Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Zápis z 93. mimořádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala 23.11.2017 od 15:30 hodin
v zasedací místnosti rady města
Přítomni:
Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Jiří Rozinek, Jakub Rychtecký, Jan Řehounek, Ivana
Dolečková, Dušan Salfický (příchod v 15:40), Vladimír Ninger (příchod v 15:40), Libor Slezák.
Michal Zitko, tajemník magistrátu
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
Věra Netolická, interní audit
Omluveni:
Vítězslav Novohradský, František Weisbauer
Hosté:
Karel Haas, člen Zastupitelstva města Pardubic
Jan Linhart, člen Zastupitelstva města Pardubic
Petr Klimpl, člen Zastupitelstva města Pardubic

I.
Schválení programu jednání
Program 93. mimořádné schůze RmP dne 23.11.2017 byl schválen takto:
(pro 7, proti 0, zdrž. 0)
1. Změny v obsazení představenstva SmP a.s.
P:
Z:

Řehounek Jan, náměstek primátora
Charvát Martin, primátor města Pardubic
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie
Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka

II.
Schválení usnesení z 92. řádné schůze RmP dne 13.11.2017 a jmenování
ověřovatelů z 93. mimořádné schůze RmP dne 23.11.2017

Usnesení a zápis z předešlé 92. řádné schůze RmP byly schváleny.
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Ověřovateli zápisu z 93. mimořádné schůze RmP byli jmenováni

Jan Řehounek
Libor Slezák

III.
Pořadí projednávaných zpráv
1
Změny v obsazení představenstva SmP a.s.
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora
- Stručně okomentoval 3 předložené návrhy usnesení.
- K projednání zprávy byl přizván Aleš Kopecký, místopředseda představenstva Služby města
Pardubice a.s. pověřený řízením společnosti a M. Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie.
Rozprava:
- M. Charvát informoval, že V. Novohradský na dnešním jednání představenstva společnosti
SmP a. s. oznámil své odstoupení z funkce předsedy a člena představenstva společnosti.
Představenstvo společnosti schválilo jeho odstoupení z výše uvedených funkcí.
→ J. Turek vysvětlil, že tento krok představenstva nemá právní význam. Jediným oprávněným
orgánem, který může člena představenstva odvolat je rada města z pozice jediného
akcionáře společnosti, tedy orgán, který ho do funkce člena představenstva jmenoval.
- M. Charvát informoval, že M. Hubálková se také snažila sama odstoupit z funkce člena
představenstva společnosti. Její rezignace však neměla potřebné právní náležitosti, z tohoto
důvodu je dnes odvolávána.
- H. Dvořáčková upozornila na chybu v důvodové zprávě - byl opraven termín schůze RmP
27.11.2017.
- M. Charvát informoval, že s právníky byla konzultována otázka případného podání trestního
oznámení. Z této právní konzultace vyplynulo, že nejlepším řešením bude počkat na výsledky
právního auditu. Začátkem prosince bude svolána mimořádná schůze RmP, kde bude
projednáván další postup města.
- J. Rychtecký informoval, že mimořádné předsednictvo Okresního a Městského výboru ČSSD
Pardubice vyzvalo V. Novohradského k okamžitému odstoupení z funkce člena rady města a
vzdání se mandátu člena zastupitelstva města. Rezignaci na funkci člena rady města by měl
doručit do 16 hodin, v opačném případě bude na ZmP navrženo jeho odvolání.
- H. Dvořáčková informovala, že Oblastní předsednictvo hnutí ANO 2011 Pardubice přijalo
usnesení, kterým vyzvalo Karla Hrona k rezignaci na všechny funkce, které aktuálně zastává a
kam byl delegován hnutím ANO 2011 a ke vzdáním se mandátu člena Zastupitelstva
Městského obvodu Pardubice I.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/6781/2017

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhoduje
v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic, a.s., IČ: 252 62 572 takto:
a) z funkce člena představenstva odvolává dnem 23. 11. 2017 Vítězslava Novohradského,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
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b) z funkce člena představenstva odvolává dnem 23. 11. 2017 Karla Hrona,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
c) z funkce člena představenstva odvolává dnem 23. 11. 2017 Jiřího Jirouta,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
d) z funkce člena představenstva odvolává dnem 23. 11. 2017 Marii Hubálkovou,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/6782/2017

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ukládá
zajistit právní audit obchodní transakce „Odkup pozemků lesů“ schválené dne 10. 5. 2016
představenstvem společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 252 62 572 (usnesení číslo č. 26223/2016, pro všichni přítomní, zdržel se K. Hron), a to u advokátní kanceláře PPS advokáti s.r.o.,
se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, IČ: 27532640, s důrazem zejména
na posouzení ekonomické vhodnosti transakce (zejména potřebnost, hospodárnost), na osobní
odpovědnost (majetkovou, trestněprávní) příslušných členů orgánů společnosti, případně vč.
vedoucích zaměstnanců společnosti, popř. dalších zúčastněných osob.
Z: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
součinnost: Aleš Kopecký, místopředseda představenstva SmP a.s. pověřený řízením a.s.
T: do 30. 11. 2017

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/6783/2017

(pro 9, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Ukládá
Informovat zastupitelstvo města Pardubic o přijatých usneseních rady města v dané věci.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: na jednání zastupitelstva města dne 23. 11. 2017

Schůze byla ukončena v 15:45 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 dne 24.11.2017
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP
Celkem 4 strany zápisu

(Jména jsou uváděna bez titulů)

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.
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