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2.0 Příloha návrhu usnesení č. 4, zpráva č. 4 jednání ZmP dne 30. 1. 2012  
( zpřesnění textu je uvedeno červeně )  

 
 

AKCIONÁŘSKÁ SMLOUVA 
             (dále jen „Smlouva“) 

                uzavřená mezi akcionáři : 
 
(1) Statutární město Pardubice, IČ: 274046, 

se sídlem Pardubice I, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, 
zastoupené primátorkou MUDr. Štěpánkou Fraňkovu, 
(dále jen „Město Pardubice”)  
a 

(2) Jan Kafka, r.č.  
bytem     

  (dále jen „pan Kafka”)  
a 

(3) Mgr. Petr Pucandl, r.č.  
bytem     

  (dále jen „Mgr. Pucandl”)  

(4) Ing. Lubomír Motyčka, r.č.  
bytem     

  (dále jen „Ing. Motyčka”)  

Preambule 
A) Město Pardubice je majitelem 5267 ks akcií představující 51,54% účast na základním kapitálu 

a hlasovacích právech ve společnosti Dostihový spolek a.s., IČ: 481 551 10, se sídlem Pardubice, zapsané 
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 918, jejíž základní kapitál 
činí 10 220 000,- Kč a je rozdělen na 10220 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité 
hodnotě 1.000,- Kč, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady (dále jen „Společnost“).  

B) Pan Kafka je majitelem 313 ks akcií představujících 3,06 % účast na základním kapitálu a hlasovacích 
právech ve společnosti.  

C) Mgr. Pucandl je majitelem 296 ks akcií představujících 2,90 % účast na základním kapitálu a hlasovacích 
právech ve společnosti.  

D) Ing. Motyčka je majitelem 140 ks akcií představujících 1,37 % účast na základním kapitálu a hlasovacích 
právech ve společnosti.  

E) Pan Kafka deklaruje, že pro zvýšení základního kapitálu za podmínek definovaných v článku 4.1 až 4.3 této 
smlouvy, budou na příslušné valné hromadě hlasovat též někteří ostatní akcionáři Společnosti disponující 
takovým počtem hlasů, aby bylo možné schválit zvýšení základního kapitálu v rozsahu Kč 3,066 mil.    

F) Strany touto Smlouvou  upravují základní otázky stabilizace společnosti pro rok 2012 a dále otázky 
vedení Společnosti, správy Společnosti, provozu Společnosti a obchodních aspektů s tím souvisejících.  

 
VZHLEDEM KE SHORA UVEDENÉMU, se Strany dohodly na uzavření této Smlouvy: 
1. článek, složení představenstva  

1.1 Strany se dohodly, že představensko Společnosti bude mít 5 členů. V případě rovnosti hlasů při hlasování 
přítomných členů představenstva na jednání představenstva rozhoduje hlas předsedy představenstva.  

1.2 Strany se dohodly, že své  2 (dva ) zástupce v představenstvu má právo navrhovat Město Pardubice s tím, 
že dle ustanovení § 84, odst. 2 zákona o obcích v platném znění je rozhodnutí o takovém návrhu vyhrazeno 
zastupitelstvu města.  

1.3 Strany se dohodly, že 2 (dva) zástupce do představenstva má právo navrhovat pan Kafka a pan Pucandl, 
a to každý po jednom zástupci.  

1.4 Strany se dohodly, že 1 (jednoho) zástupce do představenstva má právo navrhovat generální sponzor 
společnosti s tím, že pokud této možnosti nevyužije, bude jedno místo obsazováno dle návrhu 
Dostihového klubu, který musí městu Pardubice a panu Kafkovi doručit návrh jmen 6ti osob, 
ze kterých musí být jedno společně odsouhlaseno radou města a panem Kafkou. 

1.5 Vzhledem ke svému postavení majoritního akcionáře se město zavazuje projednat a při hlasování  
o složení představenstva respektovat postupy uvedené v  ustanoveních 1.2 až 1.4 tohoto článku.  
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1.6 Smluvní strany jsou povinny předložit své návrhy na složení představenstva v souladu s výše uvedeným 

městu Pardubice v takové lhůtě, aby bylo možné jejich řádné projednání radou města před konáním 
příslušné valné hromady a zároveň v součinnosti s představenstvem iniciovat svolání valné hromady 
za účelem schválení navrhované změny, případně realizovat takovou změnu kooptací do data konání 
příslušné valné hromady.     

