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 Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

 Kancelář primátora 

 

 

 
 

Zápis 
 

z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, 
která se konala dne 04.05.2015 od 9:30 hodin 

v zasedací místnosti rady 
 
Přítomni: 
Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Jan Řehounek, Jakub Rychtecký, Jiří Rozinek, Jaroslav Menšík,  
Vítězslav Novohradský (příchod 9:50), Libor Slezák, František Weisbauer, Vladimír Ninger 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, kancelář primátora 
Leoš Martínek, interní audit 
 
Omluven: Dušan Salfický 
 

 
I. 

Schválení programu schůze 
 
Program 16. mimořádné schůze rady města byl schválen takto: 
         (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
         nehlasoval 1 
1. Program VII. zasedání ZmP dne 14.05.2015 
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic  
Z: Alena Pešková, kancelář primátora  
  
2. Smluvní vztahy se společností Dostihový spolek a.s. 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
 
3. Diskuse 
 

 

II. 
Jmenování ověřovatelů z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic 

 
Ověřovateli zápisu 16. řádné schůze RmP byli jmenováni:             Libor Slezák     

 Jan Řehounek             
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 

 

1. 
Program VII. zasedání ZmP dne 14.05.2015  

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města Pardubic  

- Jan Řehounek stáhl z předloženého návrhu programu zprávu „Strategický plán rozvoje města“. 
- Při projednávání zprávy č. 1 přišel V. Novohradský a byl přítomen při hlasování o tomto bodu. 

 
Přijaté usnesení č. 821/2015     (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
program VII. zasedání ZmP dne 14.05.2015 včetně předkladatelů, a to takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
 
3. III. změna rozpočtu města na rok 2015 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  
 
4. Novela Statutu města 
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic  
 
5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic  
 
6. Statut finančního výboru, Statut kontrolního výboru 
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic  
 
7. Prominutí dluhu na nájmu 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
 
8. Odkoupení pozemku od TJ Lokomotiva v Lesoparku na Dukla 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
 
9. Smluvní vztahy se společností Dostihový spolek a.s. 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
 
10. Návrh změn ve složení orgánů PAP PARDUBICE o.p.s, Pardubická plavební a.s. a VAK Chrudim 
a.s. 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
 
11. Strategický dokument elektronizace RmP a ZmP 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
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12. Program regenerace městské památkové rezervace 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
 
13. Prostředky na nájemné nebytových prostor v sociální oblasti 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
 
14. Dotace na letní kino 2015 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
 
15. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 28.02.2015 
P: Karel Haas, předseda kontrolního výboru 
 
16. Ocenění města Pardubice 
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
 
17. Diskuse 
 
 
Informativní zprávy: 
 
Pracovněprávní spor - JUDr. Kout 
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic  
 
Přehled vyplacených náhrad neuvolněným členům ZmP 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
 
Průběh pořizování ÚPD pro Pardubice 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
 
Výroční zpráva VAK Pardubice a.s. 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
 

 
2. 

Smluvní vztahy se společností Dostihový spolek a.s.  
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- Uvedl, že zpráva byla předložena již minulé schůzi rady města, ale nebylo o ní hlasováno, nyní je 
předložena ke schválení finální verze. 

- K diskusi přizván M. Čada, který informoval, že zpráva byla zpřesněna na žádost právního oddělení a 
interního auditu s důrazem na definování veřejného zájmu. Za tímto účelem byly ke zprávě nově 
přiloženy přílohy č. 7, č. 8  a č. 9. V původních přílohách došlo ke zpřesněním pracovních konceptů 
smlouvy o užívání lóže č. 402 tribuny D a ke zpřesnění rozsahu smluvního plnění u Rámcové 
reklamní smlouvy. U obou smluv byla doplněna příloha obsahující ceníkové ceny u jednotlivých 
smluvních plnění (ceny v místě a čase obvyklé).   

- V. Novohradský požádal o bližší informaci týkající se správy trávníků na dostihovém závodišti. 
reagoval M. Čada – V lednu 2015 bylo vypsáno výběrové řízení na péči dostihovou dráhu a zeleň 
areálu. Zadavatel (město Pce) požadoval od uchazečů odborné zkušenosti s údržbou dostihové 
závodiště. Do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna společnost a to právě Dostihový spolek 
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a.s.  V souladu s platným zněním zákona o veřejných bylo výběrové řízení zrušeno. Smluvní 
povinnost města (dle dodatku č. 4 nájemní smlouvy s DS a.s.) zajistit zvláštní péči o dostihové 
závodiště (péče o dráhu a zelené plochy závodiště) je nutné vyřešit.   

