


































































Příloha č. 2 

 

OŠKS nemůže naplňovat dodatek opatření hejtmana i z těchto vážných následujících důvodů: 

 

1. Hygienicko-epidemiologického – nejde míchat děti zaměstnanců krizové řízení (mají z domu 
přísné epidemiologicko hygienické návyky, děti jsou často děleny do skupiny podle týmů, na 
které jsou rozděleni jejich rodiče zaměstnavatelem ke snížení rizika. Jsou přijata opatření, aby 
se ani rodiče dětí nepotkávali apod. Rodiče těchto zaměstnanců opravdu dávají děti do MŠ i 
ZŠ jen v nezbytně nutné míře svých pracovních směn. Zejména u dětí v MŠ je provoz 
nesmírně náročný – roušky, desinfekce, stravování, pomoc s hygienou včetně WC apod. 

 

2. Ekonomická náročnost opatření – nyní pověřené MŠ i ZŠ tuto službu jedou v režimu 
doplňkové činnosti, kde je vše včetně mezd, stravování, hygienických prostředků účetně 
oddělené. Po ukončení nouzového stavu příspěvkové organizace vyčíslí a tyto finanční 
prostředky dostanou „proplaceny“ od zřizovatele. 

 

3. Pracovně – právně: vzhledem k tomu, že se jedná o doplňkovou činnost, se všemi 
zaměstnanci je vždy uzavřena dohoda o provedení práce s uvedením konkrétní činnosti. 
Znamená to, že zaměstnanec souhlasí s tímto režim v rizikových podmínkách. Dle přípravných 
jednání s řediteli bylo sděleno, že i zaměstnanci, kteří nemohou pracovat na home office, 
mají překážku na straně zaměstnavatele a zpravidla nemají zájem (obava o zdraví) pracovat 
tímto způsobe. Např. uklízečky či kuchařky už nyní obtížně zajišťujeme i v tomto režimu. 
 
 

4. Věkové a vývojové zvláštnost dětí:  vzhledem k tomu, že se nejedná o děti, které byly ve 
správním řízení přijaty do pověřené MŠ či ZŠ – tak přijímání dětí do tohoto mimosprávního 
režimu probíhá tak, že máme nyní kontakty na „styčné osoby“ každé dotčené organizace, od 
nich chodí denně požadavky na můj e-mail a já obratem dle členění MŠ či ZŠ postupuji 
obratem kolegyním na školství, ty obratem telefonují rodičům uvedeným v kontaktu, umísťují 
dítě na konkrétní termín a posílají k vyplnění veškeré formuláře, které jsme připravili. Potom 
obratem posílají jednotlivým ředitelům tak, aby mohli zajistit provoz včetně stravování. Každý 
den toto probíhá až do večerních hodin. Každý rodič je tedy takto prověřen i svým 
zaměstnavatelem. Je třeba mít na zřeteli, že v MŠ jsou děti od 3 do 6 let, vše je pro ně cizí, 
nikdy se neviděly, nemáme o nich bližší informace, pedagogové jedou na 2 směny, tj. během 
10 hod. se v každé skupině s 10 dětmi vystřídají 4 zaměstnanci pedagogové + další provozní či 
nepedagové. Dětí v MŠ jí, spí, chodí na WC s tím, že u mladších dětí nikdy nevíme, jak jsou 
samostatné, zvládnou WC a hygienu, v MŠ také spí apod. U dětí neprobíhá žádné období 
adaptace jako je tomu u kmenových dětí, takže tyto malé děti mohou být plačtivé a psychicky 
deprivované ze změny. 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 43. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 30.03.2020 od 10:30 hodin 

prostřednictvím videokonferenčního hovoru 

 

Schůze RmP se zúčastnili: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Jan Nadrchal, Tomáš 
Pelikán, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych  
 
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka (v zastoupení Michala Zitka, tajemníka magistrátu) 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní auditorka

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- Stažení zprávy č. 3, na její místo byla zařazena nová zpráva „Předurčení jednotky požární 
ochrany“ 

- Zařazení dvou nových zpráv „Právní poradenství – přímé zadání“ a „Opatření související se 
šířením koronaviru v oblasti vzdělávání“ jako bodů č. 7 a 8.  