1.7 V případě rezignace nebo úmrtí člena představenstva platí postup pro zvolení nebo kooptaci nového 
zástupce akcionáře v představenstvu v souladu s principy uvedenými v tomto článku Smlouvy.  

  
2.  článek, složení dozorčí rady 

2.1 Strany se dohodly, že dozorčí rada Společnosti bude mít 6 členů. V případě rovnosti hlasů při hlasování 
přítomných členů dozorčí rady na jednání dozorčí rady rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.  

2.2 Pro volbu 3 (tří) členů dozorčí rady platí, že Smluvní strany budou při hlasování respektovat návrh 
předložený městem Pardubice.  

2.3 Pro volbu 1 (jednoho) člena dozorčí rady platí, že Smluvní strany budou při hlasování respektovat 
návrh předložený Ing. Motyčkou. 

2.4 Pro volbu dalších 2 (dvou) členů dozorčí rady platí, že Smluvní strany vyzvou k předložení návrhu  
současně tyto subjekty:  
2.4.1 generálního sponzora,   
2.4.2 pana Vokála, pokud bude akcionářem s podílem převyšujícím 5% podíl na základním kapitálu,  
2.4.3 Dostihový klub, který bude vyzván k předložení návrhu 6ti osob. 

 Smluvní strany se zavazují při schvalování těchto dvou osob postupovat tak, že z 8 navržených jmen 
musí být dvě jména společně odsouhlasena radou města a panem Kafkou. V případě, že Dostihový klub 
nebude mít svého zástupce v představenstvu, zavazují se Smluvní strany jednat dle tohoto odstavce tak, 
aby měl Dostihový klub v dozorčí radě 1 (jednoho) svého zástupce.  

2.5 V případě rezignace nebo úmrtí člena dozorčí rady platí postup pro zvolení nebo kooptaci nového 
zástupce akcionáře v dozorčí radě v souladu s principy uvedenými v tomto článku Smlouvy.  

 
3. článek, práva a povinnosti Stran 

3.1 Smluvní strany se zavazují po celou dobu trvání této Smlouvy vykonávat svá hlasovací a jiná práva 
plynoucí z účasti na základním kapitálu Společnosti samostatně a takovým způsobem, že bude 
zachována činnost popsaná v preambuli Smlouvy a další rozvoj dostihové činnosti v Pardubicích.  

3.2 Smluvní strany se zavazují, že jimi vlastněné akcie Společnosti nebudou zatíženy zástavním právem 
ve prospěch třetích osob. Článek 4 této Smlouvy není tímto ustanovením dotčen.   

3.3 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy vyžadovat změnu stanov (např. změnu počtu členů 
představenstva a dozorčí rady), zavazují se smluvní strany svolat za tímto v nejbližším možném 
termínu valnou hromadu  Společnosti a hlasovat pro tyto změny.  

 
4. článek, stabilizace společnosti městem v r. 2012  

4.1 Strany se dohodly na způsobu snížení poměru kumulované ztráty Společnosti k základnímu kapitálu, 
tak že dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o 3,066 milionů Kč s právem všech 
stávajících akcionářů k úpisu akcií dle stávajících podílů. Město Pardubice se zavazuje na tomto 
zvýšení základního kapitálu účastnit v rozsahu obchodního podílu připadajícího na město Pardubice 
ke dni podpisu této smlouvy a dále případně též za podmínky definované v odstavci 4.3 tohoto článku 
s vazbou na ustanovení článku 4.2.  

