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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze XVII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 14.05.2020 od 15:00 hodin  

v ENTERIA ARÉNĚ, Sukova tř. 1735, Pardubice 

 
XVII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin Charvát, 
který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 24 členů. V průběhu 
zasedání se dostavilo dalších 10 členů zastupitelstva města.  Pět zastupitelů bylo omluveno. 
 

Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Pavlová. 
 
Ověřovateli zápisu z minulého XVI. zasedání ZmP byli: 
 

- Filip  P e t r  

- Aleš  K l o s e    

    
Písemné připomínky nedošly. 
Zápis a usnesení z XVI. zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 
 
Ověřovateli zápisu ze XVII. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 
 

- Jakub  K u t í l e k 

- Jiří  R o z i n e k 

 

 
Pracovní předsednictvo pro XVII. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 

- Petr  K v a š    

- Jan  N a d r c h a l  

- Jakub  R y c h t e c k ý 

- Jan  M a z u c h  

- Martin  Ch a r v á t  

 

 

 

 

 



  2 

Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
(pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 

- Filip  P e t r  

- František  B r e n d l 

- Vladimír  M a r t i n e c 
 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program XVII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 14.05.2020 byl schválen takto: 

(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

1. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE a. s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Jirsa Vojtěch, zastupitel města Pardubic 

Z: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Jirsa Vojtěch, zastupitel města Pardubic 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

3. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

4. V. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

5. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

6. Diskuse 

 
Dodatečně členové zastupitelstva obdrželi reakci náměstka J. Nadrchala na podnět pana zastupitele 
A. Kloseho ve věci péče o uliční stromořadí v Jahnově ulici. 
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III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Problematika HC DYNAMO PARDUBICE a. s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupila: 

Ivana Böhmová – požádala o oddělené hlasování o předložených návrzích usnesení 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1362/2020               (pro 25, proti 2, zdrž. 5, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 9 mil. Kč společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476. Návrh Smlouvy o poskytnutí příplatku 
je přílohou tohoto návrhu usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

podepsat Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 9 mil. Kč společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476, která je přílohou tohoto návrhu usnesení.  
Z: primátor města  
T: 15. 05. 2020 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1363/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení základního kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO 601 12 476, 
se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 601 12 476, spisová značka B 

1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Společnost“) za těchto podmínek:    
1) Důvod a účel snížení základního kapitálu  
Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované neuhrazené ztráty minulých 

let (minulých účetních období). 
2) Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu  
Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 43.743.480,-- Kč (čtyřicet tři miliony 

sedm set čtyřicet tři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých), tj. z částky 54.679.350,-- Kč (padesát 

čtyři miliony šest set sedmdesát devět tisíc tři sta padesát korun českých) na částku 10.935.870,-- 
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Kč (deset milionů devět set třicet pět tisíc osm set sedmdesát korun českých).  
Základní kapitál Společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií 

Společnosti takto:  
a) jmenovitá hodnota každé z 382 (tří set osmdesáti dvou) kusů kmenových akcií Společnosti o 

jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, 

jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem 

zbývajících akcionářů, bude snížena o částku 12.000,-- Kč (dvanáct tisíc korun českých) na novou 

jmenovitou hodnotu jedné akcie 3.000,-- Kč (tři tisíce korun českých),  
b) jmenovitá hodnota každé z 881 (osmi set osmdesáti jednoho) kusu kmenových akcií Společnosti 

o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, 

jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem 

zbývajících akcionářů, bude snížena o částku 8.000,-- Kč (osm tisíc korun českých) na novou 

jmenovitou hodnotu jedné akcie 2.000,-- Kč (dva tisíce korun českých),  
c) jmenovitá hodnota každé z 1.527 (jednoho tisíce pěti set dvaceti sedmi) kusů kmenových akcií 

Společnosti o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) vydaných jako cenné 

papíry na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva a 

předkupním právem zbývajících akcionářů, bude snížena o částku 120,-- Kč (jedno sto dvacet korun 

českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 30,-- Kč (třicet korun českých),  
d) jmenovitá hodnota každé z 1.627 (jednoho tisíce šesti set dvaceti sedmi) kusů kmenových akcií 

Společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) vydaných jako cenné papíry na 

jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním 

právem zbývajících akcionářů, bude snížena o částku 80,-- Kč (osmdesát korun českých) na novou 

jmenovitou hodnotu jedné akcie 20,-- Kč (dvacet korun českých),  
e) jmenovitá hodnota každé ze 794.952 (sedmi set devadesáti čtyř tisíc devíti set padesáti dvou) 

kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) vydaných 

jako cenné papíry na jméno, jejich převoditelnost je omezena předchozím souhlasem 

představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, bude snížena o částku 40,-- 

Kč (čtyřicet korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 10,-- Kč (deset korun 

českých).  
3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu  
Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu Společnosti, tj. částka ve výši 

43.743.480,-- Kč (čtyřicet tři miliony sedm set čtyřicet tři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých), 

bude v souladu s ustanovením § 554 odstavce 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZOK“) použita výhradně na úhradu neuhrazené ztráty Společnosti z minulých let. Snížením 

základního kapitálu Společnosti se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.  
4) Lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě  
Akcionáři Společnosti mají povinnost předložit stávající akcie Společnosti k jejich výměně za akcie s 

nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu 

dle tohoto usnesení do obchodního rejstříku.  
Představenstvo vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné 

hromady akcionáře, kteří vlastní akcie Společnosti, aby je předložili ve lhůtě určené tímto 

usnesením za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionář, který je v 

prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení 

s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK.“ 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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zástupci města hlasovat na valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., 
IČO 601 12 476, s datem konání dne 1. 6. 2020 dle bodu I. tohoto usnesení. Pozvánka na valnou 

hromadu je přílohou tohoto usnesení.  
Z: zástupce města na valné hromadě  
T: 1. 6. 2020 

2 

Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora; Vojtěch Jirsa, zastupitel města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 

František Brendl – požádal o oddělené hlasování k odstavcům I a II předloženého návrhu na usnesení 
Jan Mazuch 
Karel Haas – podal doplňující návrh na usnesení (odst. III k předloženému návrhu) 
Václav Snopek 
Vojtěch Jirsa 
Jakub Rychtecký 
Jiří Lejhanec 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1364/2020               (odst. I - pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0;  

  odst. II - pro 27, proti 2, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic vypracovat analýzu předpokládaných dopadů na rozpočet města Pardubic v 

důsledku zhoršené ekonomické situace způsobené opatřeními souvisejícími s nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace. 
T: 18.06.2020 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic zpracovat rozbor využití stávajícího úvěrového rámce, který má statutární 

město Pardubice sjednán v KB, a.s., ve vazbě na aktuální situaci. 
T: 18.06.2020 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 
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Doplňující návrh K. Haase: 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 13, proti 5, zdrž. 14, nehl. 1) 

 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic provést a předložit Zastupitelstvu města Pardubic formou řádné zprávy, v 
návaznosti na výsledky analýzy podle bodu I. a rozboru podle bodu II., položkovou inventuru 
plánovaných a předpokládaných rozpočtových výdajů Statutárního města Pardubice na roky 2020 a 
2021 (provozních i investičních; vyšších než 20 mil. Kč na jednotlivou rozpočtovou položku) z pohledu 
jejich nezbytnosti a důležitosti pro Statutární město Pardubice a konkrétní návrh jejich prioritizace s 
ohledem na předpokládaný propad rozpočtových příjmů Statutárního města Pardubice z důvodu 
mimořádných opatření přijatých v souvislosti s pandemií/epidemií onemocnění COVID-19. 
T: nejpozději do 18. 6. 2020; pokud by však jakýkoliv investiční záměr s investičním výdajem města 
nebo rozhodnutí spojené s provozním výdajem města vyššími než 20 mil. Kč na jednotlivou 
rozpočtovou položku byl k definitivnímu schválení Zastupitelstvem města Pardubic předkládán dříve, 
tak nejpozději před schválením takového investičního záměru či takového provozního rozhodnutí 
Z: Rada města Pardubic jako celek (vzhledem k nutnosti koordinace vstupů za všechny oblasti 
působnosti města) 
 