- Bod „Diskuse“ s ohledem na výše uvedené byl navržen k projednání jako bod č. 9 

 

Program 43. mimořádné schůze RmP dne 30.03.2020 byl schválen včetně přijatých změn takto: 

(pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

1. Problematika HC (program valné hromady, nabídky na akciový vstup HC) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Stanovisko majoritního akcionáře EBA a.s. (posílení provozních zdrojů) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

3. Předurčení jednotky požární ochrany 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
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4. Revokace usnesení - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 

5. Nájemné - odbor majetku a investic 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
Sádovská Lenka, odbor majetku a investic 

6. Záležitosti komisí RmP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 
Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

7. Právní poradenství - přímé zadání 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

8. Opatření související se šířením koronaviru v oblasti vzdělávání 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

9. Diskuse 
 

 

II. 
Schválení usnesení z 42. řádná schůze RmP dne 23.03.2020 a jmenování 

ověřovatelů ze 43. mimořádné schůze RmP dne 30.03.2020 

Usnesení ze 42. řádné schůze RmP byla schválena. 
Ověřovateli zápisu ze 43. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jan Nadrchal 
             Vít Ulrych 

 

III. 
 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Problematika HC (program valné hromady, nabídky na akciový vstup HC) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložené návrhy na usnesení, upravil návrh č. 004 a doplnil návrh č. 

008, dále k příloze zprávy - PREZENTACE pro seminář 26-09-2019 potvrdil, že plán byl vztažen ke 
SKUTEČNOSTI 2018/2019, tj. předchozímu roku. 

- s ohledem na schválení návrhu č. 006 stáhl z hlasování návrh č. 007. 
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Rozprava: 
Jan Nadrchal – požádal ostatní členy rady o kladné stanovisko k návrhu č. 006, osobně se domnívá, že 
ze strany Sportovní investiční a.s. jsou na město kladeny nepřípustné požadavky. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3314/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
pozvánku na valnou hromadu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. s datem konání  
dne 7. 4. 2020. Pozvánka vč. oznámení o změně termínu konání je přílohou důvodové zprávy. 
II. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/220/2019 ze dne 24. 01. 2019 Ing. 
Miroslava Čadu k zastupování města Pardubice na valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s.  
s datem konání dne 7. 4. 2020. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města postupovat při jednání a hlasování na řádné valné hromadě společnosti HOCKEY 
CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. (dále jen HC nebo společnost) s datem konání 7. 4. 2020 takto: 
1. hlasovat u bodu číslo 3. programu valné hromady proti návrhům představenstva označených 
písmeny  a), b), c), d).  
2. postupovat a hlasovat u bodu číslo 3. programu v souladu se všemi usneseními, která budou 
schválena radou města v rámci návrhu usnesení č. 2 tohoto bodu jednání rady města (schválení 
záměru stabilizace a restrukturalizace HC vč. schválení podmínek pro realizaci).  
3. hlasovat u bodu č. 4 programu valné hromady pro zvolení xxxxxxxxxxxx, tj. hlasovat v souladu s 
usnesením zastupitelstva č. Z/1084/2020 ze dne 23. 1. 2020.     
Z:  M. Čada, zástupce města na valné hromadě HC  
T:  7. 4. 2020 (datum konání valné hromady HC) 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3315/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada 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 
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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. (tj. 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 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 
splnění 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,  
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. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Zástupci města Pardubice hlasovat na valné hromadě HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. s 
datem konání dne 7. 4. 2020 výhradně v souladu se schváleným usnesením I., body 1. až 5. a 
postupovat tak, aby byl tento návrh bez prodlení po jeho schvální odeslán představenstvu v 
termínu do 1. 4. 2020 
(5 dnů před konáním valné hromady).   
Z:  Jan Mazuch / Miroslav Čada 
T:  7. 4. 2020   
III. Rada 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 návrhu 
usnesení č. 2.  
Z:  Jan Mazuch 
T:  do 28. 5. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3316/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
návrh usnesení číslo 2, bod I. tohoto bodu jednání rady jako záměr, který je schvalován bez 
jakékoliv vazby na budoucí rozhodnutí města Pardubice v pozici majoritního akcionáře HC (akciový 
podíl města aktuálně činí 96,20 %), která mohou umožnit budoucí změnu akciového podílu města 
Pardubice, resp. vstup nového akcionáře do HC.   
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3317/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr poskytnout společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. příplatek mimo základní 
kapitál ve výši 9 mil. Kč, 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.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Předložit zastupitelstvu ke schválení Návrh Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál v 
rozsahu dle bodu I. mezi městem Pardubice a  společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  
Z:  Jan Mazuch 
T:  do 28. 5. 2020 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3318/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada 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. Rada 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. 05. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3319/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
bez náhrady v souladu s ustanovením článku 4.5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nabídkové řízení na 
získání akciového podílu ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. vyhlášené výzvou 
zveřejněnou dne 28. 1. 2020 s termínem podání nabídek do 12. 3. 2020.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
bez prodlení vrátit společnosti Sportovní a investiční a.s. částku odeslanou na účet města 
Pardubice, jejíž výše odpovídá 50 % nabídnutého navýšení základního kapitálu společnosti HOCKEY 
CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC) dle podmínek uvedených v odstavci 1.1 a 1.4.2 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na získání akciového podílu v HC, s termínem vyhlášení nabídkového 
řízení výzvou zveřejněnou dne 28. 1. 2020. Vrácení částky po ukončení rozhodovací procesu je 
postupem definovaným v odstavci 1.4.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na získání akciového podílu v 
HC. 
Z: O. Nečas  
T: do 2. 4. 2020   
 