4.2 Zvýšení bude schváleno na valné hromadě s datem konání nejpozději do 30. 3. 2012. Ty akcie, které 
nebudou upsány současnými akcionáři Společnosti s využitím jejich přednostního práva úpisu budou 
upsány  panem Kafkou, Mgr. Pucandlem a Ing. Motyčkou v poměru jimi vlastněných akcií 
uvedeném v této smlouvě nebo po jejich vzájemné dohodě, která musí obsahovat ověřené podpisy 
všech těchto akcionářů. V případě nutnosti zaokrouhlit počet akcií definovaný v tomto odstavci bude 
postupováno tak, aby zaokrouhlení bylo ve prospěch akcionářů držících menší počet akcií.  

4.3 Pokud z jakéhokoliv důvodu nedojde k úpisu akcií způsobem definovaným v odstavci 4.2 tohoto 
článku některým/mi z akcionářů, kteří nevyužili své přednostní právo úpisu, má právo upsat zbývající 
neupsané akcie město Pardubice.  
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4.4 Město Pardubice poskytlo Společnosti půjčky, jejichž jistina činí k 31.12.2011 5 mil. korun českých. 
Město Pardubice se zavazuje schválit na svém nejbližším řádném jednání po datu konání valné 
hromady, která schválí zvýšení základního kapitálu v rozsahu a za podmínek uvedených v odstavci 
4.1 až 4.3 této Smlouvy, uzavření dodatků smluv o půjčce, které umožní vhodné rozložení splátek jistin 
půjček na období 6 let.   

4.5 Město Pardubice je věřitelem společnosti z titulu pohledávky za dlužné nájemné ve výši jistin Kč 4,209 
mil. a dlužných úroků ve výši Kč 464,7 tis. dle inventarizace závazků dlužného nájemného Společnosti 
vůči městu Pardubice dle stavu k 31. 12. 2011. Město Pardubice schválilo dne 30. 1. 2012  usnesení 
zastupitelstva č. …../2012, na základě kterého bude společnosti poskytnut příplatek k základnímu 
kapitálu společnosti  ve výši Kč 4,2 mil. na posílení  stav likvidních prostředků, které umožní zajistit 
financování zejména těch závazků Společnosti, které vznikly z titulu smluvních vztahů uzavřených do 
31. 12. 2011.    

4.6 Cílem města a akcionářů uvedených v této smlouvě je rozhodnout o zvýšení základního kapitálu 
a dále vhodnými opatřeními a případně společnými postupy definovat podmínky spolupráce akcionářů 
společnosti uvedených v této smlouvě.  

4.7 Smluvní strany se vzájemně zavazují hlasovat na valné hromadě pro schválení usnesení, které umožní 
kterékoliv ze smluvních stran pořídit akcie společnosti od ostatních akcionářů.  

 
5. článek, sankce za neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy  

Sankce, které mají právo smluvní strany požadovat za každé jednotlivé porušení definované v této 
smlouvě, činí Kč 30 tis. k tíži té smluvní strany, která svůj závazek porušila, ve prospěch každé 
z dalších smluvních stran této Smlouvy. Tento článek se nebude aplikovat na odstavec E) Preambule 
této Smlouvy.  

 
6. článek, trvání a ukončení smlouvy 

6.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.  
6.2 Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou budou všechny strany akcionáři Společnosti s podílem ve výši 

alespoň 1% podílu na základním kapitálu a budou navíc v součtu vlastnit akcie Společnosti, které 
reprezentují v součtu obchodní podíl větší jak 50 % s tím, že toto ustanovení nijak neomezuje právo 
smluvních stran prodávat akcie Společnosti.   

6.3 Smlouvu je možné ukončit výhradně způsobem uvedeným v této Smlouvě, a to výpovědí v případě 
podstatného porušení této Smlouvy. V takovém případě je však podmínkou ukončení Smlouvy zaslání 
předchozí výzvy Stranou, jejíž práva byla porušena jednáním té Straně, která právo porušila s výzvou 
k nápravě ve lhůtě minimálně 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že ve shora 
uvedené lhůtě nedojde k nápravě nebo k písemnému kompromisnímu řešení celé záležitosti, je Strana, 
jejíž práva dle této Smlouvy byla porušena, oprávněna tuto Smlouvu vypovědět. Podstatným 
porušení této Smlouvy se rozumí hlasování na valné hromadě v rozporu s touto Smlouvou, 
tj. hlasování proti, zdržení se hlasování nebo neúčast Smluvní strany ať již osobně nebo 
prostřednictvím zplnomocněného zástupce na příslušné valné hromadě. 
Za podstatné porušení této Smlouvy se nepovažuje nepředložení návrhů osob dle článku 1. 
nebo 2. této Smlouvy.  