3 

Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1365/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 128. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 

tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 128. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 

tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 128. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 

tis. z položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na neinvestiční 

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím položky "VČD Pardubice - příspěvek" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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V. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek – požádal o oddělené hlasování k jednotlivým odstavcům návrhu č. 005 
František Brendl 
Karel Haas 
Petr Kvaš 
Jiří Rejda 
Vítězslav Štěpánek 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1366/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

90,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva primátora Charváta" na běžné výdaje položky "Krizová 

rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

30,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva náměstka Rychteckého" na běžné výdaje položky 

"Krizová rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

40,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva náměstka Mazucha" na běžné výdaje položky "Krizová 

rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

45,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva náměstka Nadrchala" na běžné výdaje položky "Krizová 

rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

45,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva náměstka Kvaše" na běžné výdaje položky "Krizová 

rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

119,4 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva Rady města Pardubic" na běžné výdaje položky 

"Krizová rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

10,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na běžné 

výdaje položky "Krizová rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

10,0 tis. z běžných výdajů položky "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje 

položky "Krizová rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1367/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 130. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti vč. kanalizace" na 

kapitálové výdaje položky "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - 

realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přejmenování položky ve výdajové části rozpočtu "Dopravní opatření v ul. Na Spravedlonosti, 

Pichlova, SKN - PD" na "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - PD" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přejmenování položky ve výdajové části rozpočtu "Dopravní opatření v ul. Na Spravedlonosti, 

Pichlova, SKN - výkupy pozemků" na "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, 

Pichlova, SKN - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 73 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2021 na 

kapitálové výdaje položky "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - 

realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 130. Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 1 750,0 tis. z 

běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - 

ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1368/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 105 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

12,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 94 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 65, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 122, nám. Republiky." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

88,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 35, ul. Pernštýnská ul." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

40,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 75, ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



  10 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

90,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 15, ul. Pernštýnská ul." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR – kostel Zvěstování Panny Marie" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1369/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 132. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 

000,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Výkon sociální práce" na položku 41. "Dotace 

MPSV - Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 132. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 497,1 tis. položka 41. 

"Dotace MPSV - Výkon sociální práce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

položky "Výkon sociální práce - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1370/2020               (odst. I - pro 30, proti 1, zdrž. 3, nehl. 0;  

  odst. II - pro 27, proti 5, zdrž. 2, nehl. 0;  
  odst. III - pro 31, proti 1, zdrž. 2, nehl. 0;  
  odst. IV - pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál Univerzita" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce okolí Domu hudby a ul. Na Hrádku - PD" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 

(správce 598 - Ekonomický odbor). 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Revitalizace veřejného prostranství ul. Kunětická - PD" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 

(správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 133. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací automaty - 

vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Obecná 

rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1371/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 134. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. v rámci položky "Velká údržba a investice školských zařízení" z běžných výdajů na 

kapitálové výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 134. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

141,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála - přístupový systém" na běžné výdaje 

položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

5 

Převody a prodeje nemovitostí 

Zpravodaj: Dušan Stránský, zastupitel města a předseda komise pro pozemky a reklamu 
- doplnil předložený návrh na usnesení o odst. III, dále předložil k hlasování nový návrh č. 002, 

který nedoporučil schválit. 
 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 

Adolf Vondrka (na základě přihlášky do diskuse) 
František Brendl 
Karel Haas – podal doplňující návrh na usnesení (odst. IV k návrhu předkladatele) 
Jan Hrabal 
Petr Kvaš 
Jiří Lejhanec 
Dušan Stránský 
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Vojtěch Jirsa – podal pozměňující návrh k doplňujícímu návrhu předkladatele (viz nepřijatý návrh č. 
003)  
Matěj Slanař 
Jaroslav Menšík 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1372/2020               (odst. I a II - pro 27, proti 1, zdrž. 6, nehl. 0;  

  odst. III - pro 30, proti 0, zdrž. 4, nehl. 0;  
  odst. IV - pro 21, proti 4, zdrž. 9, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

budoucí prodej a následný prodej pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí 

pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2 

(mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma, pokud nebude 

dohodnuto mezi žadatelem a společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, jinak), vše v 

k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 

17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1004-10/2020 ze dne 28. 2. 2020 u pozemku 

označeného jako p.p.č. 316/14 v k.ú. Pardubice ve výši 4.250,-Kč/m2, u pozemků označených jako 

p.p.č. 316/3  a p.p.č. 316/13 v k.ú. Pardubice ve výši 2.500,-Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky 

budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za podmínky doložení rozhodnutí zastupitelstva 

