
Hlasovani.txt

                  XXXIV. zasedání ZmP dne 31.03.2014                  
                     předsedá: Fraňková Štěpánka                      
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          31.3.2014 14:05:33                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Fraňková Štěpánka                        SPP        1   Pro          
  Tauber Jindřich                          ČSSD       2   Pro          
  Bílek Martin                             SPP        3   Pro          
  Brendl František                         Pardubáci  4   Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       5   Pro          
  Chmelař Milan                            ČSSD       6   Pro          
  Kasič Ján                                           7   Omluven      
  Komárek Jiří                             ČSSD       8   Pro          
  Kříšťál Zdenek                           ČSSD       9   Omluven      
  Kučerová Anna                            ČSSD       10  Nehlasoval   
  Mojžíš Jaroslav                          ČSSD       11  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       12  Omluven      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       13  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       14  Pro          
  Vavřina Vít                              SPP        15  Pro          
  Beneš Petr                               SPP        16  Pro          
  Erban Evžen                              SPP        17  Pro          
  Koláček Michal                           SPP        18  Pro          
  Kubát Josef                              SPP        19  Pro          
  Petráň Miroslav                          SPP        20  Pro          
  Skalický Jiří                            Top 09 + N 21  Nehlasoval   
  Baťa Miroslav                            ODS        22  Pro          
  Franc Petr                               ODS        23  Nehlasoval   
  Karamazov Simeon                         ODS        24  Nehlasoval   
  Klimpl Petr                              ODS        25  Pro          
  Krejčíř Alexandr                         ODS        26  Omluven      
  Lejhanec Jiří                            ODS        27  Omluven      
  Srbek Jiří                               ODS        28  Pro          
  Hlaváč Ondřej                            Pardubáci  29  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  30  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  31  Pro          
  Rubeš Miroslav                                      32  Pro          
  Fülle Radim                              KSČM       33  Pro          
  Kmošťáková Valéria                       KSČM       34  Omluven      
  Snopek Václav                            KSČM       35  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       36  Pro          
  Němec Jan                                Top 09 + N 37  Pro          
  Koudelka Ladislav                        Top 09 + N 38  Omluven      
  Slezák Libor                             Top 09 + N 39  Omluven      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 8

Procedurální hlasování: Volba návrhového výboru

                  XXXIV. zasedání ZmP dne 31.03.2014                  
                     předsedá: Fraňková Štěpánka                      
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          31.3.2014 14:06:03                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Fraňková Štěpánka                        SPP        1   Pro          
  Tauber Jindřich                          ČSSD       2   Pro          
  Bílek Martin                             SPP        3   Pro          
  Brendl František                         Pardubáci  4   Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       5   Pro          
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  Chmelař Milan                            ČSSD       6   Pro          
  Kasič Ján                                           7   Omluven      
  Komárek Jiří                             ČSSD       8   Pro          
  Kříšťál Zdenek                           ČSSD       9   Omluven      
  Kučerová Anna                            ČSSD       10  Nehlasoval   
  Mojžíš Jaroslav                          ČSSD       11  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       12  Omluven      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       13  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       14  Pro          
  Vavřina Vít                              SPP        15  Pro          
  Beneš Petr                               SPP        16  Pro          
  Erban Evžen                              SPP        17  Pro          
  Koláček Michal                           SPP        18  Pro          
  Kubát Josef                              SPP        19  Pro          
  Petráň Miroslav                          SPP        20  Pro          
  Skalický Jiří                            Top 09 + N 21  Nehlasoval   
  Baťa Miroslav                            ODS        22  Pro          
  Franc Petr                               ODS        23  Nehlasoval   
  Karamazov Simeon                         ODS        24  Nehlasoval   
  Klimpl Petr                              ODS        25  Pro          
  Krejčíř Alexandr                         ODS        26  Omluven      
  Lejhanec Jiří                            ODS        27  Omluven      
  Srbek Jiří                               ODS        28  Pro          
  Hlaváč Ondřej                            Pardubáci  29  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  30  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  31  Pro          
  Rubeš Miroslav                                      32  Pro          
  Fülle Radim                              KSČM       33  Pro          
  Kmošťáková Valéria                       KSČM       34  Omluven      
  Snopek Václav                            KSČM       35  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       36  Pro          
  Němec Jan                                Top 09 + N 37  Pro          
  Koudelka Ladislav                        Top 09 + N 38  Omluven      
  Slezák Libor                             Top 09 + N 39  Omluven      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 8

Procedurální hlasování: Volba návrhového výboru

                  XXXIV. zasedání ZmP dne 31.03.2014                  
                     předsedá: Fraňková Štěpánka                      
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          31.3.2014 14:16:23                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Fraňková Štěpánka                        SPP        1   Pro          
  Tauber Jindřich                          ČSSD       2   Pro          
  Bílek Martin                             SPP        3   Pro          
  Brendl František                         Pardubáci  4   Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       5   Pro          
  Chmelař Milan                            ČSSD       6   Pro          
  Kasič Ján                                           7   Omluven      
  Komárek Jiří                             ČSSD       8   Pro          
  Kříšťál Zdenek                           ČSSD       9   Omluven      
  Kučerová Anna                            ČSSD       10  Nehlasoval   
  Mojžíš Jaroslav                          ČSSD       11  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       12  Omluven      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       13  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       14  Pro          
  Vavřina Vít                              SPP        15  Pro          
  Beneš Petr                               SPP        16  Pro          
  Erban Evžen                              SPP        17  Pro          
  Koláček Michal                           SPP        18  Pro          
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  Kubát Josef                              SPP        19  Pro          
  Petráň Miroslav                          SPP        20  Pro          
  Skalický Jiří                            Top 09 + N 21  Nehlasoval   
  Baťa Miroslav                            ODS        22  Pro          
  Franc Petr                               ODS        23  Pro          
  Karamazov Simeon                         ODS        24  Nehlasoval   
  Klimpl Petr                              ODS        25  Pro          
  Krejčíř Alexandr                         ODS        26  Omluven      
  Lejhanec Jiří                            ODS        27  Omluven      
  Srbek Jiří                               ODS        28  Pro          
  Hlaváč Ondřej                            Pardubáci  29  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  30  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  31  Pro          
  Rubeš Miroslav                                      32  Pro          
  Fülle Radim                              KSČM       33  Pro          
  Kmošťáková Valéria                       KSČM       34  Omluven      
  Snopek Václav                            KSČM       35  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       36  Pro          
  Němec Jan                                Top 09 + N 37  Pro          
  Koudelka Ladislav                        Top 09 + N 38  Omluven      
  Slezák Libor                             Top 09 + N 39  Omluven      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Omluveno: 8

Procedurální hlasování: Schválení pořadu jednání

                  XXXIV. zasedání ZmP dne 31.03.2014                  
                     předsedá: Fraňková Štěpánka                      
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          31.3.2014 15:20:31                          
                         01. Problematika HC                          
______________________________________________________________________