6.4 Každá ze Smluvních stran může ukončit tuto Smlouvu výpovědí též z důvodu, že model provozu 
dostihového závodiště Pardubice prostřednictvím Společnosti nebude v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. Výpovědní lhůta je 3 měsíční a její běh počíná běžet dnem následujícím po dni, 
kdy byla výpověď doručena poslední Smluvní straně. 

6.5 Každá ze Smluvních stran může ukončit tuto Smlouvu výpovědí též z jakéhokoliv důvodu, nebude-li 
tento důvod, resp. podání výpovědi z tohoto důvodu, v rozporu s dobrými mravy. Výpovědní lhůta je 
3 měsíční a její běh počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď doručena poslední 
Smluvní straně. 

6.6 Tuto Smlouvu je možné ukončit dohodou Smluvních stran.  
 

7. článek, přechodná a závěrečná ustanovení  
7.1 Tuto Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze písemnými ujednáními podepsanými všemi 

smluvními Stranami. 
7.2 Všechna oznámení nebo jiná sdělení mezi Stranami na základě této Smlouvy musí být učiněna 

písemně a musí být doručena osobně nebo doporučenou listovní zásilkou. Aniž by tím byly dotčeny 
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další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené, je-li 
doručováno osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem, 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání 

listovních zásilek, 
- dnem, kdy bylo doručováno příjemci nebo osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek a příjemce nebo tato osoba odmítla listovní zásilku převzít. 
 
 

7.3 V případě doručování poštou platí, že oznámení bylo řádně doručeno takto: 
- dnem předání listovní zásilky příjemci, 
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů odmítl zásilku 

převzít, 
- desátým dnem ode dne, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli 

důvodů nepřevzal (vyjma případů, kdy odmítl zásilku převzít), a to i přesto, že se v místě 
doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování. 

Ke dni uzavření této Smlouvy je adresou pro doručování Smluvním stranám adresa uvedená 
v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny adresy pro doručování, 
budou písemně informovat o této změně bez zbytečného odkladu ostatní Smluvní strany. Do doby 
takového oznámení je doručovací adresou Smluvní strany předchozí adresa pro doručování. 

7.4 Tato Smlouva byla sjednána a řídí se právním řádem České republiky.  
7.5 Tato Smlouva se podepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.  
7.6 Tato Smlouva představuje úplnou Smlouvu a vyjadřuje souhlasný projev vůle Stran ohledně jejího 

předmětu, a v plném rozsahu nahrazuje veškeré předchozí dohody, ujednání a prohlášení, písemné 
či ústní, sjednané či učiněné Stranami.  

7.7 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková 
neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem neovlivní platnost ostatních ustanovení Smlouvy 
s tím, že celá Smlouva bude vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo 
nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva 
a povinnosti Stran vyplývající z této Smlouvy. Strany se dále zavazují, že budou navzájem 
spolupracovat s cílem nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude 
dosaženo stejného hospodářského výsledku (v největším možném rozsahu umožněném právními 
předpisy) jako ustanovením, které bylo nahrazeno. 

 
 
 
 
V Pardubicích dne  
 
 
 
 
 
______________________     ______________________ 
Statutární město Pardubice     Pan Kafka 
MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka  
 
 
 
 
 
 
____________________     ______________________ 
Mgr. Pucandl       Ing. Motyčka  

Naformátováno: Odsazení:
Vlevo:  1,27 cm, Víceúrovňové
+ Úroveň: 2 + Styl číslování: 1,
2, 3, … + Začít od: 1 +
Zarovnání: Vlevo + Zarovnat
na:  1,24 cm + Tabulátor za: 
1,88 cm + Odsadit na:  1,88
cm