Pardubického kraje o převodu pozemků v jeho vlastnictví, které budou dotčeny stavbou 

parkovacího domu, do vlastnictví žadatele. Výměra výše uvedených částí pozemků bude upřesněna 

geometrickým plánem doloženým žadatelem. Geometrický plán bude odsouhlasen společností 

Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích.  
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu parkovacího 

domu, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 

24729035, na pozemek označený jako p.p.č. 316/14 v k.ú. Pardubice a po vkladu práv vyplývajících 

z této smlouvy do katastru nemovitostí. Uzavření kupní smlouvy bude dále podmíněno uzavřením 

souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného břemene na  předmětných pozemcích se 

společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, popř. provedením výmazu věcného břemene 

na těch předmětných částech pozemků, ve kterých nevede trasa rozvodného tepelného zařízení.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít budoucí kupní smlouvu na budoucí prodej a následně kupní smlouvu na prodej pozemku 

označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o 

výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2 (mimo části zatížené souborem veřejného 

osvětlení včetně jeho ochranného pásma, pokud nebude dohodnuto mezi žadatelem a společností 

Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, jinak), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního 

města Pardubice do vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 4. 2021 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic zahájit jednání s investorem stavby. Cílem jednání bude dohoda o 

možnostech využití (prodej, nájem apod.) parkovacích míst Statutárním městem Pardubice v 

připravovaném parkovacím domě. Dohoda bude předložena Zastupitelstvu města Pardubic a bude 

nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní.   
Z: Charvát Martin, primátor, Kvaš Petr, náměstek primátora 
T: 31. 12. 2020 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic v souladu s doporučením Komise pro urbanismus a architekturu ze dne 19. 

11. 2019 před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, respektive smlouvy kupní, podle bodů 

I. a II. zajistit vypracování kapacitního posouzení křižovatky Na Hrádku - Sukova se zohledněním 

všech aktuálně známých investičních záměrů v území, zejména Rezidence Na Dolíku (med : pavlík 

architekti, 2016), Koncepční studie okolí Domu hudby v Pardubicích (A/H, 2018), Studie 

parkovacího domu za Domem hudby (PPP spol. s r.o., 2019) a vypracované kapacitní 

posouzení  křižovatky Na Hrádku - Sukova předložit formou řádné zprávy Zastupitelstvu města 

Pardubic před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, respektive smlouvy kupní, podle bodů 

I. a II. (optimálně společně s výsledky jednání dle bodu III.).   
T: do 18. 6. 2020 
Z: Ing. Petr Kvaš, náměstek primátora města s gescí za oblast dopravy 

 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 34, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
ponížení kupní ceny u pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků 
označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2, vše v k.ú. 
Pardubice o uhrazené nájemné stanovené v nájemní smlouvě na nájem předmětných pozemků. 
 
 
Pozměňující návrh V. Jirsy 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 9, proti 7, zdrž. 18, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic zahájit jednání s investorem stavby. Cílem jednání bude dohoda o možnostech 
využití (prodej, nájem apod.) parkovacích míst Statutárním městem Pardubice v připravovaném 
parkovacím domě, a to ideálně v počtu odpovídajícím 2 podlažím. Dohoda bude předložena 
Zastupitelstvu města Pardubic a bude nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  
Z: Charvát Martin, primátor, Kvaš Petr, náměstek primátora 
T: 31. 12. 2020 
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6 

