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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora  

 

Zápis ze 70. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 20.02.2017 od 9:00 hodin  

ve Společenském sále budovy radnice 

 
 
Přítomni: 

 

Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Jiří Rozinek, Jakub Rychtecký, Jan Řehounek, Ivana 
Dolečková, Vladimír Ninger, Vítězslav Novohradský, Dušan Salfický, Libor Slezák, František 
Weisbauer 
 
Leoš Martínek, interní audit 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
 
Představenstvo a dozorčí rada SmP a.s.: 
Lea Tomková, Marie Hubálková, Karel Hron, Jiří Jirout, Lubomír Hanzlík, Tomáš Chvojka, Věra 
Laurynová 
 
Představenstvo a dozorčí rada SmP – Odpady a.s.: 
Jiří Strouhal, Vlastimil Freiberk, František Moudr, Helena Suchánková 
 
Hosté: 
Jiří Lejhanec, zastupitel města; Petr Severin, právní zástupce SmP a.s.  
 

 

 
 

I. 

Schválení programu jednání  
 

Program 70. mimořádné schůze RmP dne 20.02.2017 byl schválen takto: 

(pro 11) 

 

1. Návrh změn ve složení orgánů společností Služby města Pardubic a.s. a SmP - Odpady a.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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II. 

Jmenování ověřovatelů ze 70. mimořádné schůze RmP dne 20.02.2017 
 

Ověřovateli zápisu ze 70. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Helena Dvořáčková 

                   Libor Slezák 

 

 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv  

 
Martin Charvát na začátku jednání vyzval zástupce představenstva a dozorčí rady SmP – Odpady a.s. 

o vyjádření stanoviska k medializované kauze týkající se zahraniční služební cesty do JAR. 

Na tuto výzvu reagovala Lea Tomková (místopředsedkyně představenstva SmP a.s. a SmP  – Odpady 

a.s.) a přednesla závěry pátečních jednání představenstev a dozorčích rad obou společností s tím, že 

zpráva ze zahraniční služební cesty byla vzata na vědomí a současně bylo vzato na vědomí, že po 

formální i právní stránce nebylo konstatováno pochybení a toto stanovisko bude předloženo Radě 

města Pardubic. 

 

Dále primátor města vyzval členy rady a přítomného zastupitele k případným doplňujícím dotazům a 

otevřel diskusi: 

 

Martin Charvát 

- vznesl dotaz na členy představenstva SmP – Odpady a.s., zda jim při hlasování o služební 

cestě byl znám její program 

Reagoval Vlastimil Freiberk (člen představenstva SmP – Odpady a.s.) – byli informováni, že se  

jedná o služební cestu se zaměřením na předání zkušeností ohledně odpadů; dále odkázal na 

společné prohlášení vydané jím a Rostislavem Kučerou. 

- dále vznesl dotaz, zda zástupci představenstva SmP a.s. o této služební cestě hlasovali nebo o 

ni jakkoliv jednali 

Reagoval Vítězslav Novohradský (předseda představenstva SmP a.s.) – uvedl, že orgány SmP 

a.s. nebyly o této zahraniční služební cestě informovány. 

 

Jakub Rychtecký 

- požádal o rekapitulaci financování této služební cesty 

Reagovala Lea Tomková – služební cesta byla financována společností SmP – Odpady a.s., 

třetina ceny byla refundována společnosti SmP a.s. 

 

Po ukončení diskuse byl právní zástupce společnosti SmP a.s. pan Petr Severin požádán o interpretaci 

stanoviska paní Ley Tomkové, v rámci něhož mj. rezignovala na členství v hnutí ANO 2011. 

 

Poté bylo ze strany M. Charváta, H. Dvořáčkové a J. Rychteckého vyjádřeno velké poděkování za 

mnohaletou skvělou práci paní Tomkové jako ředitelky SmP a.s. 
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Návrh změn ve složení orgánů společností Služby města Pardubic a.s.  

a SmP - Odpady a.s. 
 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- okomentoval předložený materiál, který reflektuje medializovanou služební zahraniční cestu 

do JAR. Interpretoval stanovisko oblastního předsednictva hnutí ANO 2011 v této věci, které 

později doplnila i H. Dvořáčková) a vyjádřil se k předloženým dvěma návrhům na usnesení. 

 

Rozprava: 

V rámci rozpravy byla k projednávané problematice prostřednictvím svých zástupců J. Rozinka a        

L. Slezáka interpretována stanoviska koaličních partnerů ČSSD a TOP 09. 

 

F. Weisbauer  

- vznesl dotaz, zda uvedené datum (1.3.2017) je reálné ke kompletnímu předání agendy 

Reagoval M. Charvát – termín byl s paní ředitelkou diskutován a s ohledem na zkušenosti 

pana Kopeckého je toto datum reálné. 

 

V závěru diskuse byli koaliční partneři požádáni, aby do středy zaslali své návrhy na obsazení 

představenstva SmP – Odpady a.s. O tomto návrhu poté bude jednat rada města na své mimořádné 

schůzi dne 23.02.2017 (po ukončení zasedání zastupitelstva města). 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/4851/2017               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 

Doporučuje 

zastupitelstvu schválit návrh změny v obsazení představenstva společnosti Služby města Pardubic 

a.s., IČ: 252 62 572, zástupci města Pardubice takto: 

a) z pozice člena představenstva bude s účinností k 1.3.2017 odvolána paní Lea Tomková, nar. dne 

11. února 1953, 

b) do pozice člena představenstva bude s účinností k 1.3.2017 zvolen pan Aleš Kopecký, nar. dne 

1. srpna 1963 (navržený ke zvolení do funkce místopředsedy představenstva s pověřením k řízení 

a.s. do 30. 6. 2017). 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/4852/2017               (pro 11) 

 
Rada města Pardubic 

Schvaluje 

záměr rozhodnout dne 23. 2. 2017 v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic 

a.s.,  IČ: 252 62 572 o návrhu změn ve složení orgánů společnosti SmP – Odpady a.s., IČ: 275 47 230 

v tomto rozsahu:  
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a) z pozice člena představenstva budou s účinností k 1.3.2017 odvoláni všichni členové a to Ladislav 

Koudelka, Lea Tomková, Jiří Strouhal, Vlastimil Freiberk, Rostislav Kučera,   

 

b) do pozice člena představenstva budou navrženy ke zvolení s účinností k 1.3.2017 nové osoby dle 

návrhu, který bude projednán Radou města Pardubic dne 23. 2. 2017.  

 

 

 

Schůze byla ukončena v 10:10 hodin

 
 

 

 

         ………………………………………. 
                                                                                                      Martin  C h a r v á t 
          primátor města Pardubic 
Ověřovatelé: 
 
…………………………………………….         
Helena   D v o ř á č k o v á     
 
 
 
 
…………………………………………… 
Libor  S l e z á k 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Pardubice  20.02.2017     (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala:  Lucie Pavlová, organizační odd. KP 

Celkem 4 strany zápisu 

 

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. 

  

 