Naformátováno: Odsazení:
Vlevo:  1,27 cm, Předsazení: 
0,63 cm, Víceúrovňové +
Úroveň: 2 + Styl číslování: 1,
2, 3, … + Začít od: 1 +
Zarovnání: Vlevo + Zarovnat
na:  1,24 cm + Tabulátor za: 
1,88 cm + Odsadit na:  1,88



Stránka 3: [1] Naformátováno x 26.1.2012 11:12:00 

Odsazení: Vlevo:  1,27 cm, Víceúrovňové + Úroveň: 2 + Styl číslování: 1, 2, 3, … + Začít od: 1 + 
Zarovnání: Vlevo + Zarovnat na:  1,24 cm + Tabulátor za:  1,88 cm + Odsadit na:  1,88 cm 
 

 



XIV. zasedání dne 30. 1. 2012 Strana 1 (celkem 10)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 
ze XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 

 
které se konalo dne 30. 1. 2012 od 16:00 hodin 

 
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

 
Přítomni:             36 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:       3 členové zastupitelstva 
 
Neomluveni:      - 
 

J e d n á n í 
 

XIV. 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 39 členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 28 členů. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 8 členů zastupitelstva města. 
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 11) 

 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- 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 31, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 8) 

 
- Ladislav  K o u d e l k a 
- Miroslav  B a ť a 
- Josef  K u b á t 
 
 
Ověřovateli zápisu  ze XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Jiří  S r b e k 
- Aleš  V a v ř i č k a 
 

___________________________________________ 
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I. 

Schválení programu zasedání 
 
Program XIV. mimořádného zasedání Zastupitelstva města byl schválen takto: 
 
4. Problematika společnosti Dostihový spolek a.s. 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
1. Revitalizace parku Na Špici 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Karolína Koupalová, odbor hlavního architekta  
  
2. Náměstí Republiky 
P: Milan Košař, člen rady města  
Z: Milan Košař, člen rady města  
 
3. Mimořádné dotace do sportu 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Kazimír Svoboda, odbor školství, kultury a sportu  
  
5. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
 
6. Diskuse 
 

______________________________________________ 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
4. 

Problematika společnosti Dostihový spolek a.s.  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Okomentoval předložený písemný materiál a jednotlivé návrhy na usnesení s tím, že upozornil na 
navržené rozšíření účelu prostředků schválených usnesením č. 281 Z a 282 Z/2011, a to na příplatek 
k základnímu kapitálu. Místo původně navržené dotace je nyní navržen příplatek (objasnil výhody 
příplatku k základnímu kapitálu jak z hlediska bankovních kritérií, tak z hlediska daňového). Dále uvedl, 
že minoritní akcionáři vyjádřili zájem vyhodnotit důsledky valné hromady z 15. 12. 2011 a zahájit další 
postupy stabilizace společnosti. V návrhu usnesení č. 3 je navrženo schválení finančních prostředků ve 
výši 1,5 mil. Kč na reklamní služby. A konečně v návrhu č. 4 byl členům zastupitelstva předložen návrh 
akcionářské smlouvy týkající se společnosti Dostihový spolek a.s. 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
Štěpánka Fraňková 
Miroslav Petráň 



XIV. zasedání dne 30. 1. 2012 Strana 3 (celkem 10)

Jan Němec 
Petr Beneš 
Jiří Rozinek 
Jiří Lejhanec 
Miloslav Šimek, zástupce vlastníka akcií DS 
 
Rozprava 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 660 Z/2012    (pro 27, proti 0, zdrž. 9, nehlas. 3) 
 
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 4,2 mil. na příplatek k základnímu kapitálu společnosti 
Dostihový spolek a.s. výhradně za podmínky schválení zvýšení základního kapitálu na 
valné hromadě s datem konání 7. 3. 2012. Smlouva o poskytnutí příplatku k základnímu 
kapitálu mezi Dostihovým spolkem a.s. a městem Pardubice bude předložena 
zastupitelstvu ke schválení 6. 3. 2012.  
 
