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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis z 19. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 18.06.2019 od 8:00 hodin  

v kanceláři náměstka P. Kvaše, třída Míru 90, Pardubice 

Přítomni: 

Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila 

Ministrová, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych, Tomáš Pelikán. 

 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Věra Netolická, interní audit 

 

Omluveni: Jiří Rejda 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 19. mimořádné schůze RmP dne 18.06.2019 byl schválen takto:   

(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

1. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2018 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

2. Prodej pozemku včetně objektu k bydlení č.p. 1380 v ul. Staňkova 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Hrdá Bohuslava, odbor majetku a investic 

Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

3. Bezplatné jízdné v MHD v Pardubicích pro cestující nad 70 let věku 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Bureš Pavel, odbor dopravy 

Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

4. Diskuse 
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II. 

Schválení usnesení z 18. řádné schůze RmP dne 10.06.2019 a jmenování 

ověřovatelů z 19. mimořádné schůze RmP dne 18.06.2019 

Usnesení z 18. řádné schůze RmP byla schválena. 

Ověřovateli zápisu z 19. mimořádné schůze RmP byli jmenováni: Petr Kvaš 

             Tomáš Pelikán 

 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2018 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Stručně okomentoval předložený materiál 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/1541/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 

Souhlasí 

s celoročním hospodařením statutárního města Pardubic na rok 2018 bez výhrad. 

II. Rada města Pardubic 

Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2018, 

který je přílohou tohoto usnesení. Součástí předloženého závěrečného účtu za rok 2018 je Zpráva o 

přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic za rok 2018 včetně městských obvodů. 
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Prodej pozemku včetně objektu k bydlení č.p. 1380 v ul. Staňkova 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložený materiál 

 

Rozprava: 

Vít Ulrych – vznesl dotaz k případnému využívání systému holandské dražby  

Reagovala H. Dvořáčková – v tomto případě se nepřihlásil jediný zájemcem, takže je jakákoliv aukce 

bezpředmětná, obecně se systém holandské dražby na magistrátu nevyužívá. 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/1542/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. R/553/2019 ze dne 18.2.2019 ve znění: " I. Rada města Pardubic schvaluje návrh 

prodeje pozemku označeného jako stavební parcela č. parc.st. 2779 ( druh pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří ) o výměře 418 m2 v k.ú. a obci Pardubice , části obce Zelené Předměstí, jehož 

součástí je budova č.p. 1380, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. Staňkova, Pardubice, a to 

formou veřejné dobrovolné dražby. Nejnižší podání bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé 

určené znaleckým posudkem. 

II. Rada města Pardubic ukládá předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje 

pozemku označeného jako stavební parcela č. parc.st. 2779 ( druh pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří ) o výměře 418 m2 v k.ú. a obci Pardubice , části obce Zelené Předměstí, jehož součástí je 

budova č.p. 1380, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. Staňkova, Pardubice, a to formou veřejné 

dobrovolné dražby. Nejnižší podání bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé určené 

znaleckým posudkem." 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako stavební parcela č. parc.st. 2779 ( druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 418 m2 v k.ú. a obci Pardubice , části obce Zelené 

Předměstí, jehož součástí je budova č.p. 1380, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. Staňkova, 

Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné opakované dražby. Nejnižší podání bude činit 80% z 

ceny v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 

III. Rada města Pardubic 

Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje pozemku označeného jako 

stavební parcela č. parc.st. 2779 ( druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 418 m2 v 

k.ú. a obci Pardubice , části obce Zelené Předměstí, jehož součástí je budova č.p. 1380, vedená v KN 

jako objekt k bydlení, ul. Staňkova, Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné opakované dražby. 

Nejnižší podání bude činit 80% z ceny v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 

Z:  Srbová Ivana 

T:  30. 6. 2020 
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Bezplatné jízdné v MHD v Pardubicích pro cestující nad 70 let věku 

 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- podrobně okomentoval předložený materiál, uvedl důvody, proč je v této věci navrženo 

postupovat tímto způsobem, tedy umožnit bezplatnou dopravu všem seniorům nad 70 let 

bez ohledu na to, zda mají trvalý pobyt na území města Pardubic. Stejně to mají např. města 

Praha a Chrudim. T. Pelikán doplnil předkladatele o další informace týkající se především 

finanční stránky věci a uvedl, že výše uvedený postup v této věci považují za nejlepší možné 

řešení. 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/1543/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh změny v podmínkách dopravní obslužnosti na území města Pardubice zajišťované Dopravním 

podnikem města Pardubice, a.s., jež spočívá v bezúplatné přepravě cestujících, kteří dosáhli věku 

70 let a starších, a to s účinností od 1.9. 2019, s tím, že cestující budou prokazovat svůj nárok na 

bezplatné jízdné předložením občanského průkazu. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

předložit návrh změny v podmínkách dopravní obslužnosti dle usnesení I. ke schválení 

Zastupitelstvu města Pardubice. 