Diskuse 

Petr Klimpl 

- vznesl dotaz k náměstku J. Rychteckému, zda neuvažuje o posunu termínu pro podávání 
žádostí o dotace na letní tábory. Ten je stanoven na 20.05., přičemž teprve 15.05. budou 
pořadatelům táborů známy podmínky, za kterých se mohou letní tábory pořádat. 
Reagoval J. Rychtecký – termín pro podávání žádostí o dotace na letní tábory byl již posunut, 
a to na 27.05.2020 

- podal informace z vyjednávání o podmínkách vstupu do HC s panem Dědkem. Uvedl, že 
proběhlo zatím jedno jednání s panem Dědkem, jeho společníkem a právníky. Další jednání je 
naplánováno na příští týden. Vyjednávací tým by rád dosáhl dohody do stanoveného termínu 
04.06.2020. 

 
 
Jakub Kutílek 

- vyjádřil se k připravované výstavbě v lokalitě ulice S. K. Neumanna, konkrétně k vzetí na 
vědomí územní studie na rozvoj této lokality, a potvrdil informaci, že role samosprávy v této 
věci je téměř nulová. Nicméně upozornil na existenci i jiných nástrojů, jak hájit zájmy města a 
jeho občanů. V této souvislosti požádal náměstka P. Kvaše o uspořádání semináře pro 
zastupitele za přítomnosti odboru hlavního architekta, stavebního úřadu a starostů 
městských obvodů, kde by mohlo být diskutováno uplatňování právě těchto nástrojů, jako je 
např. regulační plán, plánovací smlouva apod.  
Reagoval P. Kvaš – seminář připraví (→ J. Lejhanec dále v diskusi doporučil jeho plánování 
před nebo po některém jednání ZmP) 
 
Reagoval K. Haas – vznesl dotaz, zda rada města má v této věci nějaký plán koordinace 
spolupráce města a městského obvodu V, a to s ohledem na skutečnost, že v územním řízení 
je možné uplatňovat požadavky účastníků řízení. K tomuto dále vznesl dotaz, zda má již město 
nějaké představy o tom, jaké konkrétní připomínky by chtělo v rámci územního řízení 
uplatňovat a požádal o předložení informativní zprávy na nějakém z dalších jednání ZmP.  
 
Reagoval J. Rejda – uvedl, že městský obvod V je v této věci připraven maximálně 
spolupracovat s městem a ostatními městskými obvody. 
 
Reagoval F. Brendl – i přesto, že rada města nemá v této věci nijak zásadní kompetence, 
osobně by předpokládal větší snahu o zásah do plánu takto rozsáhlé výstavby v tomto území, 
která bude zásadně ovlivňovat dopravu v tomto území. Dle jeho názoru odbor hlavního 
architekta dostatečně v této záležitosti nehájí zájmy města, a proto doporučil toto řešit 
změnou personálního obsazení odboru.  
 
Reagoval P. Kvaš – uvedl, že proces proběhl standardně. Komise pro architekturu se k této 
problematice sešla dvakrát, jednání byla velmi zajímavá. Uved, že osobně by takto rozsáhlou 
plánovanou výstavbu rovněž početně zreguloval, nicméně z pohledu státní zprávy zadavatel 
splnil vše, co musel, studie je zcela v souladu s platným územním plánem města, další 
systémové zásahy by nebyly možné.  
 
Reagovala H. Dvořáčková – upozornila na fakt, že studie je v rozporu s vydanými správními 
rozhodnutími magistrátu v oblasti dopravy. 
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Reagovala Z. Kavalírová – žádné správní rozhodnutí není v nesouladu s předloženou územní 
studií. 
 
Jan Procházka – v reakci na dřívější příspěvek K. Haase potvrdil, že Rada MO IV se zabývá 
každým projektem, a jakmile je v povolovacím procesu možnost dát podmínku, která by 
chránila naše spoluobčany (např. vybudování protihlukové stěny apod.), vždy toho využije. 
 

Ivana Böhmová  

- vznesla dotaz, v jakém stádiu jsou výběrová řízení na funkci ředitelů ve školských zařízeních. 
Reagoval J. Rychtecký – vše probíhá ve standardním režimu. 

