud chce BK 
výhody, měl by se na nákladech arény spolupodílet. 
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- Dále diskutovány jednotlivé plánované investiční akce, např. zázemí pro ostatní sporty, třetí 
ledová plocha, extraligové podmínky apod. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3692/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrhy usnesení ke zprávě č. 2 jednání ZmP dne 9.6.2020, 
které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení, včetně zpřesnění ze dne 8. 6. 2020. 

3 
VII. změna rozpočtu na r. 2020 - 1. část 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Uvedl, že zpráva má vazbu na rozhodnutí k problematice hokejového klubu 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3693/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "HC Dynamo Pardubice - příplatek mimo základní kapitál" (správce 1411 
- Odbor rozvoje a strategie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 680,0 tis. z běžných 
výdajů položky "HC Dynamo Pardubice - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář primátora) na 
běžné výdaje položky "HC Dynamo Pardubice - akcionářská dohoda - část: reklama" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 630,0 tis. z běžných 
transferů položky "HC Dynamo Pardubice - dotace k ceně za vstupné" na běžné výdaje položky "HC 
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Dynamo Pardubice - akcionářská dohoda - část: reklama" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 605,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "HC Dynamo Pardubice - akcionářská dohoda - část: reklama" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných 
transferů položky "HC Dynamo Pardubice - dotace k ceně za vstupné" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) na běžné transfery položky "PPS - HC Dynamo Pardubice - mládež - dotace" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných 
transferů položky "HC Dynamo Pardubice - dotace k ceně za vstupné" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 

VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Krizová rezerva - dopady COVID 19" (správce 598 - Ekonomický odbor)  na běžné 
transfery položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Vedoucímu odboru rozvoje a strategie a vedoucímu ekonomického odboru v rámci každoroční 
přípravy rozpočtu města na následující rok zařadit požadavek do Návrhu rozpočtu města Pardubic 
na aktuální rok na pokrytí závazků definovaných v AKCIONÁŘSKÉ DOHODĚ (do roku 4/2035 - 
období 15 let, resp. hokejových sezon) ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
(dále jen HC), jejichž souhrnná výše činí 17,1 mil. Kč na dotační podporu mládeže HC, a maximálně 
13 mil. KČ + příslušná DPH (21 % činí + 2,73 mil. Kč) pro roky 2021, 2022, 2023 a 2024 s tím, že pro 
rok 2025, přesně od 1.5. 2025, je nutné počítat s indexací růstu těchto položek o + 5 %. Tato 
indexace (+ 5 %) bude následně uplatněna v roce 2031, přesně od 1.5.2031 na dalších 5 hokejových 
sezón.  
T: k 31.12. aktuálního roku  
Z: ekonomický náměstek 
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4 
Revokace usnesení R/3689/2020 ze dne 01.06.2020 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- P. Kvaš a J. Rychtecký doplnili dvě nové zprávy → viz přijaté usn. R/3694/2020 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3694/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doplňuje 

usnesení R/3689/2020 ze dne 01.06.2020 o tyto zprávy: 
 
...Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám   
   Předkladatel: Brendl František, zastupitel města 
 
...Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit 
  Předkladatel: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
...Revokace dotací z Programu podpory cestovního ruchu 
  Předkladatel: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
...Investiční záměr Základní škola Montessori Dubina Pardubice 
  Předkladatel: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
Informativní zpráva: Schválení aktualizace identifikační listiny Plánu udržitelné městské mobility 
(SUMP) - "Zpoždění projektu" 
Předkladatel: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
Ostatní text usnesení zůstává beze změny 

 

5 
Smlouva o ukončení lóže města v MFA 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Pronájem lóže bude řešen v akcionářské dohodě mezi městem a p. Dědkem, tudíž je třeba 

stávající smlouvu ukončit. 
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Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3695/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě k užívání ze dne 22. 11. 2007. Znění dodatku č. 2 je přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 2.  
 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 
T: 12. 6. 2020 

6 
Pokyn k obchodnímu vedení RFP a. s. 

STAŽENO 

7 
Diskuse 

V rámci „Diskuse“ nebyly vzneseny žádné příspěvky. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 14:40 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

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

 
Ověřovatelé: 
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…………………………………………….        
Jan   N a d r c h a l        
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Vít  U l r y c h      
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 09.06.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (8 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. 
 