Přijaté usnesení č. 661 Z/2012    (pro 27, proti 0, zdrž. 9, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
schválení usnesení č. 575Z/2011 ze dne 13. 12. 2011, bod I., které umožňuje financovat 
zvýšení základního kapitálu - citace: 
"Zastupitelstvo schvaluje s vazbou na zvýšení základního kapitálu společnosti Dostihový 
spolek a.s. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši Kč 3 100,0 
tis. při první změně rozpočtu na rok 2012. Položka Dostihový spolek a.s. - zvýšení 
základního kapitálu, správce 598 - Ekonomický odbor, schváleno usnesením č. ZM 
422/2011 dne 20. 9. 2011". Tato první změna (úprava) rozpočtu r. 2012 byla schválena 24. 
1. 2012. 
 
Přijaté usnesení č. 662 Z/2012    (pro 26, proti 0, zdrž. 10, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
s vazbou na výsledek valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s. závazné pokrytí 
částky Kč 1 500 000,- vč. DPH na reklamní služby při nejbližší možné úpravě rozpočtu na 
rok 2012. Pokrytí je podmíněno schválením zvýšení základního kapitálu na valné hromadě 
dne s datem konání nejpozději v březnu 2012. 
 
Přijaté usnesení č. 663 Z/2012    (pro 23, proti 1, zdrž. 12, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření akcionářské smlouvy týkající se společnosti Dostihový spolek a.s., která je 
přílohou tohoto usnesení. 
 

______________________________________________ 
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1. 
Revitalizace parku Na Špici  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Uvedl, že základní koncepce revitalizace parku Na Špici spočívá v následujících bodech: 
- maximální zachování přírodního charakteru parku, 
- vybudování lávky, která spojuje staré město s parkem Na Špici a v širších souvislostech navazuje na 

rekonstrukci Tyršových sadů (její finanční krytí nebude však v rámci projektu), 
- cestní systém parku by měl zůstat víceméně totožný, pouze s drobným rozšířením o jednu cestu 

podél „spojilského odpadu“,  
- revitalizace dětských a sportovních hřišť, která jsou nyní v zanedbaném stavu (mělo by zde 

vzniknout největší dětské hřiště na území Pardubic), 
- oživení nábřeží Labe, kde by mělo vzniknout molo, s tím souvisí i projekt TJ Synthesia na 

revitalizaci loděnice (rovněž v rámci IPRM), 
- projekt se snaží o co nejšetrnější přístup ke stávající zeleni (návrh na odstranění pouze dřevin 

neperspektivních a v kritickém stavu). 
Na závěr seznámil členy zastupitelstva s finanční stránkou. Celý projekt je koncipován tak, aby byl 
dodržen limit 39 mil. Kč vč. DPH. Konečná cena bude známa až po vysoutěžení zhotovitele. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Milan Košař 
Ladislav Koudelka 
Libor Slezák 
Miroslav Rubeš 
Václav Snopek 
Radim Fülle 
Aleš Vavřička 
Petra Nacu, odbor hlavního architekta 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 664 Z/2012    (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Koncepci revitalizace parku Na Špici dle projektu Ateliéru M1 architekti s.r.o. 
 

______________________________________________ 
 
 

2. 
Náměstí Republiky  

 
Zpravodaj: Milan Košař, člen rady města  
Upozornil na upravený návrh na usnesení, který vyplynul z jednání před zasedáním zastupitelstva a 
doporučuje, aby obě varianty (rekonstrukce nám. Republiky se zahloubením dopravy nebo s 
úrovňovým řešením dopravy) byly dopracovány do fáze dokumentace pro územní rozhodnutí. Po 
dohodě s projektantem toto nebude mít vliv na stávající cenu. 
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V rozpravě vystoupili: 
Libor Slezák 
Miroslav Petráň 
Jiří Lejhanec 
Martin Bílek 
Miroslav Rubeš 
Václav Snopek 
Petr Klimpl 
Jiří Skalický 
Simon Karamazov 
 
Rozprava 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 665 Z/2012    (pro 21, proti 0, zdrž. 13, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s dopracováním kompletní dokumentace pro územní řízení (DÚR) na rekonstrukci 
náměstí Republiky pro obě navrhované varianty, se zahloubením dopravy a s úrovňovým 
řešením dopravy. 
Obě varianty budou dopracovány včetně projednání a dokladové části tak, aby bylo 
možno zažádat o vydání územního rozhodnutí. Toto nebude mít vliv na stávající cenu 
projektových prací zadaných Atelieru Walter. 
 