     
 

Vít Ulrych 

- vznesl dotaz k náměstku P. Kvašovi týkajícímu se provozování autokina ve městě. 
Zaregistroval informaci, že 21.05. se otevře autokino na dostihovém závodišti a zároveň, že 
bylo jednáno o umístění autokina v areálu kasáren T.G.M.  
Reagoval P. Kvaš – v současné chvíli ví o třech zájemcích na provozování autokina, kteří 
projevili svůj zájem během trvání nouzového stavu. Nyní je otázkou, zda jejich zájem bude 
trvat i s povolením otevření standardních kin.  

 
 
Jiří Lejhanec 

- upozornil na fotografii přístupu do firmy Nedcon, kterou náměstku P. Kvašovi zaslal a vznesl 
dotaz, zda se bude zabývat vznikem chodníku/stezky tak, aby neměli zaměstnanci problém 
s dopravou do zaměstnání. 
Reagoval P. Kvaš – podnět obdržel a bude se jím zabývat. 
 
 

Petr Kvaš  

- podal informaci, že na webovém odkazu pro přístup do aplikací magistrátu pro zastupitele 
byla vytvořena nová funkce „kalendář“, kam by měly být zadávány plánované termíny 
zasedání zastupitelstva města a odborných seminářů. 
Reagoval K. Haas – požádal tajemníka magistrátu o zajištění toho, aby do tohoto kalendáře 
mohli zadávat termíny jednání komisí i výborů jejich tajemníci.  

 
Vojtěch Jirsa 

- vznesl dotaz k náměstku P. Kvašovi týkající se systému sdílených koloběžek Bolt. 
Reagoval P. Kvaš – koloběžky jsou právě přepravovány, do Pardubic by měly dorazit během 
několika týdnů. Město dále dostalo nabídku od společnosti provozující systém sdílených kol, 
který by zde měl v řádu několika týdnů začít fungovat, a to za velmi výhodných podmínek.   

 
 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17:10 hodin 
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………………………………………….. 
        Martin  C h a r v á t         

                    primátor města 

 

 

O v ě ř o v a t e l é:        

 

 

Jakub  K u t í l e k  

 

 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 

 

Jiří  R o z i n e k 

 

 

 

……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 

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.  
V Pardubicích dne 19.05.2020 
Celkem 16 stran zápisu 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 

 





















































SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL  
 
 
 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO:00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-326561/0100 
(dále jen jako „Společník“) 
 
a 
 
 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice 
zastoupený: Mgr. Ivanem Čonkou, předsedou představenstva a generálním manažerem 
a Mgr. Ondřejem Heřmanem, místopředsedou představenstva 
IČ 60112476 
DIČ: CZ60112476 
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1078  
(dále jen jako „Společnost“) 

 

Preambule 

Společník a Společnost (dále též jednotlivě označováni jako „smluvní strana" nebo společně jako „smluvní 
strany") uzavírají tímto níže uvedeného dne Smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní 
kapitál v následujícím znění: 

1. Předmět a účel smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Společníka poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek 
do vlastního kapitálu Společnosti mimo její základní kapitál a zároveň závazek Společnosti takto 
poskytnutý dobrovolný peněžitý příplatek přijmout, a to se souhlasem jednatelů Společnosti. 

1.2. Smluvní strany stanoví, že do této smlouvy inkorporují ustanovení § 163 až 166 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech, a v souladu s těmito ustanoveními bude dobrovolný příplatek 
akcionářem společnosti poskytnut, přičemž tato ustanovení budou aplikována analogicky.  

1.3. Dobrovolný peněžitý příplatek poskytovaný Společníkem Společnosti na základě této smlouvy je 
poskytován v souladu s usnesením zastupitelstva Společníka i s rozhodnutím představenstva společnosti. 

1.4. Účelem poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku Společníkem je posílení likvidity Společnosti. 
Společnost je oprávněna použít dobrovolný peněžitý příplatek pouze k úhradě závazků Společnosti 
vzniklých v sezóně 2019/2020.  

1.5. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný peněžitý příplatek poskytnutý 
Společníkem Společnosti na základě této smlouvy není dotací. Nebude-li to v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy, může Společník za splnění podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými 
právními předpisy požadovat jeho vrácení. 

