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Příloha usnesení č. 01 ke zprávě č. 2 jednání RmP dne 29. 04. 2020 

 

 

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Odbor rozvoje a strategie 

12 

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 29. dubna 2020 

 
 

Předkladatel: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Zpracovatel: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Organizační 

jednotka: 

Odbor rozvoje a strategie 

Konzultováno: Ing. Martin Charvát, primátor města, předseda dozorčí rady HC 
Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 

Projednáno: Představenstvem HC 20.3.2020 a 24.3.2020 (odsouhlaseny principy záměru) 
Vyjednávacím týmem na akciový vstup do HC - bude projednáno dne 22.4.2020  
RmP dne 29. 04. 2020 - stanovisko při jednání ZmP 

Vliv na rozpočet: Ano, schválení záměru má vliv na změnu rozpočtu roku 2020, v součtu ve výši 
21,1 mil. Kč (viz. zpráva k rozpočtu ZmP 29.04.2020) 

Vliv na strategický 

plán: 

Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 9 
návrhů doporučených ke schválení: 9(1 - 9) 
návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

 

Problematika HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (záměr stabilizace, 

harmonogram pro akciový vstup do HC) – NOVÉ ZNĚNÍ ZPRÁVY 
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Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

jako záměr návrh 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 
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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. 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. 2 má stav Doporučeno 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

že návrh usnesení číslo 1, bod I. tohoto bodu jednání zastupitelstva je záměrem, který je schvalován bez 

jakékoliv vazby na budoucí rozhodnutí města Pardubice v pozici majoritního akcionáře společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (akciový podíl města aktuálně činí 96,20 %), která mohou umožnit 

budoucí změnu akciového podílu města Pardubice, resp. vstup nového akcionáře do HC.   

 
 
Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr poskytnout příplatek mimo základní kapitál ve výši 9 mil. Kč společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE a.s., který umožní zajistit profinancování zbývající části závazků vzniklých v sezóně 2019/2020 

s tím, že jeho poskytnutí je podmíněno schválením Návrhu Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní 

kapitál Zastupitelstvem města Pardubic.   
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení Návrh Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní 

kapitál v rozsahu dle bodu I. tohoto usnesení mezi městem Pardubice a společností HOCKEY CLUB 

DYNAMO PARDUBICE a.s.  
Z: Jan Mazuch 
T: do 14. 5. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno 

 
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 

 
 
Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr snížení základního kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. na 

hodnotu  10,935.780,- ze současné hodnoty základního kapitálu 54,679.350,- Kč s tím, že částka rozdílu ve 

výši 43,743.570,- Kč bude využita na úhradu části kumulované ztráty, jejíž hodnota dle poslední 

auditované účetní závěrky zpracované ke dni 30. 4. 2019 činí 52,182.344,- Kč. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Žádá 

minoritní akcionáře ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. o maximální součinnost s 

městem Pardubice při přípravě usnesení valné hromady o snižování základního kapitálu na novou hodnotu 
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10,935.780,- Kč (snížení základního kapitálu o 4/5) a při hlasování na příslušné budoucí valné hromadě 

společnosti, vč. součinnost spočívající v nalezení vhodného termínu konání příslušné valné hromady za 

účasti a v součinnost všech akcionářů HC.  
Z: Jan Mazuch  
T: do 14. 5. 2020 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

zajistit v součinnosti s představenstvem a všemi minoritními akcionáři společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE a.s. přípravu valné hromady dle podmínek uvedených v bodu I. a bodu II. tohoto usnesení s 

tím, že návrh usnesení pro valnou hromadu o snížení základního kapitálu musí být schválen příslušným 

usnesením Zastupitelstva města Pardubic.   
Z: Jan Mazuch / Miroslav Čada 
T: 14. 5. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

rozhodnutí rady č. R/3319/2020 ze dne 30. 3. 2020 o ukončení nabídkového řízení na získání akciového 

podílu ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. vyhlášeného výzvou zveřejněnou dne 28. 1. 

2020 s termínem podání nabídek do 12. 3. 2020. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

a) písemný záznam z obchodního jednání s panem Petrem Dědkem konaného dne 7. 4. 2020, který je 

přílohou důvodové zprávy k tomuto usnesení.  
b) písemný záznam z obchodního jednání s panem Vladimírem Pitterem konaného dne 14. 4. 2020, který 

je přílohou důvodové zprávy k tomuto usnesení.   