 
Přijaté usnesení č. 666 Z/2012    (pro 26, proti 3, zdrž. 5, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
kontrolnímu výboru prověřit vynaložené prostředky na projekt Nám. Republiky s vazbou 
na schválení tohoto projektu orgány města. 
Z: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 3, proti 8, zdrž. 22, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s dopracováním kompletní dokumentace pro územní řízení náměstí Republiky - varianta s 
úrovňovým řešením dopravy, včetně zprovoznění stávajícího podchodu doplněného o pozvolný 
chodník na obou stranách, i s projednáním a vypracováním dokladové části tak, aby bylo možno 
podat kompletní žádost o vydání územního řízení. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S o u h l a s í  
s dopracováním kompletní dokumentace pro územní řízení náměstí Republiky - varianta se 
zahloubením dopravy i s projednáním a vypracováním dokladové části tak, aby bylo možno podat 
kompletní žádost o vydání územního řízení 
NEBO 
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II. S o u h l a s í  
s dopracováním kompletní dokumentace pro územní řízení náměstí Republiky - varianta s 
úrovňovým řešením dopravy i s projednáním a vypracováním dokladové části tak, aby bylo 
možno podat kompletní žádost o vydání územního řízení 
 

______________________________________________ 
 

3. 
Mimořádné dotace do sportu  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Na základě rozhodnutí rady města stáhl z projednání návrhy na usnesení č. 7 – 18 a dále předložil 
změny ve výši navržené dotace v některých dalších usneseních. 
V rámci projednávání tohoto bodu proběhla prezentace BK Pardubice, a.s. (viz zvukový záznam) 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jiří Srbek 
Pavel Studnička 
Jan Němec 
Petr Klimpl 
Jiří Rozinek 
Aleš Vavřička 
Václav Snopek 
Ladislav Koudelka 
Jakub Rchtecký 
Radim Fülle 
 
Rozprava 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 667 Z/2012    (pro 20, proti 0, zdrž. 13, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přidělení mimořádné provozní dotace na reprezentaci města na Poháru mistrů 
evropských zemí v krosu klubu Hvězda SKP Pardubice, IČ 26650193, ve výši 47 tis. Kč. 
Zdrojově bude kryto finančními prostředky nevyčerpanými z mzdových nákladů za rok 
2011. 
 
