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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 7. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 24.01.2019 od 14:30 hodin  

v budově magistrátu, Pernštýnské nám. 1 

 

Přítomni: 

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

Ministrová, Jiří Rejda, Vítězslav Štěpánek, Tomáš Pelikán. 

 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

 

Omluveni:  Jakub Rychtecký, Vít Ulrych 

 

I. 

Schválení programu jednání 

 

Program 7. mimořádné schůze RmP byl schválen takto:    (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

1. Problematika HC DYNAMO PARDUBICE a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Diskuse 

 

 

 

II. 

Jmenování ověřovatelů ze 7. mimořádné schůze RmP dne 24.01.2019 

Ověřovateli zápisu ze 7. mimořádné schůze RmP byli jmenováni                  Petr Kvaš 

          Ludmila Ministrová 
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III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Problematika HC DYNAMO PARDUBICE a.s. 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/455/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 

Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit záměr realizovat zvýšení základního kapitálu společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476 (dále jen HC) v rozsahu a za níže uvedených 

podmínek:  

1. základní kapitál HC bude navýšen o částku 31,000.000,- Kč s termínem schválení navýšení na 

valné hromadě s datem konání nejpozději v listopadu 2019,   

2. závazky HC vůči městu Pardubice s hodnotou jistiny 30,637.000,- Kč budou po dokončení procesu 

navýšení základního kapitálu (po splacení všech upsaných akcií) zcela vypořádány,  

3. na jednání ZmP v 21. 2. 2019 bude schválen návrh dodatku č. 2 akcionářské smlouvy v HC 

definující 

nový princip zásadní stabilizace HC formou navýšení základního kapitálu o 31 mil. Kč 

4. na jednání ZmP v 02/2019 bude schváleno posunutí splátek HC vůči městu se splatností v 

08/2019  

a to o 6 měsíců a budou schválena příslušná rozpočtování usnesení umožňující účast města na 

zvyšování základního kapitálu o částku 31 mil. Kč.   

 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/456/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 

Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit ukládací usnesení umožňující realizovat postup dle 

předchozího návrhu usnesení. 

Z: J. Mazuch, náměstek primátora 

T: 21. 2. 2019   
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Diskuse 

V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky. 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 14:35 hodin

 
 

 

……………………………………… 

Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

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

Petr   K v a š                               Ludmila  M i n i s t r o v á  

 

  

 
V Pardubicích dne 28.01.2019                                                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 

Celkem: 3 strany 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. 

 

 