  Fraňková Štěpánka                        SPP        1   Pro          
  Tauber Jindřich                          ČSSD       2   Pro          
  Bílek Martin                             SPP        3   Pro          
  Brendl František                         Pardubáci  4   Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       5   Pro          
  Chmelař Milan                            ČSSD       6   Pro          
  Kasič Ján                                           7   Omluven      
  Komárek Jiří                             ČSSD       8   Pro          
  Kříšťál Zdenek                           ČSSD       9   Omluven      
  Kučerová Anna                            ČSSD       10  Nehlasoval   
  Mojžíš Jaroslav                          ČSSD       11  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       12  Omluven      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       13  Zdržel se    
  Vavřička Aleš                            ČSSD       14  Zdržel se    
  Vavřina Vít                              SPP        15  Pro          
  Beneš Petr                               SPP        16  Pro          
  Erban Evžen                              SPP        17  Pro          
  Koláček Michal                           SPP        18  Pro          
  Kubát Josef                              SPP        19  Pro          
  Petráň Miroslav                          SPP        20  Pro          
  Skalický Jiří                            Top 09 + N 21  Nehlasoval   
  Baťa Miroslav                            ODS        22  Pro          
  Franc Petr                               ODS        23  Pro          
  Karamazov Simeon                         ODS        24  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        25  Pro          
  Krejčíř Alexandr                         ODS        26  Omluven      
  Lejhanec Jiří                            ODS        27  Omluven      
  Srbek Jiří                               ODS        28  Pro          
  Hlaváč Ondřej                            Pardubáci  29  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  30  Nehlasoval   
  Košař Milan                              Pardubáci  31  Nehlasoval   
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  Rubeš Miroslav                                      32  Zdržel se    
  Fülle Radim                              KSČM       33  Pro          
  Kmošťáková Valéria                       KSČM       34  Omluven      
  Snopek Václav                            KSČM       35  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       36  Pro          
  Němec Jan                                Top 09 + N 37  Proti        
  Koudelka Ladislav                        Top 09 + N 38  Omluven      
  Slezák Libor                             Top 09 + N 39  Omluven      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení číslo 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší usnesení č. 1567 Z/2013 ze dne 9. 12. 2013.
  Návrh usnesení číslo 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  uzavření dodatku č. 2 akcionářské smlouvy s panem Romanem Šmidberským,
  který je přílohou tohoto usnesení s tím, že přílohou dodatku je
  rámcová reklamní smlouva na 4 roky a 3stranná akcionářská smlouva mezi
  městem, panem R.Šmidberským a panem J. Šudou.  Uzavření dodatku
  znamená stabilizaci společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.
  (dále "HC") a úpravu smluvních vztahů mezi městem Pardubice, HC a
  společností Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále "RFP") v tomto
  rozsahu:
  a) základní kapitál HC bude zvýšen nejpozději do 30. 5. 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
  alespoň 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 a 3
  mil. Kč (např. pokud bude hospodářský výsledek k 30. 4. 2014 plus Kč
  1,3 mil., pak navýšení ZK bude v rámci akciové struktury o 1,7 mil.
  Kč), nejvýše však o 5 mil. Kč. Pro další 3 sezony, tedy sezonu
  2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 bude platit, že HC musí dosáhnout k
  30.4. příslušného roku kladný hospodářský výsledek ve výši alespoň 5
  mil. Kč s tím, že nadlimitní kladný hospodářský výsledek z předchozích
  roků (poprvé hosp.výsledek k 30.4.2014) bude snižovat částku rozhodnou
  pro zvýšení základního kapitálu v daném roce. Pokud hospodářský
  výsledek daného roku v součtu s nadlimitními kladnými hospodářsky
  výsledky z předchozích let nedosáhnou výše alespoň 5 mil. Kč, pak v
  souladu s příslušnými ustanoveními dodatkuč. 2 akcionářské smlouvy
  bude základní kapitál opět navýšen, avšak v součtu zvýšení základního
  kapitálu dle tohoto bodu v letech 2014 až 2017 nepřesáhne částku 5
  mil. Kč.  Dva modelové příklady postupu zvyšování základního kapitálu
  dle tohoto bodu jsou přílohou č. 3 dodatku č. 2 akcionářské smlouvy ze
  dne 12. 5. 2008 uzavřené mezi městem Pardubice a R. Šmidberským.  
  c) uzavřením dodatku č. 2 akcionářské smlouvy ze dne 12. 5. 2008 mezi
  městem Pardubice
  a R. Šmidberským budou upraveny a zpřesněny smluvní vztahy mezi
  městem, RFP a.s. a HC takto:
  - bude zrušen závazek města poskytovat HC slevu z nájemného ve výši
  maximálně 4 mil. Kč vypočtenou dle hospodářského výsledku (viz závazek
  města definovaný v dodatku č. 1 akcionářské smlouvy z 12.5.2008 mezi
  městem Pardubice a panem Šmidberským),
  - od sezony 2015/2016 bude zrušen závazek města  spolupracovat s HC na
  zajištění bankovní garance
  pro účast HC v ELH v hodnotě 7 mil. Kč,
  - po dobu 4 měsíců a 5ti kalendářních let, tj. od 1.9.2013 do 31. 12.
  2018 bude stanovena výše nájemného v ČEZ ARÉNĚ mezi RFP a HC na 4,791
  mil. Kč/rok, 
  - od 1.1. 2019 do 31.12. 2032, tj. v navazujícím období  platnosti
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  nájemní smlouvy mezi RFP a.s.
  a HC a.s., bude roční nájemné za majetek pronajímaný HC stanoveno dle
  průměrné ceny nájemného vypočteného dle dvou znaleckých posudků (1x
  znalcem navrženým HC, 1x znalcem navrženým RFP a.s.) s tím, že
  minimální výše nájemného bude ve stejné výši jako v roce 2018,
  d) město Pardubice se zavazuje spolupracovat s HC v rozsahu
  definovaném ve 4leté rámcové reklamní smlouvě s ročním plněním ve výši
  4 mil. Kč bez DPH za podmínky účasti HC v ELH ČR (v nejvyšší
  hokejové soutěži v ČR), 
  e) pozice města v dozorčí radě HC bude posílena o 1 dalšího zástupce
  města Pardubice, kterým bude pan Stanislav Filip,
  f) budou posíleny rozhodovací a kontrolní mechanismy uvnitř HC
  související zejména s finančními toky
  mezi městem, HC a RFP a.s. 
  Návrh usnesení číslo 3
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e 
  rozšíření smluvní spolupráce města Pardubice se společností Rozvojový
  fond Pardubice a.s. (dále RFP) týkající se koncepce splácení úvěrů RFP
  dle platného usnesení ZmP č. 589/2002 ze dne 17. 9. 2002 tak, že toto
  usnesení bude aplikováno též na úvěrové zdroje RFP použité na dostavbu
  MFA v roce 2007. 
  Návrh usnesení číslo 4
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti HC
  ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.
  za těchto podmínek:
  1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,-- Kč
  (slovy pětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod
  navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 
  2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:
  a) 499 (čtyřistadevadesátdevět) kusů kmenových akcií společnosti o
  jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných
  jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena
  předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících
  akcionářů,
  b) 100 (jednosto) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě
  100,-- Kč (jednosto korun českých) vydaných jako cenné papíry na
  jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem
  představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, přičemž
  akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
  3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se
  přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení §
  490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
  družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali
  prohlášením učiněným na valné hromadě.
  4. Upsání všech akcií bude nabídnuto určeným zájemcům takto:
  a)panu Romanu   Š m i d b e r s k é m u ,  datum narození 26. ledna
  1972, bytem Pardubice, Bulharská 814, PSČ 530 03, bude nabídnuto
  upsání 259 (dvěstěpadesátidevíti) kusů kmenových akcií společnosti o
  jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných
  jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena
  předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících
  akcionářů,
  b) veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 00274046,
  bude nabídnuto upsání 174 (jednostosedmdesátičtyř) kusů kmenových
  akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun
  českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost
  bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem
  zbývajících akcionářů,
  c) Ing. Jaroslavu   Š u d o v i ,  datum narození 2. září 1966, bytem
  Čelákovice, Příční 1723, PSČ 250 88, bude nabídnuto upsání 60
  (šedesáti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě
  10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na
  jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem
  představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, a 40
  (čtyřiceti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě
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  100,-- Kč (jednosto korun českých) vydaných jako cenné papíry na
  jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem
  představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů,
  d) spolku HC Pardubice, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova
  třída 1735, PSČ 530 02, IČO 016 58 077, zapsanému ve spolkovém
  rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, vložka
  číslo 174, bude nabídnuto upsání 6 (šesti) kusů kmenových akcií
  společnosti
  o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných
  jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena
  předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících
  akcionářů, a 60 (šedesáti) kusů kmenových akcií společnosti o
  jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) vydaných jako
  cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím
  souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů.
  5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet
  dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č.
  90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
  obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen "ZoK") určeným
  zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií
  nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné
  hromady do obchodního rejstříku.
  6. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou,
  tzn.
  a) jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč
  (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč
  (desettisíc korun českých),
  b) jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto
  korun českých) bude upsána emisním kursem 100,-- Kč (jednosto korun
  českých).
  7. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:
  Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit
  peněžitým vkladem nejpozději
  ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet
  společnosti číslo 107-6203110207/0100 vedený u společnosti Komerční
  banka a.s.
  8. V případě, že spolek HC Pardubice, IČ: 016 58 077 nevyužije v
  souladu s pozvánkou na mimořádnou valnou hromadu společnosti HC ČSOB
  Pojišťovna Pardubice a.s. s datem konání dne 9. 4. 2014 možnost být
  předem určeným zájemcem dle bodu 4.d) tohoto usnesení, je zástupce
  města Pardubice oprávněn postupovat při hlasování na této mimořádné
  valné hromadě tak, aby právo upsat tyto akcie měl akcionář společnosti
  Ing. Jaroslav Šuda. 
  9. Finanční pokrytí zvýšení základního kapitálu městem Pardubice
  přesunem finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  740,0 tis. z položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor
  ekonomický) na položku "Zvýšení základního kapitálu společnosti HC
  ČSOB Pojišťovna Pardubice,a.s." (správce 598 - Odbor ekonomický). 

                  XXXIV. zasedání ZmP dne 31.03.2014                  
                     předsedá: Fraňková Štěpánka                      
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          31.3.2014 15:47:06                          
            02. Strateg. studie var. letního stadionu Pce             
______________________________________________________________________

  Fraňková Štěpánka                        SPP        1   Pro          
  Tauber Jindřich                          ČSSD       2   Pro          
  Bílek Martin                             SPP        3   Pro          
  Brendl František                         Pardubáci  4   Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       5   Pro          
  Chmelař Milan                            ČSSD       6   Pro          
  Kasič Ján                                           7   Omluven      
  Komárek Jiří                             ČSSD       8   Pro          
  Kříšťál Zdenek                           ČSSD       9   Omluven      
  Kučerová Anna                            ČSSD       10  Nehlasoval   
  Mojžíš Jaroslav                          ČSSD       11  Nehlasoval   
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       12  Omluven      
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  Rychtecký Jakub                          ČSSD       13  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       14  Pro          
  Vavřina Vít                              SPP        15  Pro          
  Beneš Petr                               SPP        16  Pro          
  Erban Evžen                              SPP        17  Pro          
  Koláček Michal                           SPP        18  Pro          
  Kubát Josef                              SPP        19  Pro          
  Petráň Miroslav                          SPP        20  Pro          
  Skalický Jiří                            Top 09 + N 21  Nehlasoval   
  Baťa Miroslav                            ODS        22  Pro          
  Franc Petr                               ODS        23  Pro          
  Karamazov Simeon                         ODS        24  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        25  Pro          
  Krejčíř Alexandr                         ODS        26  Omluven      
  Lejhanec Jiří                            ODS        27  Omluven      
  Srbek Jiří                               ODS        28  Pro          
  Hlaváč Ondřej                            Pardubáci  29  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  30  Nehlasoval   
  Košař Milan                              Pardubáci  31  Nehlasoval   
  Rubeš Miroslav                                      32  Pro          
  Fülle Radim                              KSČM       33  Pro          
  Kmošťáková Valéria                       KSČM       34  Omluven      
  Snopek Václav                            KSČM       35  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       36  Pro          
  Němec Jan                                Top 09 + N 37  Pro          
  Koudelka Ladislav                        Top 09 + N 38  Omluven      
  Slezák Libor                             Top 09 + N 39  Omluven      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (13%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  ZmP bere na vědomí Strategickou studii posouzení variant rovoje
  lokality letního stadionu Pardubic a jeho okolí, zpracovano společnosí
  KPMG Česká republik, s.r.o. v lednu 2014

                  XXXIV. zasedání ZmP dne 31.03.2014                  
                     předsedá: Fraňková Štěpánka                      
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          31.3.2014 16:02:25                          
              04. Dotace z Progr. podp. cestovního ruchu              
______________________________________________________________________

  Fraňková Štěpánka                        SPP        1   Pro          
  Tauber Jindřich                          ČSSD       2   Pro          
  Bílek Martin                             SPP        3   Pro          
  Brendl František                         Pardubáci  4   Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       5   Pro          
  Chmelař Milan                            ČSSD       6   Pro          
  Kasič Ján                                           7   Omluven      
  Komárek Jiří                             ČSSD       8   Pro          
  Kříšťál Zdenek                           ČSSD       9   Omluven      
  Kučerová Anna                            ČSSD       10  Nehlasoval   
  Mojžíš Jaroslav                          ČSSD       11  Nehlasoval   
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       12  Omluven      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       13  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       14  Pro          
  Vavřina Vít                              SPP        15  Pro          
  Beneš Petr                               SPP        16  Pro          
  Erban Evžen                              SPP        17  Pro          
  Koláček Michal                           SPP        18  Pro          
  Kubát Josef                              SPP        19  Pro          
  Petráň Miroslav                          SPP        20  Pro          
  Skalický Jiří                            Top 09 + N 21  Nehlasoval   
  Baťa Miroslav                            ODS        22  Nehlasoval   
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  Franc Petr                               ODS        23  Zdržel se    
  Karamazov Simeon                         ODS        24  Nehlasoval   
  Klimpl Petr                              ODS        25  Zdržel se    
  Krejčíř Alexandr                         ODS        26  Omluven      
  Lejhanec Jiří                            ODS        27  Omluven      
  Srbek Jiří                               ODS        28  Zdržel se    
  Hlaváč Ondřej                            Pardubáci  29  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  30  Nehlasoval   
  Košař Milan                              Pardubáci  31  Nehlasoval   
  Rubeš Miroslav                                      32  Pro          
  Fülle Radim                              KSČM       33  Pro          
  Kmošťáková Valéria                       KSČM       34  Omluven      
  Snopek Václav                            KSČM       35  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       36  Pro          
  Němec Jan                                Top 09 + N 37  Pro          
  Koudelka Ladislav                        Top 09 + N 38  Omluven      
  Slezák Libor                             Top 09 + N 39  Omluven      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 21 (54%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení číslo 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S  c  h  v  a  l  u  j  e     p  o  s  k  y  t  n  u  t  í     d  o  t
  a  c  e 
  z Programu podpory cestovního ruchu žadateli Motor AG s.r.o., Lumiérů
  800/12, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, ve výši 250.000 Kč na podporu
  projektu APETIT FESTIVAL.