- Primátor M. Charvát upozornil na reklamu města i v zahraničí – zejména díky Velké pardubické 
steeplechase. 

- K diskusi přizván A. Uchytil, který uvedl, že měl málo času k revidování usnesení vč. důvodové 
zprávy a vyjádřil pochybnost, zda je ve veřejném zájmu města Pardubice uzavřít reklamní smlouvu 
s DS a.s.  

- J. Rychtecký podal nový návrh na usnesení (viz přijaté usn. č. 823/2015)   
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 822/2015     (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
D o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Pardubic schválit:  
 
I. zpřesnění smluvní spolupráce města Pardubice se společností Dostihový spolek a.s. (dále jen DS) 
v tomto rozsahu:  
a) Město Pardubice nebude mít povinnost od 1. 6. 2015 až do 31. 12. 2018 financovat zvláštní 
údržbu dostihového závodiště (povinnost dle ustanovení článku II. dodatku č. 4 nájemní smlouvy 
uzavřeného dne 2. 4. 2012, kterým se mění článek X, odst. 3 Smlouvy),  
 
b) Město Pardubice uzavře se společností Dostihový spolek a.s. Rámcovou smlouvu o reklamní 
spolupráci a propagaci města Pardubice při kvalifikačních dostizích na Velkou pardubickou a při 
Velké pardubické na období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2018 s plněním v jednotlivých letech dle 
ceníkových cen pro každou dostihovou sezonu takto: 
2.1 od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 plnění v hodnotě 1,000 tis. bez DPH, tj. vč. DPH 1,210 tis. Kč,  
2.2 od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 plnění v hodnotě 2,000 tis. bez DPH, tj. vč. DPH 2,420 tis. Kč,  
2.3 od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 plnění v hodnotě 2,000 tis. bez DPH, tj. vč. DPH 2,420 tis. Kč,  
2.4 od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 plnění v hodnotě 2,000 tis. bez DPH, tj. vč. DPH 2,420 tis. Kč. 
 
c) Pro dostihovou sezonu r. 2015 bude navýšeno plnění za užívání lóže č. 402 tribuny 
D vč. souvisejících služeb z důvodu zvýšení ceníkových cen a z důvodu navýšení požadovaného 
plnění ze strany města) z částky 1,500 tis. Kč vč. DPH na částku 2,420 tis. vč. DPH.  
 
 
 
II. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 950,0 tis. z položky "Areál 
Dostihového závodiště - údržba zeleně" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na položku 
"Dostihový spolek - rámcová reklamní smlouva" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
 
III. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 260,0 tis. z položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Dostihový spolek - rámcová 
reklamní smlouva" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
 
IV. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 920,0 tis. z položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Poskytování služeb v prostoru 
areálu Dostihového závodiště" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
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Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 823/2015     (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
U k l á d á  
zástupcům města v představenstvu, aby aktivně jednali o úpravě smluvních vztahů vázajících se k 
ukončení nájemní smlouvy v roce 2018. 
 

 

3. 
Diskuse  

 
Jan Řehounek  

- Omluvil se z příští schůze RmP. 
- Požádal o vytvoření pracovní skupiny k přípravě aktualizace zadávacího řádu veřejných zakázek, 

podal nový návrh na usnesení (viz přijaté usn. č. 824/2015). 
 
 
Přijaté usnesení č. 824/2015     (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
P o v ě ř u j e  
náměstka Jana Řehounka sestavením pracovní skupiny (1 zástupce z každé koaliční strany + 
primátor) na přípravu aktualizace stávajícího zadávacího řádu veřejných zakázek. 
T: 31.05.2015 
Z: Jan Řehounek 
 
 
Vítězslav Novohradský 

- Požádal o audit všech pojistných smluv města a akciových společností města, podal v tomto smyslu 
nový návrh na usnesení. 

 
Přijaté usnesení č. 825/2015     (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
P o v ě ř u j e  
náměstka Jana Řehounka zpracováním návrhu postupu auditu pojistných smluv + smlouvy s 
makléřem zastupujícím město. 
T: 31.05.2015 
Z: Jan Řehounek 
 

___________________________________________ 
 

Schůze byla ukončena v 11:00 hodin 
___________________________________________ 
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         ………………………………………. 
                                                                                                      Martin  C h a r v á t 
          primátor města Pardubic 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
…………………………………………….         
Jan  Ř e h o u n e k 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Libor  S l e z á k 
 
_________________________________________________________________________________ 

Pardubice 04.05.2015    (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Nikola Jiráková, organizační odd. KP 
Celkem 6 stránek 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. 
 
 


