Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Zápis
z XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,
které se konalo dne 9.12.2013 od 16:00 hodin
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice
Přítomni:

34 členů zastupitelstva

Omluveni:

5 členů zastupitelstva
Jednání

XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka F r a ň k o v á , primátorka města.
Úvodem přivítala přítomné zastupitele i veřejnost. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku
zasedání přítomno 34 členů zastupitelstva. Zároveň omluvila členy RmP z pozdního příchodu na jednání
ZmP, a to z důvodu protažení schůze RmP.

Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení:
(pro 31, nehl. 8)
‐
‐
‐
‐
‐

Štěpánka F r a ň k o v á
Jindřich T a u b e r
Michal K o l á č 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 33, zdrž. 1, nehl. 5)
‐
‐
‐

Miroslav P e t r á ň
Alexandr K r e j č í ř
Ondřej H l a v á č

Ověřovateli zápisu z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli:

‐
‐

Václav S n o p e k
Milan Ch m e l a ř

Písemné připomínky nedošly. Zápis z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě vyjádření
ověřovatelů s c h v á l e n .
Ověřovateli zápisu z XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni:
‐

‐

Valerie K m o š ť á k o v á
Aleš V a v ř i č k a
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I.
Schválení programu schůze
Program XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl schválen takto:

(pro 34, nehl. 5)

1. Problematika HC
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický
2. Diskuse

Na stůl členové zastupitelstva obdrželi tyto materiály:
‐
‐

pozměňující návrh pana Němce za politický klub TOP 09 ke zprávě č. 1 – „Problematika HC“
upravený návrh usnesení č. 1 ke zprávě č. 1 – „Problematika HC“

IV.
Pořadí projednávaných zpráv
1.
Problematika HC
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky
Okomentoval předloženou zprávu, připomněl předchozí jednání týkající se hokejového klubu v Pardubicích
a požádal zastupitele, aby souhlasili s navrženými usneseními. Jednotlivá usnesení přednesl a doplnil.
Konstatoval, že hokej je sportovní a společenskou událostí pro město.
K předložené úpravě návrhu na usnesení uvedl, že radou města byl doplněn bod č. 1.3. o tuto větu:
„Podmínkou plnění je účast HC v EHL (v nejvyšší hokejové soutěži).“

V rozpravě vystoupili:

viz zvukový záznam

František Brendl – navrhl dvě změny v návrhu usnesení č. 1, konkrétně v bodě 1.3. a 1.4. (viz nepřijaté
návrhy č. 5 a 6)
Jan Němec – okomentoval navržené usnesení TOP 09
Alexandr Krejčíř
Miroslav Rubeš
Simeon Karamazov
Libor Slezák
Jiří Skalický
Václav Snopek
Miroslav Petráň
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Petr Beneš
Josef Kubát
Evžen Erban
Miroslav Baťa
Milan Košař
Jiří Komárek
Petr Klimpl
Hlasování o ukončení rozpravy:

(pro 25, proti 2, zdrž. 6, nehl. 6)