   

                  XXXIV. zasedání ZmP dne 31.03.2014                  
                     předsedá: Fraňková Štěpánka                      
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          31.3.2014 16:06:13                          
          07. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky....           
______________________________________________________________________

  Fraňková Štěpánka                        SPP        1   Pro          
  Tauber Jindřich                          ČSSD       2   Pro          
  Bílek Martin                             SPP        3   Pro          
  Brendl František                         Pardubáci  4   Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       5   Pro          
  Chmelař Milan                            ČSSD       6   Pro          
  Kasič Ján                                           7   Omluven      
  Komárek Jiří                             ČSSD       8   Pro          
  Kříšťál Zdenek                           ČSSD       9   Omluven      
  Kučerová Anna                            ČSSD       10  Nehlasoval   
  Mojžíš Jaroslav                          ČSSD       11  Nehlasoval   
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       12  Omluven      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       13  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       14  Pro          
  Vavřina Vít                              SPP        15  Pro          
  Beneš Petr                               SPP        16  Pro          
  Erban Evžen                              SPP        17  Pro          
  Koláček Michal                           SPP        18  Pro          
  Kubát Josef                              SPP        19  Nehlasoval   
  Petráň Miroslav                          SPP        20  Pro          
  Skalický Jiří                            Top 09 + N 21  Nehlasoval   
  Baťa Miroslav                            ODS        22  Pro          
  Franc Petr                               ODS        23  Pro          
  Karamazov Simeon                         ODS        24  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        25  Pro          
  Krejčíř Alexandr                         ODS        26  Omluven      
  Lejhanec Jiří                            ODS        27  Omluven      
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  Srbek Jiří                               ODS        28  Pro          
  Hlaváč Ondřej                            Pardubáci  29  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  30  Nehlasoval   
  Košař Milan                              Pardubáci  31  Nehlasoval   
  Rubeš Miroslav                                      32  Pro          
  Fülle Radim                              KSČM       33  Pro          
  Kmošťáková Valéria                       KSČM       34  Omluven      
  Snopek Václav                            KSČM       35  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       36  Zdržel se    
  Němec Jan                                Top 09 + N 37  Pro          
  Koudelka Ladislav                        Top 09 + N 38  Omluven      
  Slezák Libor                             Top 09 + N 39  Omluven      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  poskytnutí dotace z rezervy rady Oldřichu Bujnochovi, IČ 10479724 ve
  výši 67,0 tis. Kč jako třetiny vyhlášené prémie pro mistra a mistryni
  České republiky v běhu při Pardubickém vinařském půlmaratónu (Kč 33,5
  tis. pro každého) dne 19.04.2014. Podmínkou pro vyplacení finančních
  prostředků je dosažení stanovených časů (1,03:00 pro mistra ČR a
  1,12:50 pro mistryni ČR). V případě, že stanovené časy nebudou
  dosaženy, finanční prostředky budou vráceny do rezervy rady.
  Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory
  "de minimis", ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.
  prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
  zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze dne 28. 12.
  2006.

                  XXXIV. zasedání ZmP dne 31.03.2014                  
                     předsedá: Fraňková Štěpánka                      
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          31.3.2014 16:07:40                          
          08. Rozšíření předkupního práva na poz. v prů....           
______________________________________________________________________

  Fraňková Štěpánka                        SPP        1   Pro          
  Tauber Jindřich                          ČSSD       2   Pro          
  Bílek Martin                             SPP        3   Pro          
  Brendl František                         Pardubáci  4   Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       5   Pro          
  Chmelař Milan                            ČSSD       6   Pro          
  Kasič Ján                                           7   Omluven      
  Komárek Jiří                             ČSSD       8   Pro          
  Kříšťál Zdenek                           ČSSD       9   Omluven      
  Kučerová Anna                            ČSSD       10  Nehlasoval   
  Mojžíš Jaroslav                          ČSSD       11  Nehlasoval   
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       12  Omluven      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       13  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       14  Pro          
  Vavřina Vít                              SPP        15  Pro          
  Beneš Petr                               SPP        16  Pro          
  Erban Evžen                              SPP        17  Pro          
  Koláček Michal                           SPP        18  Pro          
  Kubát Josef                              SPP        19  Pro          
  Petráň Miroslav                          SPP        20  Pro          
  Skalický Jiří                            Top 09 + N 21  Nehlasoval   
  Baťa Miroslav                            ODS        22  Pro          
  Franc Petr                               ODS        23  Pro          
  Karamazov Simeon                         ODS        24  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        25  Pro          
  Krejčíř Alexandr                         ODS        26  Omluven      
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  Lejhanec Jiří                            ODS        27  Omluven      
  Srbek Jiří                               ODS        28  Pro          
  Hlaváč Ondřej                            Pardubáci  29  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  30  Nehlasoval   
  Košař Milan                              Pardubáci  31  Nehlasoval   
  Rubeš Miroslav                                      32  Pro          
  Fülle Radim                              KSČM       33  Pro          
  Kmošťáková Valéria                       KSČM       34  Omluven      
  Snopek Václav                            KSČM       35  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       36  Pro          
  Němec Jan                                Top 09 + N 37  Pro          
  Koudelka Ladislav                        Top 09 + N 38  Omluven      
  Slezák Libor                             Top 09 + N 39  Omluven      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (13%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  doplnění usnesení ZmP č.1198 Z/2013 ze dne 12.3.2013 o větu: "
  Předkupní právo bude zřízeno případně i ve prospěch jiného možného
  nabyvatele nemovitostí v současné době zapsaných na listu vlastnictví
  č.827 k.ú.Staré Čívice společnosti TechnoPark Pardubice k.s., IČ
  27467601."
  Z:Dagmar Balousová
  T:31.3.2015

                  XXXIV. zasedání ZmP dne 31.03.2014                  
                     předsedá: Fraňková Štěpánka                      
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          31.3.2014 16:09:18                          
          09. Integrovaná územní investice Hradecko-par....           
______________________________________________________________________

  Fraňková Štěpánka                        SPP        1   Pro          
  Tauber Jindřich                          ČSSD       2   Pro          
  Bílek Martin                             SPP        3   Pro          
  Brendl František                         Pardubáci  4   Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       5   Pro          
  Chmelař Milan                            ČSSD       6   Pro          
  Kasič Ján                                           7   Omluven      
  Komárek Jiří                             ČSSD       8   Pro          
  Kříšťál Zdenek                           ČSSD       9   Omluven      
  Kučerová Anna                            ČSSD       10  Nehlasoval   
  Mojžíš Jaroslav                          ČSSD       11  Nehlasoval   
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       12  Omluven      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       13  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       14  Nehlasoval   
  Vavřina Vít                              SPP        15  Pro          
  Beneš Petr                               SPP        16  Pro          
  Erban Evžen                              SPP        17  Pro          
  Koláček Michal                           SPP        18  Pro          
  Kubát Josef                              SPP        19  Pro          
  Petráň Miroslav                          SPP        20  Pro          
  Skalický Jiří                            Top 09 + N 21  Nehlasoval   
  Baťa Miroslav                            ODS        22  Pro          
  Franc Petr                               ODS        23  Pro          
  Karamazov Simeon                         ODS        24  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        25  Pro          
  Krejčíř Alexandr                         ODS        26  Omluven      
  Lejhanec Jiří                            ODS        27  Omluven      
  Srbek Jiří                               ODS        28  Pro          
  Hlaváč Ondřej                            Pardubáci  29  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  30  Nehlasoval   
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  Košař Milan                              Pardubáci  31  Nehlasoval   
  Rubeš Miroslav                                      32  Pro          
  Fülle Radim                              KSČM       33  Pro          
  Kmošťáková Valéria                       KSČM       34  Omluven      
  Snopek Václav                            KSČM       35  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       36  Pro          
  Němec Jan                                Top 09 + N 37  Pro          
  Koudelka Ladislav                        Top 09 + N 38  Omluven      
  Slezák Libor                             Top 09 + N 39  Omluven      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, kdy Město Hradec
  Králové poskytne Statutárnímu městu Pardubice příspěvek na vypracování
  společné strategie rozvoje Hradecko - pardubické aglomerace, která je
  hlavní podmínkou pro zapojení do integrovaného územního rozvoje (ITI).
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Příloha návrhu usnesení č. 2, zpráva č. 1 jednání ZmP dne 31. 3. 2014  
 

 

DODATEK č. 2 AKCIONÁŘSKÉ SMLOUVY 
(dále jen „Dodatek č. 2“) 

uzavřený mezi: 
 

(1) Statutární město Pardubice, IČ: 274046, 
se sídlem Pardubice I, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, 
zastoupené primátorkou MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, (dále jen „Město Pardubice”)  

a 
 
(2) ****, r. č. ****, 

bytem ****, (dále jen „****”)  

Preambule 
• Město Pardubice a **** (společně dále též jako „akcionáři“) uzavřeli dne 

12. května 2008 akcionářskou smlouvu (dále jen "Akcionářská smlouva") týkající se výkonu 
akcionářských práv ve společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s., IČ: 601 12 476, se 
sídlem Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka č. 1078 (dále jen „Společnost“). Dodatek č. 1 této akcionářské smlouvy byl uzavřen 
dne 22. 6. 2011.   