 
 
 
 



  7 

Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3320/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
složení vyjednávacího týmu pověřeného k obchodním jednáním s oběma zájemci o akciový vstup  
do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC) takto: 
1. Martin Charvát, náhradník: Radek Hejný / ANO 2011/ 
2. Jiří Pitaš, náhradník: Ondřej Karas / Česká pirátská strana / 
3. Jakub Rychtecký, náhradník: Markéta Juchelková / ČSSD a nestraníci pro Pardubice/ 
4. Vít Ulrych, náhradník: Martin Kratochvíl / Koalice pro Pardubice/ 
5. Václav Snopek, náhradník: ------------- / KSČM / 
6. Jan Mazuch, náhradník: Petr Klimpl / ODS / 
7. František Brendl, náhradník: Ondřej Hlaváč / Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN / 
8. Tomáš Pelikán, náhradník: René Živný / Sdružení pro Pardubice / 
9. xxxxxxxxxxxxx, zástupce Dynamo Fans, 
10. Ivan Čonka, předseda představenstva HC, 
s organizačním zajištěním z řad zaměstnanců magistrátu ve složení: Miroslav Čada (vedoucí ORS), 
zástupce právního oddělení, který bude mít za úkol jednat se zájemci Sportovní investiční a.s. a 
panem Petrem Dědkem. 
 
 
Návrh usnesení č. 007 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nabídku společnosti Sportovní investiční a.s., podanou v rámci 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, jako nabídku vítěznou.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
informovat společnost Sportovní investiční a.s. o schválení její nabídky jako vítězné.  
Z: J. Mazuch / M. Čada 
T: do 2. 4. 2020   
 

2 
Stanovisko majoritního akcionáře EBA a.s. (posílení provozních zdrojů) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- podrobně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 
 
Vít Ulrych – požádal o to, aby management společnosti EBA a.s. vyvinul maximální snahu o úsporu 
v provozních výdajích společnosti a do přespříští schůze RmP požádal předložit informace o 
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provedených opatřeních v této věci. Je potřeba zajistit, aby prostředky připravené na investice nebyly 
vloženy na provoz letiště, který je s ohledem na současnou situaci zbytný. 
 
