Zápis
z 22. jednání Komise pro strategii a smart city
10. 6. 2021; schůzka Microsoft Teams

Přítomni: Leoš Příhoda, Pavel Kožíšek, Michal Javůrek, Filip Vařecha, Jiří Nožička, Michal Sláma, Jan
Nadrchal, Karel Haas, Zdeněk Přikryl, Daniel Frýda, František Weisbauer
Omluveni: Pavol Škuliga, Jan Kafka
Tajemnice komise: Blanka Doležalová
Hosté: Petr Kvaš, Martin Kříbala, Pavel Roháč, Dušan Salfický, Miroslav Čada
(jména jsou uváděna bez titulů)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plán udržitelné městské mobility – prezentace Pavel Roháč, Martin Kříbala
Pořízení akciových podílů ve společnosti Pardubická plavební, a.s. – Miroslav Čada
Koncepce výchovy mládeže HC – Dušan Salfický
SPRM – vyhodnocení plnění za rok 2020 – Blanka Doležalová
ÚS Červeňák – projednáno 3. 6. 2021 na KUA
ÚS Sídelní zeleně – projednáno 3. 6. 2021 na KUA
Diskuse
_______________________________________________________________________

Leoš Příhoda

-

Zahájil jednání Komise pro strategii a smart city
informoval o bodech programu
návrh programu (včetně hostů) byl většinou členů komise odsouhlasen

A. V průběhu jednání byla schválena tato usnesení:

Ad 1) Plán udržitelné městské mobility - prezentace

Usn. č. 83
KPSSC doporučuje RmP schválit dokumentaci Analytické části Plánu udržitelné městské mobility
statutárního města Pardubice.
Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0
Schváleno
1

Ad 2) Pořízení akciových podílů ve společnosti Pardubická plavební, a. s.
Usn. č. 84
KPSSC doporučuje RmP schválit toto usnesení:
RmP schvaluje zahájení jednání s ostatními akcionáři společnosti Pardubická plavební a.s. za účelem
získání majoritního akciového podílu ve společnosti do majetku města Pardubice.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0
Schváleno
Usn. č. 85
KPSSC doporučuje RmP schválit toto usnesení:
RmP schvaluje návrh na pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. do majetku města
Pardubice a do majetku Nadace pro rozvoj města Pardubice za těchto podmínek:
1. 43,42 % akcií bude pořízeno na základě Smlouvy o převodu akcií s panem Martinem Vaško, a to za
jejich nominální hodnotu s tím, že kupní cena 6,825.000,- Kč bude uhrazena ve splátkách.
2. 5,73 % akcií bude pořízeno na základě nabídky města Pardubice adresované Pardubickému kraji k
uzavření Smlouvy o převodu akcií, a to za jejich nominální hodnotu, tj. za kupní cenu 900.000,- Kč.
3. 1,27 % akcií bude pořízeno na základě nabídky města Pardubice adresované městu Přelouč k
uzavření Smlouvy o převodu akcií, a to za jejich nominální hodnotu, tj. za kupní cenu 200.000,- Kč.
4. 0,19 % akcií bude pořízeno na základě nabídky města Pardubice adresované obci Valy k uzavření
Smlouvy o převodu akcií, a to za jejich nominální hodnotu, tj. za kupní cenu 30.000,- Kč.
5. 0,13 % akcií bude pořízeno na základě nabídky města Pardubice adresované obci Staré Hradiště k
uzavření Smlouvy o převodu akcií, a to za jejich nominální hodnotu, tj. za kupní cenu 20.000,- Kč.
6. 0,13 % akcií bude pořízeno na základě nabídky města Pardubice adresované obci Kunětice k
uzavření Smlouvy o převodu akcií, a to za jejich nominální hodnotu, tj. za kupní cenu 20.000,- Kč.
7. 0,16 % akcií bude pořízeno na základě nabídky města Pardubice adresované obci Srnojedy k
uzavření Smlouvy o převodu akcií, a to za jejich nominální hodnotu, tj. za kupní cenu 25.000,- Kč.
8. 0,32 % akcií bude pořízeno na základě nabídky města Pardubice adresované společnosti Přístav
Pardubice a.s. k uzavření Smlouvy o převodu akcií, a to za jejich nominální hodnotu, tj. za kupní cenu
50.000,- Kč.
9. 6,58 % akcií je oprávněna pořídit do svého majetku Nadace pro rozvoj města Pardubic a to
vydražením balíku akcií reprezentujícího akciový podíl 6,58 % s nejnižší vyvolávací cenou stanovenou
představenstvem společnosti Pardubická plavební a.s. ve výši nominální hodnoty, tj. za cenu
1,035.000,- Kč. Maximální limitní cena pro vydražení tohoto balíku akcií bude stanovena správní
radou nadace. Tento akciový balík tvoří akcie nevyzvednuté ze strany drobných akcionářů (majitelé
akcií na doručitele) rámci povinné výměny za akcie na jméno.
Pro: 3, proti: 6, zdržel se: 1, nehlasoval: 0
Neschváleno
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Usn. č. 86
KPSSC doporučuje RmP schválit toto usnesení:
RmP ukládá postupovat při získání akcií společnosti Pardubická plavební a.s. v souladu ustaveními
zákona o veřejných zakázkách v pl. znění s vyloučením hospodářské soutěže (§ 63, odst.3 ZZVZ).
Pro: 3, proti: 4, zdržel se: 3, nehlasoval: 0
Neschváleno
Usn. č. 87
KPSSC doporučuje RmP schválit toto usnesení:
RmP schvaluje návrh celkových výdajů z rozpočtu města Pardubice na pořízení akcií společnosti
Pardubická plavební a.s. v letech 2021 až 2025 v tomto rozsahu:
1. v roce 2021 činí maximální výdaje na pořízení akcií částku 0,500 mil. Kč,
2. v roce 2022 činí výdaje na splátku za pořízené akcie částku 1,500 mil. Kč,
3. v roce 2023 činí výdaje na splátku za pořízené akcie částku 1,500 mil. Kč,
4. v roce 2024 činí výdaje na splátku za pořízené akcie částku 1,500 mil. Kč,
5. v roce 2025 činí výdaje na splátku za pořízené akcie částku 1,825 mil. Kč.
Pro: 3, proti: 7, zdržel se: 0, nehlasoval: 0
Neschváleno
Usn. č. 88
KPSSC doporučuje RmP schválit toto usnesení:
RmP ukládá připravit po získání více jako 90 % akcií ve společnosti Pardubická plavební a.s.
projekt přeměny/fúze s aktivní účastí společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. v souladu s
příslušnými ustanovením zákona o obchodních korporacích a zákona o přeměnách, a to ideálně tak,
aby k přeměně/fúzi mohlo dojít dnem 1. 1. 2023.
Z: Jan Mazuch, Tomáš Pelikán
Pro: 4, proti: 1, zdržel se: 5, nehlasoval: 0
Neschváleno
Usn. č. 89
KPSSC doporučuje RmP schválit toto usnesení:
RmP doporučuje představenstvu společnosti Pardubická plavební a.s. bezodkladně po získání více jak
90 % akcií městem Pardubice postupovat s cílem zajistit veškeré právní, znalecké a účetní služby
nezbytné pro schválení přeměny/fúze se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s. v souladu s
3