• Strany mají zájem uzavřít dodatek č. 2 k Akcionářské smlouvě k řešení některých nezbytných 
záležitostí týkajících se ekonomické stabilizace Společnosti a týkajících se smluvních vztahů 
Společnosti se společností Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále jen RFP), která je 100% 
dceřinou společností města a vlastníkem ČEZ ARÉNY. 
 

 
VZHLEDEM KE SHORA UVEDENÉMU, se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ve 
znění: 
 

A/ Ruší se s účinnosti ke dni 15. 6. 2015 (tj. pro sezonu 2015/2016) ustanovení odstavce 1. 
Dodatku č. 1 akcionářské smlouvy v tomto znění: 
První věta původního článku 3.2 Akcionářské smlouvy se vypouští a nahrazuje v celém 
 rozsahu takto:   
"Město Pardubice zajistí formou ručení některé 100% vlastněné dceřiné společnosti Města  
Pardubice závazky Společnosti vůči Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje, ČSLH  
a hráčům, a to do výše 7.000.000,- Kč, a obdobným způsobem a formou jako tomu bylo  
před koupí akcií Společnosti ****." 

 
B/ Ruší se ustanovení článků 3.8 až 3. 9 Dodatku č. 1 akcionářké smlouvy tohoto znění:  

 3.8 Město Pardubice zajistí, že Městský rozvojový fond Pardubice a.s. poskytne 
Společnosti pro sezonu 2011/2012 slevu z nájemného za pronájem ČEZ Arény ve výši 
minimálně 3 miliony Kč (bez jakékoliv vazby na hospodářský výsledek). Avšak v případě, že 
Společnost dosáhne za sezónu 2010-2011 hospodářského výsledku po zdanění vyššího než 4,54 
milionů Kč, zajistí Město Pardubice, že se bude výše slevy z nájemného za pronájem ČEZ Arény 
pro sezonu 2011/2012 rovnat částce vypočtené dle modelu uvedeného v článku 3.9 smlouvy, 
maximálně však 4 miliony Kč za sezonu. Podmínkou poskytnutí slevy dle tohoto odstavce je 
nulový stav neuhrazených závazků po lhůtě splatnosti k městu Pardubice a k subjektům s 
majetkovou vazbou na město Pardubice (obchodní společnosti s majetkovým podílem města a 
organizace zřizované nebo založené městem).   

 3.9 Město Pardubice zajistí, že za předpokladu, že Společnost splní podmínky uvedené v 
tomto článku 3.9, poskytne ji Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v následujících sezonách 
počínaje sezonou 2012/2013 slevu z nájemného za pronájem ČEZ Arény dle následujícího 
modelu:  
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 Základním předpokladem pro poskytnutí slevy je kladný Hospodářský výsledek po zdanění 
Společnosti a zároveň nulový stav neuhrazených závazků po lhůtě splatnosti ke dni sestavení 
řádné účetní závěrky (k 30. 4.) k městu Pardubice a k subjektům s majetkovou vazbou na 
město Pardubice (obchodní společnosti s majetkovým podílem města a organizace zřizované 
nebo založené městem).  Hospodářský výsledek Společnosti za příslušnou uplynulou sezonu po 
zdanění (HV) x 0,66 = upravený HV. Výše slevy pro následující sezonu = 100 % upraveného 
HV, nejvýše však Kč 4 miliony za sezonu. Poprvé se tento model použije na účetní období r. 
2012/2013 dle HV k 30.4. 2012. Následně se použije obdobným způsobem na následující 
sezony. Smluvní strany se zavazují veškerý kladný hospodářský výsledek ve schvalovacím 
řízení (zisk po zdanění) použít při schvalování jeho rozdělení prioritně k vypořádání 
kumulovaných neuhrazených ztrát z minulých účetních období. Posledním účetním obdobím, 
na které bude sleva dle tohoto odstavce poskytnuta, je takové účetní období, ve kterém kladný 
hospodařský výsledek po zdanění (zisk) dosáhne výše, která převýší zůstatek neuhrazené 
kumulované ztráty z minulých účetních období.    

 
C/ Ustanovení článků 3.8 nově zní:  

Za účelem posílení ekonomické stability Společnosti a její schopnost pokrývat z budoucích zisků 
kumulované ztráty a za účelem posílení dlouhodobé stability smluvních vztahů Společnosti 
týkajících se užívání ČEZ ARÉNY se zavazují smluvní strany postupovat takto:  
1. a) Na nejbližší mimořádné valné hromadě společnosti zajistí smluvní strany svým hlasováním 

zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun 
českých) a zároveň se zavazují postupovat tak, aby byl proces zvýšení základního kapitálu 
dokončen nejpozději k 30. 4. 2014 

b) V případě, že Společnost ke dni 30. 4. 2014, tj. ke dni sestavení řádné účetní závěrky pro 
sezonu 2013/2014, nedosáhne kladného auditovaného výsledku hospodaření za účetní 
období (dále jen HV PO ZDANĚNÍ) ve výši alespoň 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony 
korun českých), 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 
HV PO ZDANĚNÍ a 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), nejvýše však o 
5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých)  

c) Pro další tři sezony, tedy pro sezonu 2014/2015, sezonu 2015/2016 a sezonu 2016/2017 
bude platit, že společnost vždy ke dni sestavení řádné účetní závěrky, tj. k 30.4. příslušného 
roku, musí dosáhnout HV PO ZDANĚNÍ alespoň ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět 
milionů korun českých) (dále jen LIMITNÍ HV). Pokud HV PO ZDANĚNÍ v daném roce 
s připočtením kladných HV PO ZDANĚNÍ z minulých let nad stanovený LIMITNÍ HV 
(poprvé lze připočíst  HV PO ZDANĚNÍ k 30. 4. 2014 dosažený nad stanovený limit) (dále 
jen UPRAVENÝ HV) nedosáhne v daném roce LIMITNÍHO HV, bude základní kapitál 
společnosti opět navýšen o rozdíl mezi UPRAVENÝM HV a  LIMITNÍM HV, avšak do 
31.10. 2017 (naposledy dle účetní závěrky sestavené ke dni 30. 4. 2017, tj. za sezonu 
2016/2017) v součtu ne více než o částku celkem 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun 
českých) za kumulovaná období od 1.5.2014 do 30.4.2017. 

d) Smluvní strany jakožto akcionáři se zavazují maximálně využít svého práva k úpisu 
nových akcií dle jejich akciových podílů. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro úpis 
akcií činí 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení písemného oznámení obsahující jako 
přílohu návrh smlouvy o upsání akcií. Toto oznámení je představenstvo povinno zaslat 
akcionářům do jednoho týdne ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do 
obchodního rejstříku, které je činěno na základě notářského zápisu dokládajícího vůli valné 
hromady zvýšit základní kapitál. Navazujicí lhůta pro splacení akcií činí 1 měsíc a to ode 
dne úpisu akcií.  

e) V případě porušení závazku hlasování dle odstavce 1., písm. a), b) nebo c) tohoto článku 
a v případě prodlení s uhrazení částky uvedené v odstavci 1, písm. d) tohoto článku jednou 
ze smluvních stran, náleží druhé  smluvní straně sankční úrok z prodlení ve výši 10 % p.a.,  
z částky vypočtené jako součin akciového podílu akcionáře v % (zaokr. na 2 des. místa) a 
částky celkového zvýšení základního kapitálu v daném roce vypočtené v souladu 
s odstavcem 1. písm. a), b) a c) tohoto článku  pro dlužnou smluvní stranu.  Uhrazením 
sankčních úroků nezaniká u poškozené smluvní strany případný nárok na náhradu škody, 
která byla způsobena porušením závazku dle odstavce 1, písm. a), b) nebo c) tohoto článku 
příslušnou smluvní stranou. 
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f)  Pan **** se zavazuje prostřednictvím svého postavení majoritního akcionáře postupovat tak, 
aby prostředky získané Společností ze zvýšení základního kapitálu mohly 
být zcela použity na úhradu závazků Společnosti vůči RFP vzniklých z titulu fakturace za 
užívání ČEZ ARÉNY v období r. 2013 a rozložených dle dohody mezi Společností a RFP 
do splátkových kalendářů.   

g) Smluvní strany se výslovně dohodly, že součet veškerých zvýšení základního kapitálu dle 
tohoto dodatku k akcionářské smlouvě, bez ohledu na to, kdy bude o jednotlivých 
zvýšeních základního kapitálu rozhodnuto, bude činit maximálně celkem 10.000.000,-Kč 
(slovy: deset milionu korun českých). Smluvní strany se dohodly, že v případě jakýchkoli 
výkladových nejasností má toto pravidlo přednost.  

h) Smluvní strany se dále dohodly, že ekonomické údaje pro výpočet zvýšení základního 
kapitálu se budou zaokrouhlovat podle pravidel matematického zaokrouhlování, na celé 
statisíce (např. pokud bude hospodářský výsledek k 30. 4. 2014 plus Kč 1.251 tis. Kč., pak 
navýšení ZK bude v rámci akciové skupiny o 1.700 tis. Kč). 

2. S ohledem na vůli smluvních stran spočívají ve shodě na zrušení smluvních závazků města 
definovaných v odstavci A/ a B/ (rušená ustanovení) tohoto dodatku se město Pardubice 
zavazuje reklamně spolupracovat se Společností v období 4 kalendářních let, tj. v období od 1. 
1. 2014 do 31. 12. 2017 s ročním plněním ve výši Kč 4 mil. bez DPH a to v souladu 
s rámcovou reklamní smlouvou, která je přílohou tohoto dodatku s tím, že nezbytnou 
podmínkou spolupráce je účast „A“ mužstva v ELH ČR, tj. v nejvyššího hokejové soutěži 
v ČR. 

3. Pozice města bude v DR posílena o 1 dalšího zástupce a tedy tak, aby město Pardubice mělo v 
dozorčí radě dva zástupce. Pro první období následující po podpisu tohoto dodatku jsou těmito 
zástupci města Pardubice v souladu s příslušnými rozhodnutími zastupitelstva města **** a 
****.    