Martin Charvát – požádal o aktualizaci tabulky k výdajům společnosti → zajistí J. Mazuch 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Jiřího Rejdy podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3321/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s návrhem představenstva společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 48154938 (dále jen EBA) 
ze dne 16. 3. 2020 na posílení provozního financování společnosti v rozsahu nezbytném pro její 
fungování,  a to z disponibilních zdrojů, jejichž použití bylo plánováno na investiční rozvoje EBA 
a.s.  Návrh představenstva EBA ze dne 16. 3. 2020 je přílohou tohoto usnesení (zápis z jednání, 
prezentace úsporných opatření). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3322/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit návrh usnesení I. ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.  
Z: Jan Mazuch  
T: 26. 04. 2020, resp. nejbližší zasedání ZmP 

 

3 
Předurčení jednotky požární ochrany 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3323/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 



  9 

PŘEDURČENÍ jednotky požární ochrany (JPO V - Městský obvod I - Pardubice - ev.č. 532 121) k 
provádění speciálních úkolů v rámci ochrany obyvatelstva. 

 

4 
Revokace usnesení - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3324/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
usnesení č. 'R/3230/2020' ze dne 23.03.2020 a to tak, že slovní spojení: Rada města Pardubic 
"DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA PARDUBIC SCHVÁLIT" nahrazuje slovním spojením: Rada 
města Pardubic  "SCHVALUJE" Strategii Integrované územní investice Hradecko-pardubické 
aglomerace verze 4.4. Příloha původního usnesení (Příloha 8_Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace 4_final) zůstává beze změn. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3325/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
usnesení č. 'R/3231/2020' ze dne 23.03.2020 a to tak, že slovní spojení: Rada města Pardubic 
"DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA PARDUBIC VZÍT NA VĚDOMÍ" nahrazuje slovním spojením: 
Rada města Pardubic "BERE NA VĚDOMÍ" informace o plnění Strategie Integrované územní 
investice Hradecko-pardubické aglomerace. Přílohy původního usnesení zůstávají beze změn. 

 

5 
Nájemné - odbor majetku a investic 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- před jednáním rady města její členové obdrželi aktualizovanou verzi zprávy 
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Rozprava: 
 