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

rozhodnutí Rady města Pardubic ze dne 29. 4. 2020 o ukončení dosavadních aktivit Rady města Pardubic, 

resp. vyjednávacího týmu, ve věci vedení obchodních jednání s potenciálními zájemci, kteří projevili reálný 

zájem o akciový vstup do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC), a to 

doručením písemné „Nabídky na akciový vstup do HC“. 

 
 
Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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a) exkluzivitu k vyjednávání o vstupu do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
(dále jen HC) do pozice akcionáře pro pana Petra Dědka, resp. pro jím ovládanou právnickou osobu, (dále 

jen ZÁJEMCE PD), vč. práva na zpracování due dilligence, a to na období květen a červen 2020.  
 
nebo  
 
b) exkluzivitu k vyjednávání o vstupu do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  
(dále jen HC) do pozice akcionáře pro společnost Sportovní a investiční a.s., 
(dále jen ZÁJEMCE SI), vč. práva na zpracování due dilligence, a to na období květen 
a červen 2020. 

 
 
Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

NÁVRH HARMONOGRAMU PRO AKCIOVÝ VSTUP DO HC, který je přílohou důvodové zprávy k tomuto 

usnesení.     

 
 
Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

s vazbou na příslušné předchozí usnesení Zastupitelstva města Pardubic o schválení exkluzivity na akciový 

vstup do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. rozhodnutí Rady města Pardubic ze dne 29. 

4. 2020 o schválení složení vyjednávací týmu za město Pardubice v tomto složení:    
1. Martin Charvát, primátor,  
2. Jan Mazuch, náměstek primátora, 
3. Petr Klimpl, člen zastupitelstva, 
4. Jan Hrabal, člen  zastupitelstva,  
5. Ondřej Karas, člen zastupitelstva. 
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Smlouva o výpůjčce 
 
Statutární město Pardubice,  
se sídlem  Pernštýnské  náměstí č.p. 1, 530 21 Pardubice,  
zastoupené Ing.Jaroslavem Hruškou – vedoucí OMI  
IČO: 00 27 40 46  
(dále jen „půjčitel“) 
  
a  
 
SKP-CENTRUM, o.p.s. 
se sídlem Jungmannova 2550 
zastoupené Mgr.Jiří Pitaš - ředitel 
IČO: 27534804  
 (dále jen „vypůjčitel“). 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku označeného jako ppč.1191/4 k.ú. Svítkov, jehož součástí 
je stavba dočasná – karanténní oblast COVID-19 pro občany bez domova Pardubice, Svítkov.  
 

II. 
Předmět výpůjčky 

 
Půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného užívání movité věci-3 buňky (1x zázemí pro personál, 1x soc.zař., 
1x sklad) umístěné na pozemku uvedené v čl. I této smlouvy.   
 

 
III. 

Účel výpůjčky 
 

Vypůjčitel bude předmět výpůjčky užívat za účelem zajištění činnosti organizace(práce s lidmi bez domova) 
v souladu s účelem, ke kterému byla zřízena. 
 

IV. 
Práva a povinnosti půjčitele 

 
1. Půjčitel odevzdal vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání před 

podepsáním této smlouvy. Vypůjčitel tuto skutečnost potvrzuje. 
 
2. Půjčitel je povinen udržovat předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k užívání. 

 
 

3. Půjčitel je oprávněn požadovat po vypůjčiteli přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly jejího řádného 
užívání, a to kdykoli během obvyklé provozní doby vypůjčitele. Mimo provozní dobu vypůjčitele je možné 
kontrolu provést po předchozí domluvě.  
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V. 
Práva a povinnosti vypůjčitele 

 
1. Vypůjčitel se seznámil se stavem celého předmětu výpůjčky před jeho odevzdáním (čl. IV odst. 1). 

 
2. Vypůjčitel se zavazuje, že bude předmět výpůjčky užívat tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, či 

nepřiměřenému opotřebení. V opačném případě je povinen nahradit půjčiteli vzniklou škodu v plné výši. 
 

3. Vypůjčitel je povinen řádně pečovat o předmět výpůjčky a užívat jej k účelům, ke kterým byl určen. 
 

4. Vypůjčitel je povinen neprodleně oznamovat půjčiteli vznik havarijních situací a učinit opatření k zamezení 
vzniku dalších škod.  