4. Rozhodovací a kontrolní mechanismy uvnitř Společnosti (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) a to v tomto rozsahu:  
4.1 řízení dotační peněžních toků na mládež za užívání ledů, za nájemné šaten a za energie 

fakturované měsíčně RFP bude rozděleno na 2 období a to na období od 1. 1. do 30. 4. a 
na období od 1. 5. do 31. 12. roku a faktické čerpání prostředků bude realizováno 
přednostně tak, že HC se v příslušné dotační smlouvě s městem zaváže automaticky 
postoupit příslušnou část své pohledávky vzniklé z titulu dotačního vztahu s městem na 
společnost RFP, 

4.2 veškeré zásadní personální změny (změna v obsazení pozice generálního manažera, 
změna v obsazení pozice hlavního trenéra “A” mužstva, změna v obsazení pozice 
hlavního trenéra mužstev mládeže, nákup/prodej hráče v hodnotě přesahující Kč 100 tis.) 
musí být projednány představenstvem společnosti a pokud to není z časových důvodů 
možné, musí být tyto změny vždy průkaznou formou vč. zdůvodnění sděleny všem 
členům představenstva,  

4.3 část dotačních prostředků, která není použita na náklady/výdaje uvedené v odstavci 4.1, 
bude poukázana na zvlášní samostatný účet mládeže a čerpání těchto prostředků musí být 
vždy odsouhlaseno jedním z členů představenstva, který je zástupcem města.    

5. Smluvní strany se zavazují použít HV PO ZDANĚNÍ vždy prioritně k úhradě kumulovaných 
neuhrazených ztrát z minulých let.     
 

D/ Ustanovení článků 3.9 nově zní:  
1. Město Pardubice a pan *** se zavazují, že o svém záměru převést akcie Společnosti informují 

písemně v souladu se stanovami představenstvo a zároveň druhou smluvní stranu této 
akcionářské smlouvy. Majoritní akcionář se zavazuje zajistit takový termín k projednájní v 
představentvu, že od data doručení tohoto záměru představenstvu a druhé smluvní straně do 
data řádného projednání tohoto záměru představenstvem uplyne lhůta nejméně 10 (deseti) 
pracovních dní.   
Nedodržení závazku zakotveného v předchozím odstavci je považováno za hrubé 
porušení principů této AKCIONÁŘSKÉ SMLOUVY a každá ze smluvních stran proto 
souhlasí, že smluvní strana, která tento závazek poruší, zaplatí druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové prodejní ceny takto prodaných akcií.  Právní 
nárok na zaplacení této smluvní pokuty vzniká prvním dnem následujícím po dni, kdy 
tento převod odsouhlasilo představenstvo společnosti. 
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2. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakýkoliv závazek uvedený v tomto 

dodatku a v přiměřené lhůtě 20 pracovních dnů od doručení výzvy druhé strany nedojde k 
nápravě porušovaného závazku, může druhá smluvní strana Akcionářskou dohodu vypovědět 
s 15 denní výpovědní lhůtou, která počne běžet následující den poté, kdy tato výpověď byla 
doručena smluvní straně."      

 
E/ Závěrečná ustanovení  

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.  

2. S výjimkou změn Akcionářské smlouvy výslovně uvedených v tomto Dodatku č. 2 zůstávají 
všechna ostatní Akcionářské smlouvy ve znění dodatku č. 1 v platnosti v původním znění.  

3. Tento Dodatek se podepisuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce. 
 
 

Přílohy : 
1. Rámcová reklamní smlouva ze dne ……………  [bude doplněno] 
2. Akcionářská smlouva mezi městem Pardubice, **** a **** ze dne ………..  [bude doplněno] 
3. Dva modelové příklady výpočtu možného rozsahu zvyšování základního kapitálu Společnosti dle článku C/, 
     odstavce 1., písmene b) a písmene c) tohoto dodatku  

 
 

NA DŮKAZ ČEHOŽ  
akcionáři  uzavřeli tento Dodatek č. 2 v Pardubicích, dne ........................................ 
 
 
 
 
_____________________     ______________________ 
Statutární město Pardubice     **** 
MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka     
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Příloha č. 1 dodatku č. 2 akcionářské smlouvy ze dne 12. 5. 2008  

 
RÁMCOVÁ  REKLAMNÍ  SMLOUVA 

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, a.s. 
se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice 
zastoupený   Mgr. Ondřejem Šebkem  -  generálním manažerem a místopředsedou představenstva  
a         Romanem Šmidberským -  předsedou představenstva  
IČO:          60112476 
DIČ:         CZ60112476 
Registrováno Krajským soudem v Hradci Králové: Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 1078 
(dále jen „Klub“) 
a 
firmou  Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice 
zastoupené      MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou 
IČO:                00274046 
 (dále jen „město Pardubice nebo město“) 

uzavírají tuto 
RÁMCOVOU SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ  

REKLAMNÍCH SLUŽEB 
  

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je vymezení rámcových podmínek, za kterých bude klub  poskytovat  městu 
Pardubice reklamní služby v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017.                                                                                             
 
II. / Rámcové podmínky poskytování reklamních služeb v období leden až duben 
1. Klub se zavazuje poskytnout městu Pardubice reklamní a prezentační služby dle odsouhlasených 
podkladů, vždy na základě samostatné reklamní smlouvy schválené radou města a uzavřené na tato 
jednotlivá samostatná období:  
A /  od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014 /byla uzavřena/,  
B /  od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015, 
C /  od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016, 
D /  od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017,a to minimálně v následujícím rozsahu, který se vztahuje též na všechny 
případné zápasy play off, předkola play off, případně play out : 
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na přední straně hráčského dresu „A“ teamu o velikosti 

min. 15 x 7 cm; 
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na zadní straně hráčské helmy o velikosti 5 x 5 cm; 
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na ledové ploše ve středním pásmu podél modré čáry 

– 2 pozice o velikosti 9 x 1,5 m; 
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na 1. vlně mantinelu v přímém pohledu TV kamer v rozsahu 

1 x 4 m;  
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na 1. vlně mantinelu v blízkosti hráčských lavic v rozsahu 

1 x 4 m;  
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na ochozu arény o rozsahu 4 x 2 m;  
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na 2 panelech formátu A0 v diváckých prostorech arény; 
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na plakátu „A“ mužstva - oficiální fotografie mužstva 

s kalendářem – reklamní prostor o velikosti 10 x 40cm;  
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na oficiálních internetových stránkách klubu – umístění 

reklamního banneru s odkazem na vlastní internetové stránky; 
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•••• 1x využití reprezentačních prostorů VIP TERASY s kapacitou pro uspořádání vlastní klientské 
propagační nebo prezentační akce;   

•••• Klub se zavazuje poskytnout městu Pardubice na základě jeho objednávky reklamní a prezentační 
služby a to dle dodaných podkladů Klub se dále zavazuje městu Pardubice  k bezúplatnému 
poskytnutí práva vybrat a odměnit nejlepší hráče utkání ve dvou městem vybraných utkáních a předat 
jim ceny ihned po skončení zápasu přímo na ledové ploše; 

•••• Klub se zavazuje městu Pardubice k bezúplatnému poskytnutí možnosti využívat jakékoli vizuální 
i zvukové materiály z domácích extraligových utkání klubu pro vlastní reklamní účely;  

•••• Klub se zavazuje městu Pardubice k bezúplatnému poskytnutí možnosti prezentovat při extraligových 
utkáních na audiovizuálním zařízení - multifunkční obrazovce umístěné nad ledovou plochou  

- konání významných kulturních nebo společenských akcí, 
- služby nabízené městem Pardubice, resp. jím zřízenými či založenými právnickými osobami, 
a to vše ve standardním časovém rozsahu, tzn. v rozsahu minimálně shodném nebo obdobném 
jako u ostatních sponzorských firem; 

• Klub se zavazuje městu Pardubice k bezúplatnému zajištění reklamní prezentace města Pardubice na 
oficiálních internetových stránkách klubu v partnerské sekci; 

• Klub se zavazuje městu Pardubice k bezúplatnému zajištění  prezentace města Pardubice na tabuli 
obchodních partnerů v prostorách pro zástupce  médií a ve VIP prostorách klubu. 
 

2. Pro případ, že Klub poruší jakýkoliv svůj závazek zakotvený v čl. II. této smlouvy, zavazuje se Klub 
zaplatit městu Pardubice smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý den, kdy bude Klub v prodlení 
s řádným plněním svého závazku. V případě, že Klub bude v prodlení s řádným plněním svého závazku i 
15 dní po té, co ho k nápravě vyzvalo město Pardubice, může město Pardubice od této smlouvy odstoupit.  
 
3. Klub a město Pardubice se dohodly na odměně za poskytování reklamních služeb tak, že reklamní 
plnění bude oceněno na základě aktuálně platného ceníku za každé jednotlivé období prvních 4 měsíců 
příslušného roku, jež je definováno v čl. II., odst. 1., pod body A, B, C, D této smlouvy, a v rozsahu, jenž 
je v tomto článku definován jako minimální, avšak v maximálně přípustné výši, jež činí:     
     a) 2.600.000,-  Kč bez DPH 
     b)    546.000,- Kč 21% DPH 
     Celkem 3.146.000,- Kč včetně DPH. 
 Tato odměna bude vyúčtována na základě vystaveného daňového dokladu - faktury se zdanitelným 
plněním dne 31. 1. příslušného roku.  
 
4. Klub se zavazuje pohledávku vzniklou na základě fakturace plnění dle této smlouvy postoupit 
společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. a to na základě písemné smlouvy o postoupení této 
pohledávky a to nejpozději ke dni splatnosti závazku dle této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku je 
město Pardubice oprávněno od této smlouvy odstoupit. 

  
III. / Rámcové podmínky poskytování reklamních služeb v období květen až prosinec 
1. Klub se zavazuje poskytnout městu Pardubice reklamní a prezentační služby dle odsouhlasených 
podkladů, vždy na základě samostatné reklamní smlouvy schválené radou města a uzavřené na tato 
jednotlivá samostatná období:  
E /  od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014,  
F/ od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015, 
G /  od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016, 
H /  od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017, 
a to minimálně v následujícím rozsahu:  
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na přední straně hráčského dresu „A“ teamu o velikosti 

min. 15 x 7 cm; 
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na zadní straně hráčské helmy o velikosti 5 x 5 cm; 
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na ledové ploše ve středním pásmu podél modré čáry 

– 2 pozice o velikosti 9 x 1,5 m; 
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•••• Reklamní prezentace města Pardubice na 1. vlně mantinelu v přímém pohledu TV kamer v rozsahu 
1 x 4 m;  

•••• Reklamní prezentace města Pardubice na 1. vlně mantinelu v blízkosti hráčských lavic v rozsahu 
1 x 4 m;  

•••• Reklamní prezentace města Pardubice na ochozu arény o rozsahu 4 x 2 m;  
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na 2 panelech formátu A0 v diváckých prostorech arény; 
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na plakátu „A“ mužstva - oficiální fotografie mužstva 

s kalendářem – reklamní prostor o velikosti 10 x 40cm;  
•••• Reklamní prezentace města Pardubice na oficiálních internetových stránkách klubu – umístění 

reklamního banneru s odkazem na vlastní internetové stránky; 
•••• 1x využití reprezentačních prostorů VIP TERASY s kapacitou pro uspořádání vlastní klientské 

propagační nebo prezentační akce;   
•••• Klub se zavazuje poskytnout městu Pardubice na základě jeho objednávky reklamní a prezentační 

služby a to dle dodaných podkladů Klub se dále zavazuje městu Pardubice  k bezúplatnému 
poskytnutí práva vybrat a odměnit nejlepší hráče utkání ve dvou městem vybraných utkáních a předat 
jim ceny ihned po skončení zápasu přímo na ledové ploše; 

•••• Klub se zavazuje městu Pardubice k bezúplatnému poskytnutí možnosti využívat jakékoli vizuální 
i zvukové materiály z domácích extraligových utkání klubu pro vlastní reklamní účely;  

•••• Klub se zavazuje městu Pardubice k bezúplatnému poskytnutí možnosti prezentovat při extraligových 
utkáních na audiovizuálním zařízení -  multifunkční obrazovce umístěné nad ledovou plochou  

- konání významných kulturních nebo společenských akcí, 
- služby nabízené městem Pardubice, resp. jím zřízenými či založenými právnickými osobami, 
a to vše ve standardním časovém rozsahu, tzn. v rozsahu minimálně shodném nebo obdobném 
jako u ostatních sponzorských firem; 

•••• Klub se zavazuje městu Pardubice k bezúplatnému zajištění  prezentace města Pardubice na tabuli 
obchodních partnerů v prostorách pro zástupce  médií a ve VIP prostorách klubu. 