 
Přijaté usnesení č. 668 Z/2012    (pro 22, proti 1, zdrž. 10, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přidělení mimořádné provozní dotace na uspořádání MČR v krasobruslení juniorů, v 
synchronizovaném bruslení a Přeboru ČR v krasobruslení seniorů v Pardubicích klubu 
Krasobruslařský klub Pardubice, IČ 48160377, ve výši 70 tis. Kč. Zdrojově bude kryto 
finančními prostředky nevyčerpanými z mzdových nákladů za rok 2011. 
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Přijaté usnesení č. 669 Z/2012    (pro 23, proti 0, zdrž. 10, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice klubu HC ČSOB 
POJIŠŤOVNA PARDUBICE a.s., IČ 60112476, ve výši 6 000 tis. Kč na úhradu nájemného 
ledových ploch a nebytových prostor ČEZ arény Pardubice pro mládežnické kategorie v 
roce 2012. 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 19, proti 1, zdrž. 13, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přidělení mimořádné provozní dotace na reprezentaci města v evropském poháru Eurochallenge 
Cup klubu BK Pardubice a.s., IČ 27654796, ve výši 500 tis. Kč. Zdrojově bude kryto finančními 
prostředky nevyčerpanými z mzdových nákladů za rok 2011 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 9, proti 8, zdrž. 16, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přidělení mimořádné provozní dotace na uspořádání závodu Českého poháru v boulderingu 
klubu Outdoor activities Pardubice, o.s., IČ 22718265, ve výši 20 tis. Kč. Zdrojově bude kryto 
finančními prostředky nevyčerpanými z mzdových nákladů za rok 2011. 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 6, proti 5, zdrž. 22, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přidělení mimořádné provozní dotace na reprezentaci města v evropském poháru European 
Trophy klubu HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a.s., IČ 60112476, ve výši 500 tis. Kč. 
Zdrojově bude kryto finančními prostředky nevyčerpanými z mzdových nákladů za rok 2011. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 200 000,- Kč z Programu podpory sportu Basketbalovému klubu Pardubice o.s., IČ 
67441629, na úhradu energií v městské basketbalové hale v Pardubicích na Dukle v roce 2012. 
 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 450 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu FK JUNIOR Pardubice, o.s., IČ 
27041549, na provoz sportovního areálu Ohrazenice v roce 2012. 
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Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu Hvězda SKP Pardubice, IČ 26650193, na 
úhradu energií na Městském atletickém stadionu v Pardubicích na Dukle v roce 2012. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu Automotoklub Zlatá přilba Pardubice, IČ 
42939097, na úhradu energií plochodrážního stadionu v Pardubicích - Svítkově v roce 2012. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu Basketbalovému klubu Studánka Pardubice, IČ 
26667444, na úhradu části nájemného v tělocvičnách ZŠ Pardubice - Studánka v roce 2012. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu SK DFO Pardubice o.s., IČ 48613967, na 
úhradu části energií na Letním stadionu v Pardubicích v roce 2012. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
dotaci ve výši 300 000,- Kč z Prostředků na nájemné - plavání klubu Sport club Plavecký areál 
Pardubice, IČ 15049949, na částečnou úhradu nákladů na nájemné mimopardubických bazénů a 
nákladů spojených s dojížděním do těchto bazénů v roce 2012. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 70 000,- Kč z Prostředků na nájemné - plavání Plaveckému klubu Pardubice, IČ 
70852308, na částečnou úhradu nákladů na nájemné mimopardubických bazénů a nákladů 
spojených s dojížděním do těchto bazénů v roce 2012. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 70 000,- Kč z Prostředků na nájemné - plavání Klubu vodních sportů Pardubice o.s., IČ 
27031900, na částečnou úhradu nákladů na nájemné mimopardubických bazénů a nákladů 
spojených s dojížděním do těchto bazénů v roce 2012. 
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Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 500 000,- Kč z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice Krasobruslařskému klubu 
Pardubice, IČ 48160377, na úhradu nájemného ledových ploch a nebytových prostor ČEZ arény 
Pardubice v roce 2012. 
 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice Tělovýchovné jednotě 
TESLA Pardubice, IČ 00527483, na úhradu nájemného ledových ploch a nebytových prostor 
ČEZ arény Pardubice v roce 2012. 
 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 700 000,- Kč z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice klubu BK Pardubice a.s., IČ 
27654796, na úhradu nájemného a energií ČEZ arény Pardubice v roce 2012. 
 

______________________________________________ 
 

5. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Uvedl, že se jedná o směnu pozemku v k.ú. Trnová, který je v současné době v majetku pana xxxxxxxx,  
za pozemek v k.ú. Nemošice. Směna je v zájmu MO Pardubice VII, který pozemek v Trnové využije na 
rozšíření stávajícího areálu lesoparku. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 670 Z/2012    (pro 23, proti 0, zdrž. 4, nehlas. 12) 
 
Údaje uvedené v textu usnesení podléhají ochraně osobních údajů. 
 

______________________________________________ 
 

6. 
Diskuse 

 
Miroslav Rubeš 
- vznesl připomínku ke zveřejňování informací v Radničním zpravodaji. 
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_________________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno v 19.00  hodin. 
________________________________________________ 

 
 
 
 

……………………………….. 
    

    Štěpánka  F r a ň k o v á  
  primátor města 

 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:       Jiří  S r b e k 
 

Dne …………………… 
 

 
 
        Aleš  V a v ř i č k a 

 
Dne ……………………. 

 
 
 
 
 
 
 
Pardubice, 1. 2. 2012       Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Iveta Adámková, organizační odd. MmP 
Originál zápisu vč. všech příloh a zvukového záznamu je k dispozici na organizačním oddělení MmP. Celkem 30 listů originálu 
zápisu. 
 


