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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora  

Zápis ze 79. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 25.05.2017 

od 15:30 hodin v zasedací místnosti rady 
 

Přítomni: 

Martin Charvát, Jiří Rozinek, Helena Dvořáčková, Jakub Rychtecký, Ivana Dolečková, Dušan Salfický, 

František Weisbauer, Libor Slezák 

 

Věra Netolická, interní audit 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

 

Omluveni: 

Jan Řehounek, Vítězslav Novohradský, Vladimír Ninger, Michal Zitko 

 
I. 

Schválení programu jednání  
Program jednání 79. mimořádné schůze RmP dne 25.05.2017 byl schválen takto:  

(pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 

1. Rozhodnutí rady v pozici valné hromady společnosti RFP a.s. 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Komárek Jiří, místopředseda představenstva společnosti RFP a.s. 

2. Diskuze 

 

 
 

II. 

Schválení usnesení ze 78. řádné schůze RmP dne 15.05.2017 a jmenování 

ověřovatelů ze 79. mimořádné schůze RmP dne 25.05.2017 

 
Usnesení z předešlé 78. schůze RmP byla schválena. 

Ověřovateli zápisu ze 79. schůze RmP byli jmenováni  Jakub Rychtecký 

        Dušan Salfický 
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III. 

Pořadí projednávaných zpráv  

 

 

1 

Rozhodnutí rady v pozici valné hromady společnosti RFP a.s. 
 

Zpravodaj: H. Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- vyzvala J. Komárka, místopředsedu představenstva společnosti RFP a.s., aby seznámil členy 

rady s předloženým materiálem. Ten okomentoval zprávu a uvedl, že dne 24.05.2017 a 

25.05.2017 proběhlo v představenstvu hlasování per rollam, se kterým byli členové rady 

seznámeni v předloženém dopisu. 

 

Rozprava: 

- J. Rychtecký – požádal o vysvětlení termínu ,,Valná hromada si je vědoma možných 

zákonných důsledků svého pokynu‘‘ → reagoval J. Komárek: věta je použita ze zákona 

 

- poté proběhla diskuze na téma rozvazovací podmínky 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/5584/2017               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 

Vydává 

v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. ve veřejném zájmu města 

Pardubice pokyn představenstvu společnosti ke změně podmínek nájemní smlouvy, uzavřené dne 

10. 2. 2017 s Českomoravským svazem hokejbalu, IČ: 496 26 485, spočívající ve zrušení rozvazovací 

podmínky a na ni navazující smluvní pokuty ve výši neuhrazeného nájemného. Realizací tohoto 

pokynu bude umožněno Mistrovství světa v hokejbale PARDUBICE 2017 i za situace, kdy 

Českomoravský svaz hokejbalu neuhradí podle nájemní smlouvy před pořádáním akce sjednané 

nájemné Rozvojovému fondu Pardubice a.s., neboť z důvodu zásahu Policie ČR na Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy byly dočasně zmrazeny dotační programy a Českomoravský svaz 

hokejbalu neobdržel přislíbené finanční prostředky na krytí všech výdajů souvisejících s pořádáním 

Mistrovství světa v hokejbale PARDUBICE 2017. K úhradě nákladů, tedy i nájemného, dojde po 

kontrole dotačních programů - pravděpodobně do 31. 10. 2017. Valná hromada si je vědoma 

možných zákonných důsledků svého pokynu. 
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2 

Diskuze 
 

Ze strany členů rady nebyly vzneseny žádné diskuzní příspěvky. 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 15:50 hodin  

 
 

 

 

 

 

……………………………………… 

Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic  

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

……………………………………. 

Jakub  R y c h t e c k ý 

 

 

 

 

……………………………………. 

Dušan  S a l f i c k ý 

 

 
Pardubice: 26.05.2017      (Jména jsou uváděna bez titulů) 

 

Zpracovala: Barbora Drajerová, organizační odd. KP 

Celkem 3 strany zápisu 

Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 

webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 

organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  