 
2.   Pro případ, že Klub poruší jakýkoliv svůj závazek zakotvený v čl. III. této smlouvy, zavazuje se Klub 
      zaplatit městu Pardubice smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý den, kdy bude Klub v prodlení 
      s řádným plněním svého závazku. V případě, že Klub bude v prodlení s řádným plněním svého 

            závazku i 15 dní po té, co ho k nápravě vyzvalo město Pardubice, může město Pardubice od této 
      smlouvy odstoupit.  

 
3. Klub a město Pardubice se dohodly na odměně za poskytování reklamních služeb tak, že reklamní 

plnění bude oceněno na základě aktuálně platného ceníku za každé období příslušného roku, jež je 
definováné v čl. III., odst. 1., pod body E, F, G, H této smlouvy a v rozsahu, jenž je v tomto článku 
definován jako minimální, avšak v maximálně přípustné výši, jež činí:    

     a) 1.400.000,-  Kč bez DPH 
     b)    294.000,- Kč 21% DPH 
     Celkem 1.694.000,- Kč včetně DPH. 
    Tato odměna bude vyúčtována na základě vystaveného daňového dokladu - faktury se zdanitelným 
    plněním dne 30. 9. příslušného roku.  
 
4. Klub se zavazuje pohledávku vzniklou na základě fakturace plnění dle této smlouvy postoupit 
společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. a to na základě smlouvy o postoupení této pohledávky a to 
nejpozději ke dni splatnosti závazku dle této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku je město Pardubice 
oprávněno od této smlouvy odstoupit. 

 
IV. 

Ostatní ujednání 
1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017. Reklamní a prezentační služby ve 

smyslu čl. II a III této smlouvy se klub zavazuje poskytnout ve všech zápasech ELH hraných „A“ 
mužstvem klubu na domácím hřišti u propagace na dresu pak při všech zápasech ELH, vyjma všech 
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přátelských, pohárových utkání a turnajů (domácích i zahraničních) a jednoho domácího utkání 
hraného k významné příležitosti. Pro potřeby této smlouvy se termínem ELH rozumí nejvyšší soutěž 
v ledním hokeji mužů v České republice.  

2. Město Pardubice se zavazuje spolupracovat s klubem v rozsahu definovaném v této 4leté rámcové 
reklamní smlouvě výhradně za podmínky účasti klubu v ELH ČR (v nejvyšší hokejové soutěži v ČR), 
tzn., že např. v případě sestupu klubu z nejvyšší hokejové soutěže nebudou pro následující hokejovou 
sezonu, tj. pro období od 1.5. do 31.12 příslušného roku a pro období od 1.1. do 30.4. následujícího 
roku, uzavřeny mezi městem a klubem dvě samostatné reklamní smlouvy.      

3. V případě změny sazby DPH nebo dalších legislativních změn s dopadem na smluvní ustanovení 
se zavazují strany upravit smluvní vztahy vždy v souladu s platnou legislativou.  

4. Na základě požadavku města Pardubice se klub zavazuje závazně nabídnout poskytnutí městem 
specifikované části reklamního plnění uvedeného v bodech II. nebo III. pro dané období společnosti 
s majoritním obchodním podílem města, a to dle požadavku města (např. Dopravní podnik města 
Pardubic a.s., Služby města Pardubic a.s., EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.) případně společnosti,  
u které je město Pardubice zakladatelem nebo zřizovatelem (např. PAP PARDUBICE o.p.s.), a to za 
stejných podmínek, za jakých bude klub povinen reklamní služby poskytovat městu Pardubice dle této 
rámcové smlouvy. V případě uzavření reklamní smlouvy mezi klubem a společností dle tohoto 
odstavce, uhradí odměnu za poskytnuté reklamní služby klubu nikoliv město Pardubice, ale tato 
společnost. V tomto smyslu bude o příslušnou částku odpovídající odměně hrazenou společností 
ponížena částka fakturovaná městu Pardubice dle čl. II/3 a III/3 této smlouvy. 

5. V případě výslovného požadavku města Pardubice na použití nadstandardní techniky při výrobě 
reklamní signalizace, se obě smluvní strany dohodly, že náklady spojené s výrobou reklamní 
signalizace uhradí město Pardubice.      

6. Klub nezodpovídá za obsahové a výtvarné řešení grafických reklam z hlediska zákona č. 121/2000 
Sb., autorský zákon, nese pouze zodpovědnost za kvalitu jeho provedení a řádného umístění. 

7. Finanční pokrytí prostředků uvedených v článku II. odstavci 1., písm. A/ této smlouvy bylo 
odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 1604Z/2013 ze dne 17. 12. 2013 (schválení  
rozpočtu na r. 2014), znění reklamní smlouvy na období od 1.1.2014 do 30. 4. 2014 bylo schváleno  
usnesením rady č. 5567/2013 ze dne 17. 12. 2013.   

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její změny 
a doplňky lze provést jen písemným dodatkem oboustranně odsouhlaseným. 

9. Smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 
10. Na právní poměry touto smlouvou založené, ale jí výslovně neupravené, vztahují se podpůrně 

příslušná ustanovení zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník. 
11. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakýkoliv závazek uvedený v této smlouvě 

a v přiměřené lhůtě max. 10 pracovních dnů od doručení výzvy druhé strany nedojde k nápravě 
porušovaného závazku, může druhá smluvní strana tuto smlouvu vypovědět s 15 denní výpovědní 
lhůtou, která počne běžet následující den poté, kdy tato výpověď byla doručena smluvní straně."      

 
V Pardubicích dne  
 
 
…....................................................                ...................................................... 

Mgr. Ondřej Šebek         MUDr. Štěpánka Fraňková       
           generální manažer                    primátorka města                                                                      
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.                    
 
 
.......….........................................       

Roman Šmidberský 
         předseda představenstva   
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.  
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Příloha č. 2, dodatku č. 2 akcionářské smlouvy ze dne 12.5.2008 mezi městem a R. Šmidberským 

 

AKCIONÁŘSKÁ SMLOUVA 
uzavřená mezi: 

 
 

(1) Statutární město Pardubice, IČ: 274046, 
se sídlem Pardubice I, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, 
zastoupené primátorkou MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, (dále jen „Město Pardubice”)  

a 
  
(2) ******  
a 
(3) ******  
 
Preambule 
Město Pardubice, ******  ,****** (dále též jako „akcionáři“) mají, s ohledem na záměr uzavření Dodatku 
č. 2 mezi Městem Pardubice a ****** k akcionářské smlouvě ze dne 12. května 2008 (dále jen „Dodatek 
2“), zájem uzavřít tuto akcionářskou smlouvu (dále jen "Akcionářská smlouva") týkající se výkonu 
akcionářských práv a některých podmínek společné vzájemné spolupráce zásadních pro stabilitu a 
prosperitu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s., IČ: 601 12 476, se sídlem Pardubice, zapsaná v 
obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1078 (dále jen „Společnost“), 
kterou se k níže uvedené části závazků ujednaných mezi Městem Pardubice 
a ****** v Dodatku 2 připojuje i pan ****** 

 
 
VZHLEDEM KE SHORA UVEDENÉMU, se Strany dohodly na uzavření Akcionářské smlouvy 
tohoto znění: 
1. Za účelem posílení ekonomické stability Společnosti a její schopnost pokrývat z budoucích zisků 

kumulované ztráty a za účelem posílení dlouhodobé stability smluvních vztahů Společnosti 
týkajících se užívání ČEZ ARÉNY se zavazují smluvní strany postupovat takto:  

a) na nejbližší mimořádné valné hromadě společnosti zajistí smluvní strany svým hlasováním  
     zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč 5,000.000,- (pět milionů korun  
     českých) a zároveň se zavazují maximálně využít svého práva k úpisu nových akcií dle 
     jejich akciových podílů a postupovat tak, aby byl proces zvýšení základního kapitálu 
     dokončen k 30. 4. 2014, nejpozději však k 30. 5. 2014.   
 
b) v případě prodlení s uhrazení částky uvedené v odstavci 1a) tohoto článku jednou ze smluvních 

stran, náleží každé z dalších smluvních stran sankční úrok z prodlení ve výši 5 % p.a.,  
z částky vypočtené jako součin akciového podílu akcionáře v % (zaokr. na 2 des. místa) 
a částky celkového zvýšení základního kapitálu v daném roce vypočtené v souladu 
s odstavcem 1.a) pro dlužnou smluvní stranu. Uhrazením sankčních úroků nezaniká u 
poškozené smluvní strany případný nárok na náhradu škody, která byla způsobena porušením 
ustanovení tohoto článku s tím, že za poškozeného lze vedle druhé smluvní strany považovat 
zejména též společnost HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s., 

 
c) pan ******  se zavazuje prostřednictvím svého postavení majoritního akcionáře postupovat 

tak, aby prostředky získané Společností ze zvýšení základního kapitálu mohly být zcela 
použity na úhradu závazků Společnosti vůči RFP vzniklých z titulu fakturací za užívání ČEZ 
ARÉNY v období r. 2013.   