příslušnými ustanovením zákona o obchodních korporacích a zákona o přeměnách, a to ideálně tak,
aby k fúzi obou společností mohlo dojít dnem 1. 1. 2023.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 6, nehlasoval: 0
Neschváleno

Ad 3) Koncepce výchovy mládeže HC
Usn. č. 90
KPSSC bere na vědomí:
Dlouhodobou koncepci výchovy mládeže se zaměřením na zapracování hráčů do A-týmu, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0
Schváleno

Ad) 4) SPRM – vyhodnocení plnění za rok 2020
Usn. č. 91
KPSSC bere na vědomí:
přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2020 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2
Schváleno
Usn. č. 92
KPSSC doporučuje RmP schválit návrh plnění Akčního plánu za rok 2020 dle přílohy č. 2, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2
Schváleno
Usn. č. 93
KPSSC doporučuje RmP schválit návrh plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2020 dle přílohy č. 3,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2
Schváleno
4

Usn. č. 94
KPSSC doporučuje RmP schválit změnu metodiky výpočtu u indikátorů č. 11, 12 a 33 a schválit zrušení
indikátoru č. 32 dle přílohy č. 4, 5 a 6 které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2
Schváleno

Ad 5) ÚS Červeňák – projednáno 3. 6. 2021 na KUA – pouze hlasování
Usn. č. 95
KPSSC doporučuje RmP předloženou územní studii k registraci.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2
Schváleno

Usn. č. 96
KPSSC doporučuje ověřit možnosti revitalizace Chrudimky formou studie proveditelnosti (sledovat
zájem ochrany přírody, protipovodňovou ochranu).
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2
Schváleno
Usn. č. 97
KPSSC doporučuje jednat s Lesy ČR ohledně možnosti směny jejich pozemků v lokalitě Červeňák –
p.p.č. 52/33 k.ú. Pardubičky (747m2) a p.p.č. 402/2 k.ú. Pardubičky (5668m2) za účelem jednotného
managementu území.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2
Schváleno

Ad) 6) ÚS Sídelní zeleně – projednáno 3. 6. 2021 na KUA – pouze hlasování
Usn. č. 98
KPSSC doporučuje RmP předloženou územní studii k registraci.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2
Schváleno
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C. Termín příštího jednání komise:
8. 9. 2021 v 16:00 hod (online, eventuelně prezenčně)

Zapsala: Blanka Doležalová
Ověřil: Daniel Frýda
Schválil: Leoš Příhoda
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