Návrh č. 1
Přijaté usnesení č. 1567 Z/2013

(pro 22, proti 4, zdrž. 7, nehl. 6)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
následující body vedoucí ke stabilizaci společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (dále "HC"):
základní principy stabilizace HC jsou definovány takto:
1.1 a) základní kapitál HC bude zvýšen nejpozději do 30. 3. 2014 o částku Kč 5 mil. (dle akciových
podílů),
b) v případě, že HC ke dni 30. 4. 2014, tj. ke dni sestavení řádné účetní závěrky, nedosáhne
kladného výsledku hospodaření ve výši 3 mil. Kč, zavazují se akcionáři rozhodnout na nejbližší
řádné valné hromadě s datem konání nejpozději do 30. 9. 2014 o zvýšení základního kapitálu
o rozdíl mezi dosaženým hospodářským výsledkem 3 mil. Kč (např. pokud bude hospodářský
výsledek k 30. 4. 2014 plus Kč 1,0 mil., pak navýšení ZK bude v rámci akciové struktury o 2,0 mil.
Kč). Pro další sezony, tedy sezonu 2014‐2015 a dále bude platit, že společnost by měla dosáhnout
kladný hospodářský výsledek ve výši 5 mil. Kč, pokud tomu tak nebude, pak dle výše uvedeného
principu bude základní kapitál opět navýšen o rozdíl mezi hospodářským výsledkem a touto
částkou, avšak do roku 2017 ne více než o 5 mil. Kč. Modelové příklady jsou uvedeny v tabulce,
která je přílohou č. 1.1 důvodové zprávy.
1.2 nájemné bude sníženo od 1. 9. 2013 o částku 4,5 mil./rok (snížení o částku zahrnující dostavbu
ČEZ ARÉNY). Od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 o částku Kč 1,5 mil. a následně o 4,5 mil. Kč za každý
kalendářní rok. Proti tomu HC nebude mít nárok na slevu z nájemného vypočtenou dle
hospodářského výsledku ve výši maximálně Kč 4 mil./rok (viz závazek města definovaný v dodatku
č. 1 Akcionářské smlouvy mezi městem Pardubice a panem ******),
1.3 město Pardubice (případně subjekty řízené městem) uzavře/uzavřou s HC 4letou rámcovou
reklamní smlouvu s ročním plněním ve výši Kč 4 mil. bez DPH. Plnění bude rozděleno na Kč 2,6 mil.
pro období 1. 1. do 30. 4. příslušného roku a na Kč 1,4 mil. pro období od 1. 5. do 31. 12.
příslušného roku, s tím, že pro období od 1.1.2014 do 30. 4. 2014 bude uzavřena mezi městem a HC
samostatná reklamní smlouva na částku Kč 2,6 mil. bez DPH, tj. rozpočtově na Kč 3,146 vč. DPH,
která bude odsouhlasena radou města. Podmínkou plnění je účast HC v EHL (v nejvyšší hokejové
soutěži).
1.4 od sezony 2015/2016 nebude město ani a.s. ovládaná městem spolupracovat s HC na zajištění
bankovní garance pro účast HC v ELH v hodnotě Kč 7 mil.,
1.5 Pozice města bude v DR posílena o 1 dalšího zástupce a to pana ******, který bude navržen
Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení dne 21. 1. 2014,
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1.6 budou posíleny rozhodovací a kontrolní mechanismy uvnitř HC (rozhodovací a interní kontrolní
mechanismy uvnitř HC budou více navázány na zástupce města v orgánech společnosti s důrazem
na posíleních jejich informovanosti, řízení peněžních toků a rozhodovací pravomoci týkající se
detailního čerpání dotačních prostředků od města Pardubice),
1.7 Závazky HC vůči RFP upravené splátkovým kalendářem z 20. 6. 2013 (k 30.4.2014 oček. zůstatek
Kč 9,391 mil.) a závazky vzniklé za období 06‐12/2013 (cca 12,00 ‐ 12,6 mil.), tj. v součtu závazky ve
výši max. 22 mil., budou spláceny na základě uzavření dodatku č. 1 ke splátkovému kalendáři z 20.
6. 2013
a uzavřením nové dohody o splátkovém kalendáři na závazky vzniklé v období 06‐12/2013. Model
očekávaného rozložení splátek je uveden v příloze důvodové zprávy č. 1, v tabulce v tabulce č. 2.
1.8 Smluvní dokumentace (zejména dodatek č. 2 akcionářské smlouvy s panem ***** a rámcová
smlouva o reklamních službách) umožňující realizaci principů stabilizace dle bodů 1.1 až 1.7 tohoto
návrhu usnesení, bude odsouhlasena na jednání ZmP dne 17. 12. 2013 21. 1. 2014 s tím, že
rozpočtově bude řešeno v rámci návrhu rozpočtu na r. 2014 na jednání ZmP dne 17. 12. 2013.

Návrh č. 2
Přijaté usnesení č. 1568 Z/2013

(pro 22, proti 4, zdrž. 7, nehl. 6)

Zastupitelstvo města Pardubic
Souhlasí
s tím, že schválení bodu č. 1.1 předchozího návrhu usnesení je vhodnou formou řešení "částečné
úhrady", resp. částečného peněžního pokrytí ztráty jednotlivými akcionáři dle usnesení ZMP
č. 1481 Z/2013 schváleného v tomto znění: "Zastupitelstvo města Pardubic vyzývá akcionáře
společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. a to pana ****** (podíl 51,8 %), pana ****** (podíl
12,08 %) a občanské sdružení Hokejový klub HC Pardubice (podíl 1,32 %), aby podpořili město
Pardubice (podíl 34,8 %) v návrhu na vypořádání ztráty HC za účetní období 1. 5. 2012 do 30. 4.
2013 formou její úhrady jednotlivým akcionáři v rozsahu dle výše jejich akciových podílů. Dohoda o
úhradě ztráty společnosti za účetní období 2012/2013 je podmínkou pro realizaci jednání města a
akciové společnosti HC s cílem nalezení shody na stabilizaci financování HC v dalších letech."
Dohoda o úhradě ztráty společnosti za účetní období 2012/2013 je podmínkou pro realizaci jednání
města a akciové společnosti HC s cílem nalezení shody na stabilizaci financování HC v dalších
letech."

Návrh č. 3
Přijaté usnesení č. 1569 Z/2013

(pro 22, proti 4, zdrž. 7, nehl. 6 )

Zastupitelstvo města Pardubic
Souhlasí
s ukončením kroků vedoucích k realizaci prodeje akciového podílu města Pardubice (podíl 34,8 %)
ve společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. za cenu doporučenou příslušným znaleckým
posudkem společnosti BDO Appraisal services ‐ Znalecký ústav s.r.o., IČ 275 99 582, tj. za cenu ve
výši Kč 17,529 mil. a to s ohledem na skutečnost, že žádný ze současných akcionářů nevyužil svého
předkupního práva k těmto akciím a také z důvodu, že auditovaná účetní závěrka společnosti
zpracovaná k 30. 4. 2013 vykazuje roční ztrátu ve výši Kč 19,775 mil. a příslušný znaleckým posudek
týkající se stanovení nabídkové ceny není aktuální.
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Návrh č. 4
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat

(pro 5, proti 16, zdrž. 11, nehl. 7)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
následující body vedoucí ke stabilizaci společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (dále "HC"):
základní principy stabilizace HC jsou definovány takto:
1. Do konce roku 2014 dojde k oddělení mládeže a juniorů a to formou vzniku samostatné
společnosti, na kterou budou převedeny veškeré dotační prostředky poskytované městem Pardubice.
HC zůstane pouze profesionálním klubem, který bude fungovat plně na komerční bázi. při přechodu
juniorských hráčů do HC nebo jiného profesionálního klubu bude oddílu mládeže poskytnuta finanční
náhrada odpovídající zásadám podnikání ve sportu. Od 1. 1. 2015 nebude profesionálnímu klubu
poskytována žádná podpora pro mládež.
2. Do konce roku 2013 budou zrušeny veškeré dlouhodobé reklamní smlouvy mezi HC a městem a
výhledově též mezi HC a dalšími organizacemi zřizovanými městem.
3. HC předloží do konce roku 2013 návrh úspor v nákladových položkách klubu oproti skutečnosti v
sezoně 12/13 ‐ snížení nákladů minimálně o 25 mil. Kč.
4. Dojde k navýšení základního kapitálu nejpozději do 31. 3. 2014 o 5 mil Kč (poměrně podle akc.
podílů) a do 30. 9. 2014 o částku rozdílu mezi hospodářským výsledkem do 30. 4. 2014 a částkou 3 mil
Kč (pokud hospodářský výsledek přesáhne 3 mil Kč, toto navýšení se neuskuteční).
5. Majoritní akcionář odkoupí od města Pardubice akciový podíl ve výši 34,8% a to nejpozději do dvou
měsíců od oddělení mládeže a juniorů dle bodu 1.
6. Pro rok 2014 RFP poskytne HC slevu z nájemného ve výši 4,5 mil Kč za současného zrušení
ustanovení nájemní smlouvy o slevě navázané na hospodářský výsledek HC s tím, že v případě
naplnění podmínek stanovených touto dohodou dojde k uzavření dlouhodobého smluvního vztahu s
takto sníženým nájemným do konce roku 2017.

Návrh č. 5
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat

(pro 13, proti 6, zdrž. 15, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
že město Pardubice (případně subjekty řízené městem) uzavře/uzavřou s HC 2letou rámcovou
reklamní smlouvu s ročním plněním ve výši Kč 4 mil. bez DPH. Plnění bude rozděleno na Kč 2,6 mil.
pro období 1. 1. do 30. 4. příslušného roku a na Kč 1,4 mil. pro období od 1. 5. do 31. 12. příslušného
roku, s tím, že pro období od 1.1.2014 do 30. 4. 2014 bude uzavřena mezi městem a HC samostatná
reklamní smlouva na částku Kč 2,6 mil. bez DPH, tj. rozpočtově na Kč 3,146 vč. DPH, která bude
odsouhlasena radou města. Podmínkou plnění je účast HC v EHL (v nejvyšší hokejové soutěži).

Návrh č. 6
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat

(pro 18, proti 4, zdrž. 11, nehl. 6)

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
že od sezony 2014/2015 nebude město ani a.s. ovládaná městem spolupracovat s HC na zajištění
bankovní garance pro účast HC v ELH v hodnotě Kč 7 mil.
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2. Diskuse
Petr Klimpl ‐
vznesl dotaz na situaci kolem odkoupení části budov Masarykových kasáren. Dále se dotazoval na
bezpečnostní opatření v těchto budovách.
Reagoval Michal Koláček ‐ popsal současný stav jednání o odkupu části areálu od Ministerstva vnitra, které
chce budovy odprodat pravděpodobně formou dražby. Prozatím není zájem touto formou budovy odkoupit,
bude se čekat na další kroky Ministerstva vnitra. Pozemky pod budovami budou patřit městu.
Bezpečnost v areálu Masarykových kasáren je v řešení. V současné době je areál střežen soukromou
agenturou. Do budoucna se bude dále situace řešit.
Petr Klimpl ‐
Požádal o materiály a informace týkající se likvidace haly ČSTV v Tyršových sadech.
reagoval Jindřich Tauber ‐ na řádném zasedání ZmP, které se bude konat příští týden (17.12.2013), bude
k této problematice předložena informativní zpráva.

________________________________________________

Jednání bylo ukončeno v 18:10 hodin.
________________________________________________

…..………………………………..
Štěpánka F r a ň k o v á
primátorka města
O v ě ř o v a t e l é:
Valerie K m o š ť á k o v á

……………………………….. dne …………………………...
Aleš V a v ř i č k a

……………………………….. dne …………………………...

Pardubice, 11.12.2013
Jména jsou uváděna bez titulů
Zpracovala: Nikola Jiráková, organizační odd. MmP
Originál zápisu vč. všech příloh a zvukového záznamu je pro občany města Pardubic k dispozici na
organizačním oddělení MmP. Celkem 6 listů originálu zápisu.
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