 
 
 

 
2. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakýkoliv závazek uvedený v této smlouvě 

a v přiměřené lhůtě max. 20 pracovních dnů od doručení výzvy druhé strany nedojde k nápravě 
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porušovaného závazku, může jakákoliv z ostatních smluvních stran Akcionářskou smlouvu vypovědět 
s 15 denní výpovědní lhůtou, která počne běžet následující den poté, kdy tato výpověď 
byla doručena poslední ze smluvních stran této smlouvy. 
 

3. Akcionářská smlouva se uzavírá v souladu s termíny a lhůtami spojenými se zvyšováním základního 
kapitálu dne odstavce 1. této Smlouvy na dobu určitou a to do 31. 12. 2014.   

 
 
 

Závěrečná ustanovení  
1. Akcionářská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.  
2. Akcionářská smlouva se podepisuje ve třech stejnopisech v českém jazyce, pro každou smluvní 

stranu jeden. 
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené Akcionářskou smlouvou, jež nejsou 

v Akcionářské smlouvě výslovně řešeny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
 
 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany uzavřely tuto AKCIONÁŘSKOU SMLOUVU  ............................. 
 
 
 
V Pardubicích dne ..........................   
 
 
 
 
 
 
_____________________   _________________        ______________ 
Statutární město Pardubice   ******     ****** 
MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka     
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   Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
 Kancelář primátora 
 

 
 

Zápis 
 

z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
které se konalo dne 31.03.2014 od 14:00  hodin 
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

 
Přítomni:         29 členů zastupitelstva  
 
Omluveni: 10 členů zastupitelstva 
 

J e d n á n í 
 

XXXIV. 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 25 členů zastupitelstva, v průběhu zasedání se dostavilo další 4 členové.  
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 27,  nehl. 12) 
- 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 27,  nehl. 12) 

- Jan  N ě m e c     
- Aleš  V a v ř i č k a  
- Radim  F ü l l e  

 
Ověřovateli zápisu z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli: 
 
- Petr  B e n e š  
- Jan  N ě m e c  

 
Písemné připomínky nedošly. Zápis z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě vyjádření 
ověřovatelů   s c h v á l e n . 
 
Ověřovateli  zápisu z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
 
- Miroslav  B a ť a   
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- Miroslav  P e t r á ň 
 

 
 

I. 
Schválení programu zasedání 

 
Program XXXIV.  zasedání  zastupitelstva města byl schválen takto:   

(pro 28, nehl.11) 
 
1. Problematika HC 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
2. Strategická studie posouzení variant rozvoje lokality letního stadionu Pardubice a jeho okolí 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z:  Pavla Pannová, vedoucí odboru hlavního architekta  
 
3. Dotace z Programu podpory cestovního ruchu 
P: Jan Němec, člen rady města  
Z: Petra Šnejdrová, odbor školství, kultury a sportu  
  
4. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z:  Miroslav Verner, odbor ekonomický  
  
5. Rozšíření předkupního práva na pozemcích v průmyslové zóně 
P: Michal Koláček, náměstek primátorky  
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
  
6. Integrovaná územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Petra Harišová, kancelář primátora  
  
7. Diskuse 
 
Informativní zpráva:  
 
Třída Míru, nám. Republiky, park Na Špici 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z:  Karolína Koupalová, odbor hlavního architekta  
     Pavla Pannová, vedoucí odboru hlavního architekta  
     Klára Spurná, odbor majetku a investic  
 
 
(Původně rozeslané zprávy „Odůvodnění veřejné zakázky“,   
                                                  „Schválení XVIIa. změny územního plánu“,   
                                                  „Žádosti o změnu územního plánu“  nebyly na program zasedání zařazeny) 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Pořadí projednávaných zpráv 
 

 
1. 

Problematika HC  
 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
- stručně uvedl důvody navržené podpory pardubického hokeje. Upozornil na dopis ÚHOS ve věci 

posouzení veřejné podpory sportovním klubům. 
 

Ke zprávě proběhla prezentace firmy Newton Business Development, a.s. 
 
V rozpravě vystoupili:    viz zvukový záznam 
 
Ladislav Ministr, Karel Klodner – na základě písemné přihlášky do diskuze 
Miroslav Petráň 
Petr Beneš 
Petr Klimpl 
Ondřej Šebek 
Ondřej Hlaváč 
František Brendl 
Václav Snopek 
Evžen Erban 
Milan Košař 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 1766 Z/2014   (pro 23, proti 1, zdrž. 3, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení č. 1567 Z/2013 ze dne 9. 12. 2013. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 1767 Z/2014   (pro 23, proti 1, zdrž. 3, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 2 akcionářské smlouvy s panem *****, který je přílohou tohoto usnesení s tím, 
že přílohou dodatku je rámcová reklamní smlouva na 4 roky a 3stranná akcionářská 
smlouva mezi městem, panem  *****, a panem  *****, Uzavření dodatku znamená stabilizaci 
společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (dále "HC") a úpravu smluvních vztahů mezi městem 
Pardubice, HC a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále "RFP") v tomto rozsahu: 
a) základní kapitál HC bude zvýšen nejpozději do 30. 5. 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 alespoň 3 mil. Kč, zavazují se akcionáři rozhodnout na 



 

XXXIV. zasedání dne 31.3.2014 Strana 4 (celkem 10) 

nejbližší řádné valné hromadě s datem konání nejpozději do 30. 9. 2014 o zvýšení základního 
kapitálu o rozdíl mezi dosaženým hospodářským výsledkem a 3 mil. Kč (např. pokud bude 
hospodářský výsledek k 30. 4. 2014 plus Kč 1,3 mil., pak navýšení ZK bude v rámci akciové struktury 
o 1,7 mil. Kč), nejvýše však o 5 mil. Kč. Pro další 3 sezony, tedy sezonu 2014/2015, 2015/2016 a 
2016/2017 bude platit, že HC musí dosáhnout k 30.4. příslušného roku kladný hospodářský 
výsledek ve výši alespoň 5 mil. Kč s tím, že nadlimitní kladný hospodářský výsledek z předchozích 
roků (poprvé hosp. výsledek k 30.4.2014) bude snižovat částku rozhodnou pro zvýšení základního 
kapitálu v daném roce. Pokud hospodářský výsledek daného roku v součtu s nadlimitními kladnými 
hospodářsky výsledky z předchozích let nedosáhnou výše alespoň 5 mil. Kč, pak v souladu s 
příslušnými ustanoveními dodatku č. 2 akcionářské smlouvy bude základní kapitál opět navýšen, 
avšak v součtu zvýšení základního kapitálu dle tohoto bodu v letech 2014 až 2017 nepřesáhne 
částku 5 mil. Kč. Dva modelové příklady postupu zvyšování základního kapitálu dle tohoto bodu 
jsou přílohou č. 3 dodatku č. 2 akcionářské smlouvy ze dne 12. 5. 2008 uzavřené mezi městem 
Pardubice  a *****, 
c) uzavřením dodatku č. 2 akcionářské smlouvy ze dne 12. 5. 2008 mezi městem Pardubice a *****, 
budou upraveny a zpřesněny smluvní vztahy mezi městem, RFP a.s. a HC takto:  
- bude zrušen závazek města poskytovat HC slevu z nájemného ve výši maximálně 4 mil. Kč 
vypočtenou dle hospodářského výsledku (viz závazek města definovaný v dodatku č. 1 akcionářské 
smlouvy z 12.5.2008 mezi městem Pardubice a panem  *****,), 
- od sezony 2015/2016 bude zrušen závazek města spolupracovat s HC na zajištění bankovní 
garance pro účast HC v ELH v hodnotě 7 mil. Kč,  
- po dobu 4 měsíců a 5ti kalendářních let, tj. od 1.9.2013 do 31. 12. 2018 bude stanovena výše 
nájemného v ČEZ ARÉNĚ mezi RFP a HC na 4,791 mil. Kč/rok,  
- od 1.1. 2019 do 31.12. 2032, tj. v navazujícím období platnosti nájemní smlouvy mezi RFP a.s. 
a HC a.s., bude roční nájemné za majetek pronajímaný HC stanoveno dle průměrné ceny 
nájemného vypočteného dle dvou znaleckých posudků (1x znalcem navrženým HC, 1x znalcem 
navrženým RFP a.s.) s tím, že minimální výše nájemného bude ve stejné výši jako v roce 2018, 
d) město Pardubice se zavazuje spolupracovat s HC v rozsahu definovaném ve 4leté rámcové 
reklamní smlouvě s ročním plněním ve výši 4 mil. Kč bez DPH za podmínky účasti HC v ELH ČR (v 
nejvyšší hokejové soutěži v ČR),  
e) pozice města v dozorčí radě HC bude posílena o 1 dalšího zástupce města Pardubice, kterým 
bude pan  *****, 
f) budou posíleny rozhodovací a kontrolní mechanismy uvnitř HC související zejména s finančními 
toky mezi městem, HC a RFP a.s. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 1768 Z/2014   (pro 23, proti 1, zdrž. 3, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
rozšíření smluvní spolupráce města Pardubice se společností Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále 
RFP) týkající se koncepce splácení úvěrů RFP dle platného usnesení ZmP č. 589/2002 ze dne 17. 9. 
2002 tak, že toto usnesení bude aplikováno též na úvěrové zdroje RFP použité na dostavbu MFA v 
roce 2007.  
 