 
5. Vypůjčitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit půjčiteli potřebu oprav, jinak odpovídá za škodu, 

která by nesplněním této povinnosti vznikla.  
 

6. Vypůjčitel odpovídá za dodržování předpisů a norem požární ochrany, bezpečnosti práce, hygieny a 
ostatních provozních předpisů v předmětu výpůjčky. Vypůjčitel taktéž odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví třetích osob při realizaci svých činností. 
 

7. Vypůjčitel je povinen umožnit přístup k předmětu výpůjčky půjčiteli nebo jeho zástupci za účelem správní a 
kontrolní činnosti, během obvyklé provozní doby, nebo kdykoli v případě nebezpečí z prodlení. 

 
8. V případě ukončení výpůjčky je vypůjčitel povinen vrátit předmět výpůjčky ve stavu, v jakém jej převzal 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a k případným povoleným stavebním úpravám. O předání a převzetí 
bude sepsán předávací protokol. 

 
9.  Odpad charakteru komunálního, stejně jako odpad ostatní bude likvidován  v souladu s právními předpisy, 

zejména pak se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 
VI. 

Stavební a jiné úpravy 
 

K opravě nebo úpravě předmětu výpůjčky nad rámec drobných oprav a běžné údržby je vypůjčitel oprávněn 
po předchozím písemném souhlasu půjčitele. 

 
VII. 

Pojištění 
 

    Půjčitel neodpovídá za jakékoli škody, zejména ne za škody na vnesených věcech, a není tedy povinen v tomto 
smyslu uzavírat žádné další pojistné smlouvy. 

 
VIII. 

Služby a způsob jejich úhrady 
 
Služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky si bude  vypůjčitel zabezpečovat vlastním nákladem. 
 

IX. 
Doba výpůjčky a skončení výpůjčky 

 
1. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2020. 

 
2. Vypůjčitel je oprávněn vrátit předmět výpůjčky půjčiteli předčasně. V případě, že by z toho vznikly půjčiteli 

obtíže, lze předmět výpůjčky vrátit, avšak pouze se souhlasem půjčitele. 
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3. Půjčitel má právo se domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky jestliže: 

        a) vypůjčitel užije předmět výpůjčky v rozporu se smlouvou, 
        b) půjčitel potřebuje předmět výpůjčky nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření 
        smlouvy předvídat. 
 
 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění.  

2. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.  

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník). 

5. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, všechny jsou s platností originálu, z nichž vypůjčitel  obdrží 
dvě a půjčitel tři. 

 
 
 
 

 
V Pardubicích dne………………… 

 
 
 

....................................................... ………………..……................................. 
statutární město Pardubice SKP-CENTRUM 

Ing.Jaroslav Hruška  Mgr.Jiří Pitaš 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 46. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 29.04.2020 od 14:00 hodin 

 v enteria aréně, Sukova třída 1735, Pardubice 

 

Přítomni: 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Tomáš Pelikán, Jiří 

Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych (příchod 14:05 hodin) 

 

 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Věra Netolická, interní auditor 

 

 

Omluvena: Ludmila Ministrová 

 

  

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 46. mimořádné schůze RmP dne 29.04.2020 byl schválen beze změn v navrženém znění: 

(pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 

1. IV. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

2. Problematika HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (záměr stabilizace, harmonogram pro 

akciový vstup do HC) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

3. Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na provozovatele restaurací 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
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4. Výpůjčka buněk ve stanovém městečku pro občany bez domova společnosti SKP-CENTRUM, 

o.p.s. 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

5. Diskuse 

  

  

 

 
 

II. 

Schválení usnesení ze 45. řádné schůze RmP dne 20.04.2020 a jmenování 

ověřovatelů ze 46. mimořádné schůze RmP dne 29.04.2020 

Usnesení ze 45. řádné schůze RmP byla schválena. 