Jiří Rejda – předložil doplňující návrh (odst. V) k návrhu č. 001 (viz přijaté usnesení) → reagoval J. 
Mazuch a k uvedenému návrhu uvedl, že s koordinací není problém, nicméně upozornil, že v této věci 
nemá kompetence ředitelům společností nic přikázat. 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3326/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dohod s nájemci nebytových prostor v majetku SmP, jimž byla znemožněna nebo výrazně 
omezena činnost, která je účelem nájmu, nebo těmto nájemcům výrazným způsobem poklesly 
tržby v době nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky dne 12.3.2020 v důsledku 
krizových opatření vlády České republiky, o odložení splatnosti nájemného a zálohy na služby 
poskytované s nájmem splatných podle nájemní smlouvy v dubnu, květnu a červnu 2020 do 31. 
prosince 2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Radě města Pardubic ke schválení návrh seznamu nájemců 
uvedených v bodě I a seznam nedoporučených nájemců dle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 20.4. 2020 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Radě města Pardubic návrh podmínek na uplatnění slev na 
nájemném v důsledku krizových opatření vlády České republiky vyhlášených v době nouzového 
stavu vládou České republiky pro fyzické a právnické osoby podnikající v nebytových prostorech 
města. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 20.4. 2020                                                                         
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít Dohody podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.8.2020 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
náměstku Janu Mazuchovi koordinovat koncepci nájmů s městskými společnostmi v důsledku 
krizových opatření vlády České republiky. A také předkládání měsíčních přehledů o stavu 
městských firem v dopadu důsledku krizových opatření vlády České republiky. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3327/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dohod s nájemci bytů v majetku Statutárního města Pardubice, kteří se dostali do platební 
neschopnosti  v důsledku krizových opatření vlády České republiky vyhlášených v době nouzového 
stavu vládou České republiky, o odložení splatnosti nájemného a plnění s užíváním bytu spojených 
splatných podle nájemní smlouvy v měsíci dubnu, květnu a červnu 2020 nejdéle do 31. prosince 
2020. Odložení splatnosti nájemného a plnění s užíváním bytu spojených bude procesováno na 
základě žádostí nájemců podaných na Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor 
Odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic. Posouzení žádostí bude v kompetenci 
Odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic v součinnosti s Odborem sociálních věcí. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor dohody o 
odložení splatnosti nájemného a plnění s užíváním bytu spojených po posouzení žádostí uzavřít dle 
bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 6. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3328/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dohod s nájemci pozemků ve vlastnictví statutárního města Pardubice a uživateli 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Pardubice na základě smluv o umístění reklamního 
zařízení, kteří se dostali do platební neschopnosti nebo jim byla znemožněna činnost, která je 
účelem nájmu a účelem smluv o umístění reklamního zařízení v důsledku krizových opatření vlády 
České republiky vyhlášených v době nouzového stavu vládou České republiky, o odložení splatnosti 
nájemného a platby za umístění reklamního zařízení splatných podle nájemních smluv a smluv o 
umístění reklamního zařízení v měsíci březnu, dubnu, květnu, červnu a červenci 2020 nejdéle do 
31. prosince 2020. Odložení splatnosti nájemného a plateb za umístění reklamního zařízení bude 
procesováno na základě žádostí nájemců a uživatelů pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice na základě smluv o umístění reklamního zařízení podaných na oddělení pozemků a 
převodu nemovitostí odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic. Posouzení žádostí 
bude v kompetenci oddělení pozemků a převodu nemovitostí odboru majetku a investic 
Magistrátu města Pardubic. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic, oddělení pozemků a převodů nemovitostí 
uzavřít po posouzení žádostí dohody o odložení splatnosti nájemného a plateb za umístění 
reklamního zařízení dle bodu I. tohoto usnesení. 



  12 

Z: Miroslav Macela, vedoucí OPPN, OMI 
T: 31. 8. 2020 

6 
Záležitosti komisí RmP 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3329/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
rezignaci pana Michala Drenka (ANO) na členství v komisi pro strategii a smart city Rady města 
Pardubic. 

 

7 
Právní poradenství - přímé zadání 

 
Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 

- Stručně okomentoval předložený materiál 
 
Rozprava: 
 
Vít Ulrych – vznesl dotaz, zda je částka za právní služby maximální 
Reagoval J. Turek – problematika je velmi náročná, s uvedeným počtem hodin by počítal, tzn. že i 
s uvedenou částkou. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3330/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14, odst. 4 směrnice č. 13/2018, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o 
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II. dodavateli, společnosti Advokátní 
kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., s touto nabídkovou cenou: Rozsah: 80 hodin, 
Sazba za 1 hodinu odvedené práce: 2.700,- Kč bez DPH. Předmětem zakázky je odborné právní 
posouzení, zda návrhy obsažené ve zprávě č. 1 pro jednání RmP dne 30.3.2020 (Problematika HC), 
jejichž cílem je stabilizace a restrukturalizace společnosti HC DYNAMO PARDUBICE a.s., včetně 
záměru posílení vlastního kapitálu HC formou příplatku mimo základní kapitál a záměru zvýšení 
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základní kapitálu HC o částku 20 mil. Kč (dle doporučení společnosti NEXIA a.s. – viz zpráva 
„Problematika HC“), jsou návrhy, jejichž realizace není v rozporu s legislativou EU v oblasti veřejné 
podpory. 