Z: Petr Kvaš, náměstek primátora 

T: 20. 6. 2019 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/1544/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh (záměr) změny stávajícího dokumentu „Ceny jízdného a služeb od 1. 9. 2018“ vydaného 

Dopravním podnikem města Pardubice, a.s. (dále jen „Tarif“) spočívající v bezúplatné přepravě 

cestujících, kteří dosáhli věku 70 let a starších, a to s od 1.9. 2019, s tím, že cestující budou 

prokazovat svůj nárok na bezplatné jízdné předložením občanského průkazu, a to za podmínky, že 

Zastupitelstvo města Pardubice schválí změnu v podmínkách dopravní obslužnosti na území města 

Pardubice zajišťované Dopravním podnikem města Pardubice, a.s., dle podmínek uvedených v 

usnesení č. 1.   

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

představenstvu Dopravního podniku města Pardubice, a.s. (DpmP a.s.) uskutečnit potřebné 

faktické i právní opatření potřebné k realizaci záměru bezúplatné přepravy cestujících starších 70 

let (včetně) v městské hromadné dopravě v Pardubicích, a návrh těchto opatření, včetně návrhu 

změněného Tarifu, předložit Radě města Pardubice ke schválení, a to za podmínky, že 

Zastupitelstvo města Pardubice schválí změnu v podmínkách dopravní obslužnosti na území města 

Pardubice zajišťované Dopravním podnikem města Pardubice, a.s., dle podmínek uvedených v 

usnesení č. 1.   

T: 22. 7. 2019 

Z: ing. Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva DPmP a.s. 
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4 

Diskuse 

 

Vít Ulrych 

- Vznesl dotaz k informaci ze zápisu z porady vedení týkající se akcionářské smlouvy HC 

DYNAMO PARDUBICE, dále vznesl dotaz k současné akcionářské struktuře hokejového klubu 

a k údajnému jednání minoritních akcionářů o prodeji jejich akciového podílu 

Reagoval M. Charvát – uvedl, že se jednalo o článek smlouvy, který se využívá k uplatnění 

práva akcionáře při obsazování orgánů společnosti a jeho právního výkladu. K současné 

akcionářské struktuře uvedl, že minoritní akcionáři vlastní 16% akcií společnosti a že mezi 

nimi proběhlo jednání, výstupy z nich však nemá k dispozici. 

Reagoval V. Ulrych – předal členům rady nabídku právní kanceláře zastupující některé 

z minoritních akcionářů na prodej akciového podílu, osobně to považuje za nekorektní jednání 

a porušení stanov společnosti (povinnost informovat o záměru prodeje). 

Reagoval M. Charvát – nejedná se o její porušení, aktuálně je teprve nabízen podíl k odkupu, 

neprobíhá tedy vlastní obchodní transakce, o které musí být ostatní akcionáři informováni. 

 

Vítězslav Štěpánek 

- Informoval o separátním jednání starostů MO, kde byl projednáván materiál týkající se 

vytipování lokalit pro výsadbu stromů. Jak předpokládal, některé lokality pro případnou 

výsadbu jsou vytipovány i přesto, že jimi vedou inženýrské sítě. Z tohoto důvodu právě 

požadoval, aby byl nejdříve k této problematice osloven správce technické mapy, a poté aby 

byly teprve vytipovány lokality. 

Reagovala H. Dvořáčková – na základě takto připraveného materiálu, který bude i 

předmětem nadcházejícího zasedání ZmP, se tyto lokality budou teprve prověřovat a budou 

samozřejmě odstraněny ty nevhodné. 

 

Tomáš Pelikán 

- Předložil členům rady statistiku tržeb za parkování zohledňující již nové ceny parkovného.  

 

Radim Jelínek 

- Předložil nový návrh na usnesení (viz přijaté usnesení č. R/1545/2019) 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/1545/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu na ZmP dne 20.06.2019 takto: 

Návrhová komise: 

Dušan Stránský (ODS), Tomáš Pelikán (SPP), Jakub Kutílek (Piráti) 
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Ověřovatelé: 

Vladimír Martinec (SPP), Jan Nadrchal (ANO 2011). 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 08:36 hodin

 
 

 

 

 

……………………………………… 

Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

…………………………………….                               ……………………………………….. 

Petr  K v a š                               Tomáš  P e l i k á n  

 

  

 

 
V Pardubicích dne 19.06.2019                                                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 

Celkem: 6 stran zápisu 

Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  

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

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

organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 

 

 

 

 