Ověřovateli zápisu ze 46. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch  

             Jan Nadrchal 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

IV. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený návrh usnesení. 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3474/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 857,9 tis. položka 31. "Předpokládaná 

dotace - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Problematika HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (záměr stabilizace, 

harmonogram pro akciový vstup do HC) 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- členy rady provedl jednotlivými návrhy usnesení. Upozornil, že návrh č. 004 má vazbu na 

návrh č. 025 zprávy č. 15 (IV. změna rozpočtu na rok 2020) předkládanou na dnešním 

zasedání ZmP. 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3475/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

ukončení dosavadních aktivit Rady města Pardubic, resp. vyjednávacího týmu, ve věci vedení 

obchodních jednání s potenciálními zájemci, kteří projevili reálný zájem o akciový vstup do 

společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC), a to doručením písemné 

„Nabídky na akciový vstup do HC“. Schválením tohoto usnesení končí působnost vyjednávacího 

týmu pověřeného schváleným usnesením č. R/2638/2019. 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/3476/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrhy všech usnesení ve zprávě č. 12 pro jednání ZmP 

dne 29. 4. 2020 (návrhy usnesení č. 1 –  č. 9). Tyto návrhy usnesení č. 1 – č. 9 (všechny doporučeny 

ke schválení), jsou přílohou tohoto usnesení. 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/3477/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

s vazbou na usnesení o schválení exkluzivity na akciový vstup do společnosti HOCKEY CLUB 

DYNAMO PARDUBICE a.s. vyjednávací tým za město Pardubice v tomto složení:    

1. Martin Charvát, primátor,  

2. Jan Mazuch, náměstek primátora, 
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3. Petr Klimpl, člen zastupitelstva, 

4. Jan Hrabal, člen  zastupitelstva,  

5. Ondřej Karas, člen zastupitelstva. 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/3478/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 840,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné výdaje 

položky "HC Dynamo Pardubice - reklamní služby" (správce 914 - Kancelář primátora). 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 380,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné transfery 

položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 000,0 tis. z běžných 

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). 

IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 750,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné transfery 

položky "HC Dynamo Pardubice - dotace k ceně za vstupné" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na provozovatele restaurací 

 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 

 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3479/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Doporučuje 

aby Zastupitelstvo města Pardubice přijalo vůči městským obvodům statutárního města Pardubice 

výzvu, aby úřady městských obvodů v rámci opatření ke zmírnění dopadů epidemie na 

provozovatele stravovacích zařízení sloužících pro veřejnost na území města Pardubice prominuly 

těmto subjektům místní poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem provozu 

realizovaného mimo provozovnu na veřejném prostranství za podmínek stanovených právními 

předpisy (např. formou prodeje prostřednictvím výdejového okénka, prodeje s sebou bez vstupu 

do provozovny, resp. ve venkovním prostoru v rámci letních zahrádek), jenž je zaveden Obecně 

závaznou vyhláškou statutárního města Pardubic č. 9/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, v platném znění, a to v období od 14. 3 2020, kdy byla Usnesením vlády ČR 

č. 211 zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb až do doby trvání 

platnosti navazujících rozhodnutí vlády ČR, resp. mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

ČR, kterými se (s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost) zakazuje přítomnost 

veřejnosti ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, nejdéle však do 30.6.2020. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

předložit výzvu dle bodu I. tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu města Pardubice.  

Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

T: 29.4.2020 
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Výpůjčka buněk ve stanovém městečku pro občany bez domova společnosti SKP-

CENTRUM, o.p.s. 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- stručně zdůvodnil výpůjčku tří buněk provozovateli stanového městečka pro občany bez 

domova společnosti SKP – CENTRUM, o.p.s. 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3480/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

smlouvu o výpůjčce mezi Statutárním městem Pardubice jako půjčitelem a společností SKP – 

CENTRUM, o.p.s., IČO 27534804, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 
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Pardubice, jako vypůjčitelem ohledně třech buněk na dobu do 30. června 2020, která je přílohou 

tohoto usnesení.   

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít smlouvu dle bodu I.  

Z: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí OMI  

T: 30.5.2020 

5 

Diskuse 

 

Radim Jelínek  

- členy rady informoval o otevřeném dopise p. Pittera, spol. Sportovní investiční a.s., který byl 

rozeslán zastupitelům města e-mailem zhruba před půl hodinou.  Dopis v tištené podobě 

budou mít členové ZmP připraven na svých stolech. 

 

 

Schůze byla ukončena ve 14:15 hodin 

 
 

 

 

 

……………………………………… 

    Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

………………………………………                                ……………………………………….. 

     Jan  M a z u c h                                                                                  Jan  N a d r c h a l 

    

 

 

  
V Pardubicích dne 30.04.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 6 stran zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál 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. 