8 
Opatření související se šířením koronaviru v oblasti vzdělávání 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- okomentoval předloženou zprávu a objasnil důvody, které vedly k jejímu zpracování a 

předložení 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3331/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Vyjadřuje 
důvodnou pochybnost nad obsahem bodu 2. dodatku č. 1 k opatření hejtmana Pardubického kraje 
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 4/2020, jímž hejtman 
dle názoru rady města nezákonně rozšířil okruh dětí a mládeže, jimž má být za krizového stavu 
zajištěna péče prostřednictvím určených škol a školských zařízení. Uvedená pochybnost vychází z 
právních důvodů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení, a z dalších vážných důvodů, 
které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Žádá 
hejtmana Pardubického kraje, aby neprodleně zrušil bod 2. dodatku č. 1 k opatření hejtmana 
Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 
4/2020. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
seznámit hejtmana Pardubického kraje s přijatými usneseními rady města a projednat s ním žádost 
o zrušení bodu 2. dodatku č. 1 k opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a 
mládež za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 4/2020. 
Z: Charvát Martin, Rychtecký Jakub 
T: neprodleně 

9 
Diskuse 

 
Martin Charvát 

- informoval o přípravě jednání zastupitelstva města, které by mělo proběhnout formou 
videokonference dne 29.04.2020 
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- podal aktuální informace k probíhajícím dalším opatřením v Pardubicích v souvislosti s epidemií 
koronaviru (poskytnutí bytů pro lidi v karanténě apod.) 
Reagoval J. Rychtecký – v souvislosti s probíhající epidemií podal informace k problematice 
domovů pro seniory. Na dotaz V. Ulrycha týkající se ochranných pomůcek uvedl, že díky řediteli 
SsmP panu Krejčímu se naše domovy řadí mezi ty nejvybavenější.  
Reagoval Jan Nadrchal – podal informaci, že obdržel nabídku od dobrovolníků, kteří jsou schopni 
dodávat cca 80 ks ochranných štítů týdně → J. Mazuch požádal o předání nabídky SmP a.s., V. 
Ulrych požádal o předání nabídky krajské nemocnici. 

 
Dále v této souvislosti byly podány informace, kdo všechno se podílí na výrobě ochranných 
pomůcek (štítů, dezinfekce, roušek apod.) 

 
Martin Charvát  

- informoval o porušení mlčenlivosti ze strany jednoho z členů výběrové komise na prodej 
hokejového podílu HC DYNAMO Pardubice a.s., v této věci bude žádat Kontrolní výbor o 
prošetření záležitosti. 

 
Jiří Rejda 

- upozornil, že v souvislosti s plošným posunem termínu na úhradu poplatku za komunální 
odpad, bude jako starosta MO žádat o možnost odsunu termínu transferu prostředků za svoz 
komunálního odpadu z MO na město. 
Reagoval Jan Mazuch – považuje tento krok za logický. 

Tomáš Pelikán 
- podal podrobné informace k probíhajícím dezinfekcím zastávek MHD  

 
Vít Ulrych 

- vznesl dotaz k požadavku pana zastupitele Brendla 
Reagoval Jan Mazuch – všichni zastupitelé obdrželi z organizačního oddělení v pátek 
informaci, že celá zpráva týkající se problematiky HC jim bude rozeslána po dnešní schůzi rady 
města. 

 
Radim Jelínek 

- informoval členy rady o žádosti společnosti EBA a.s. o stanovisko k možnému uskutečnění 
živého koncertu v letištním terminálu za účasti 6 hudebníků z Komorní filharmonie Pardubice. 
 
K této žádosti proběhla diskuse, v rámci níž bylo vyžádáno i právní stanovisko J. Turka, 
vedoucího kanceláře tajemníka. Členové rady se závěrem shodli, že podporují uskutečnění 
živého koncertu, ovšem z místa práce členů Komorní filharmonie Pardubice. Vše s ohledem 
na vládní nařízení, které mj. zakazuje seskupení více jak dvou lidí. → k odpovědi v tomto 
smyslu byl pověřen Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora. 
 
 

 

Schůze byla ukončena v 11:25 hodin
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……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
Jan Nadrchal                                                                     Vít Ulrych 
    
  

 
V Pardubicích dne 31.03.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem: 15 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. 
 