 

2. Projevy vůle smluvních stran 



2.1. Společník se touto smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek Společníka 
ve výši 9 000 000,-Kč (slovy: devět milionů korun českých).  

2.2. Společnost dobrovolný peněžitý příplatek od Společníka přijímá a zavazuje se jej využívat v souladu s 
podmínkami dále stanovenými touto smlouvou a nakládat s finančními prostředky účelně a hospodárně, 
a to včetně úhrady závazků, které společnosti mohou vzniknout vůči třetím osobám. 

 

3. Úhrada dobrovolného peněžitého příplatku 

3.1. Společník se zavazuje poskytnout dobrovolný peněžitý příplatek Společnosti v jedné splátce, a to 
nejpozději do 20. 05. 2020.  

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný peněžitý příplatek bude Společníkem poskytnut 
bezhotovostním převodem poukázaným na účet Společnosti, č. ú. 35-6939170237, který je veden u 
Komerční banky, a.s. 

 

 

4. Vrácení dobrovolného peněžitého příplatku Společníkovi 

4.1. Společník je oprávněn žádat po Společnosti vrácení dobrovolného peněžitého příplatku, a to i po částech, 
nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a budou-li 
splněny všechny právními předpisy či touto smlouvou stanovené podmínky. 

4.2. Společnost se za předpokladu, že budou k vrácení dobrovolného peněžitého příplatku nebo jeho části 
splněny všechny podmínky specifikované v odst. 1. tohoto článku, zavazuje vrátit Společníkovi 
poskytnutý dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném žádostí Společníka nejpozději do 
šesti měsíců, ode dne, kdy byla Společníkem vyzvána k vrácení příplatku nebo jeho části, nebude-li 
v žádosti stanoven delší termín. 

4.3. Pro posouzení otázky, zda jsou splněny právními předpisy stanovené podmínky pro vrácení 
dobrovolného peněžitého příplatku, se analogicky použije stanovení § 166 zákona č. 90/2012 Sb. o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Vrácení příplatku je možné pouze se souhlasem valné hromady. K rozhodnutí  
o vrácení příplatku je možné přistoupit pouze na základě řádné účetní závěrky do uplynutí 6 měsíců od 
posledního dne účetního období, za které byla řádná účetní závěrka sestavena, jinak na základě 
mimořádné účetní závěrky. 

 
4.5. Vrácení příplatku nesmí způsobit pokles vlastního kapitálu pod úroveň základního kapitálu a nesmí 

způsobit společnosti úpadek.  
 
4.6. Příplatek musí být vrácen akcionáři do 30 dnů ode dne, kdy bylo o vrácení příplatku rozhodnuto podle 

odstavce 4.1 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 
……………. . 

5.2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva akcionáře č. ………………… ze dne 
…………………  

5.3. Veškeré písemnosti adresované jednou smluvní stranou druhé smluvní straně budou doručovány na 
adresu sídla dané smluvní strany. Za doručenou se považuje i taková písemnost, která se vrátí odesílateli 



jako nedoručená, neboť si ji adresát odmítl převzít nebo protože adresát nebyl na doručovací adrese 
zastižen nebo se na ní nezdržuje. 

5.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré dodatky a změny musí být 
učiněny písemně v listinné podobě, a to formou vzestupně číslovaného dodatku a oboustranně 
odsouhlaseny. 

5.5. Společník bere na vědomí, že Společnost je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Je-li finanční plnění dle této smlouvy vyšší než 50.000,- Kč, nabývá tato smlouva 
účinnosti až jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva 
zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky 
případného bezdůvodného obohacení. 

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

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

5.8. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů 
české republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném 
znění. 

5.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Společník obdrží 1 stejnopis a Společnost 1 
stejnopis. 

5.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a 
svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Pardubicích dne  

 

Za společníka:      Za společnost: 

 

 

_____________________                  ___________________________________ 
          Mgr. Ivan Čonka 
       předseda představenstva a generální manažer 
                HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 

 

___________________________________ 
Mgr. Ondřej Heřman 

       místopředseda představenstva       
                HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 

 