 
Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 1769 Z/2014   (pro 23, proti 1, zdrž. 3, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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S c h v a l u j e  
účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 
a.s. za těchto podmínek: 
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,-- Kč (slovy pětmilionů korun českých). 
Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:  
a) 499 (čtyřistadevadesátdevět) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- 
Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude 
omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů,  
b) 100 (jednosto) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun 
českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím 
souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, přičemž akcie nebudou 
přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 
3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na 
upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením 
učiněným na valné hromadě. 
4. Upsání všech akcií bude nabídnuto určeným zájemcům takto:  
a) panu  *****,  bude nabídnuto upsání 259 (dvěstěpadesátidevíti) kusů kmenových akcií 
společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné 
papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a 
předkupním právem zbývajících akcionářů,  
b) veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 00274046, bude nabídnuto upsání 174 
(jednostosedmdesátičtyř) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč 
(desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude 
omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů,  
*****,, bude nabídnuto upsání 60 (šedesáti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité 
hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž 
převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem 
zbývajících akcionářů, a 40 (čtyřiceti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- 
Kč (jednosto korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude 
omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů,  
d) spolku HC Pardubice, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, PSČ 530 02, IČO 
016 58 077, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v 
oddíle L, vložka číslo 174, bude nabídnuto upsání 6 (šesti) kusů kmenových akcií společnosti 
o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, 
jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem 
zbývajících akcionářů, a 60 (šedesáti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- 
Kč (jednosto korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude 
omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů. 
5. Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu 
smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen "ZoK") určeným zájemcům. 
Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne 
zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 
6. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn.  
a) jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána 
emisním kursem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých),  
b) jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) bude upsána 
emisním kursem 100,-- Kč (jednosto korun českých). 
7. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: 
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Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději 
ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 107-
6203110207/0100 vedený u společnosti Komerční banka a.s. 
8. V případě, že spolek HC Pardubice, IČ: 016 58 077 nevyužije v souladu s pozvánkou na 
mimořádnou valnou hromadu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. s datem konání dne 9. 
4. 2014 možnost být předem určeným zájemcem dle bodu 4.d) tohoto usnesení, je zástupce města 
Pardubice oprávněn postupovat při hlasování na této mimořádné valné hromadě tak, aby právo 
upsat tyto akcie měl akcionář společnosti  *****, 
9. Finanční pokrytí zvýšení základního kapitálu městem Pardubice přesunem finančních prostředků 
ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 740,0 tis. z položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 
598 - Odbor ekonomický) na položku "Zvýšení základního kapitálu společnosti HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice, a. s." (správce 598 - Odbor ekonomický). 
____________________________________________________________________________________ 

 
2. 

Strategická studie posouzení variant rozvoje lokality letního stadionu Pardubice  
a jeho okolí  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
- zprávu stručně uvedla s tím, že  rozpracování  variant je otevřením široké diskuze o využití lokality LS a 

přilehlých prostor. Strategická studie byla prezentována na  sportovní komisi → písemné prohlášení FK 
Pardubice.  Zdůraznila návaznost na územní plán a komunitní plánování. Vyjádřila názor na některé 
varianty navrhovaného využití (hotel, domov pro seniory, fotbalový stadion).  Předala slovo P. Pannové 
k prezentaci studie. 

 
V rozpravě vystoupili:    viz zvukový záznam 
 
Pavla Pannová 
Václav Snopek 
Michal Koláček 
Štěpánka Fraňková 
Jiří Rozinek 
Martin Bílek 
 
Přijaté usnesení č. 1770 Z/2014   (pro 26, nehl. 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
Strategickou studii posouzení variant rozvoje lokality letního stadionu Pardubice a jeho okolí, 
zpracovanou společností KPMG Česká republika, s.r.o. v lednu 2014. 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.  
Dotace z Programu podpory cestovního ruchu  

 
Zpravodaj: Jan Němec, člen rady města  
- stručně uvedl zprávu. 
 
 



 

XXXIV. zasedání dne 31.3.2014 Strana 7 (celkem 10) 

V rozpravě vystoupili:    viz zvukový záznam 
 
Martin Nauš – na základě písemné přihlášky do diskuze 
Josef Kubát 
František Brendl 
Michal Koláček 
Miroslav Rubeš  
Jan Němec 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 1771 Z/2014   (pro 21, zdrž. 3, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory cestovního ruchu žadateli Motor AG s.r.o., Lumiérů 800/12, 152 00 Praha 5 - 
Hlubočepy, ve výši 250.000 Kč na podporu projektu APETIT FESTIVAL. 
 
 
Návrh č. 2  
Níže uvedený návrh nebyl hlasován:  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory cestovního ruchu žadateli Motor AG s.r.o., Lumiérů 800/12, 152 00 Praha 5 - 
Hlubočepy, ve výši 200.000 Kč na podporu projektu APETIT FESTIVAL. 
____________________________________________________________________________________ 
 

4.  
Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- okomentoval zprávu s tím, že vyplacení finančních prostředků je motivačním prvkem k dosažení co 

nejlepších výsledných časů v závodě. 
 
V rozpravě vystoupili:    viz zvukový záznam 
Václav Snopek 
 
 
Přijaté usnesení č. 1772 Z/2014  (pro 24, zdrž. 1, nehl. 14) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z rezervy rady  ***** *****,  ve výši 67,0 tis. Kč jako třetiny vyhlášené prémie 
pro mistra a mistryni České republiky v běhu při Pardubickém vinařském půlmaratónu (Kč 33,5 tis. 
pro každého) dne 19.04.2014. Podmínkou pro vyplacení finančních prostředků je dosažení 
stanovených časů (1,03:00 pro mistra ČR a 1,12:50 pro mistryni ČR). V případě, že stanovené časy 
nebudou dosaženy, finanční prostředky budou vráceny do rezervy rady. 
Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory "de minimis", ve smyslu 
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze dne 28. 12. 2006. 
______________________________________________________________________________ 
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5.  

Rozšíření předkupního práva na pozemcích v průmyslové zóně  
 
Zpravodaj: Michal Koláček, náměstek primátorky  
- stručně okomentoval zprávu 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 1773 Z/2014   (pro 26, nehl. 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
doplnění usnesení ZmP č.1198 Z/2013 ze dne 12.3.2013 o větu: " Předkupní právo bude zřízeno 
případně i ve prospěch jiného možného nabyvatele nemovitostí v současné době zapsaných na listu 
vlastnictví č.827 k.ú.Staré Čívice společnosti TechnoPark Pardubice k.s., IČ 27467601." 
Z:Dagmar Balousová 
T:31.3.2015 
_______________________________________________________________________________ 
 

6.  
Integrovaná územní investice Hradecko-pardubické aglomerace  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  

- stručně uvedla zprávu s tím, že město předpokládá dosažení 100% dotace, ale je nutné tuto 
investici předfinancovat. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 1774 Z/2014  (pro 24, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, kdy Město Hradec Králové poskytne 
Statutárnímu městu Pardubice příspěvek na vypracování společné strategie rozvoje Hradecko - 
pardubické aglomerace, která je hlavní podmínkou pro zapojení do integrovaného územního 
rozvoje (ITI). 
_____________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Diskuse  

 
Jindřich Tauber: otevřel diskuzi nad informativní zprávou: Třída Míru, nám. Republiky, park Na Špici. 
Pavla Pannová: prezentovala vizualizaci třídy Míru a nám. Republiky. 
Karolína Koupalová: podala informace k vizualizaci parku Na Špici. 
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Petr Klimpl:  
- vznesl dotaz, zda bude upraven příchod k lávce po levém břehu Chrudimky směrem od zdymadla 

reagoval F. Brendl: jsou připraveny dva projekty: cesta od zdymadla směrem k lávce a přechod 
z Bělobranského náměstí  na druhou stranu řeky pro imobilní občany 
 

- vznesl dotaz na ukotvení památníku Jana Kašpara  (sloup) 
- reagovala P. Pannová: podala informace o způsobu založení sloupu (jehly) do země 

 
- požádal o informace ohledně případného využití dlažebních kostek z třídy Míru 

reagoval J. Tauber: jsou poškozené, jedná se se SmP a.s. o použití kostek z rekonstrukce ul. S. K. 
Neumanna 
Konstatováno, že likvidaci provádí zhotovitel  rekonstrukce a je součástí zadávacích podmínek VŘ. 

 
Miroslav Petráň: 

- upozornil, že vysvětlení, že kostky jsou poškozené frézou,  které  reprodukoval náměstek  
J. Tauber nepovažuje za uspokojivé, protože poškození se dá poměrně snadno odstranit a celková 
cena kostek může být 6 - 10 mil. Kč. 

 
-  vznesl dotaz na parkoviště mezi Domem hudby a severním blokem třídy Míru 

reagovala P. Pannová: projektovat se bude celé území vnitrobloku, s vlastníky se povedou jednání 
 
Martin Bílek:  

- požádal o informace k odbahnění Čičáku 
reagoval F. Brendl: v rámci projektu rekonstrukce parku Na Špici k odbahnění  vyčísleného na cca 
 9 mil Kč nedošlo,  prozatím je odloženo 
reagovala Š. Fraňková: v rámci nového plánovacího období bude v této věci  žádáno o finanční 
prostředky z programu podpory životního  prostředí 
 

- vznesl dotaz, kdo za město v současné chvíli řídí rekonstrukci třídy Míru 
reagoval J. Tauber, doplnila Š. Fraňková: Ing.  Spurná,  p.  Blažková, 2x technický dozor –  
p. Malínský a p. Kucián, koordinátor prací mezi společností VAK a Syner. 
V současné chvíli jsou největší problémy s kanalizačními přípojkami. Pracuje se na realizaci 
kanalizačních přípojek za cenu akceptovatelnou oběma stranami. 
 

Jiří Srbek: 
- požádal o informace k parkovišti u hypermarketu  Albert a k nově vybudované odstavné ploše 

v lokalitě bývalého lihovaru 
              Reagoval M. Koláček: není v podmínkách pro územní řízení nebo stavební povolení provozovat  
              parkoviště u hypermarketu zdarma, prozatím je bezplatné → po zprovoznění parkování v lihovaru  
              provozovatel vyhodnotí vliv obsazenosti,  a buď požádá, či nepožádá o zneveřejnění parkovacích 
              míst. 
 
Miroslav Rubeš: 

- vyjádřil svůj názor na památník J. Kašpara, na ranvej, doporučil nelikvidovat podchod na nám. 
Republiky, ale naopak jej zrekonstruovat  

- seznámil s aktuální situací ve věci spalovny  Rybitví 
 

Jan Němec:  
- doporučil zkrátit dobu rekonstrukce třídy Míru 

 
Václav Snopek:  
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- otevřel problematiku režimu (zásobování, obsluha nemovitostí, garáží ) po rekonstrukci třídy Míru 
reagovala Š. Franková: komunikace se subjekty bude vedena odborem dopravy, prozatím není 
s obslužností problém, ZmP bude pravidelně informováno 
 

- vznesl dotaz, zda jsou 4 varianty Přednádraží v souladu s územním plánem 
              Reagovala P. Pannová: prozatím není v souladu s ÚP → je v řešení, připravuje se zpráva na  
              květnové zasedání ZmP. 
 
                               ________________________________________________ 

 
Jednání bylo ukončeno v 17:00  hodin. 

________________________________________________ 
 

 
 
 

       …..……………………………….. 
    

        Štěpánka  F r a ň k o v á  
primátorka města 

O v ě ř o v a t e l é:        
 
Miroslav  B a ť a 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
Miroslav  P e t r á ň 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
Pardubice, 02.04.2014       Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. MmP 
Originál zápisu vč. všech příloh a zvukového záznamu je pro občany města Pardubic k dispozici na 
organizačním oddělení MmP. Celkem 10  listů originálu zápisu. 
 
 
 
 


