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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 90. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 24.06.2021 od 14:30 hodin  

v ENTERIA ARÉNĚ, Sukova tř. 1735, Pardubice 

 
 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Vladimír Martinec, Jan Nadrchal, Tomáš Pelikán, Jiří 
Rejda, Jakub Rychtecký, Vít Ulrych 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
 

 

 

Omluven: 
Vítězslav Štěpánek, Ludmila Ministrová 

  

 

I. 
Schválení programu jednání 

 
V programu nebyly navrženy žádné změny. 

Program 90. mimořádné schůze RmP dne 24.06.2021 byl schválen takto: 

(pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Akcionářské záležitosti ve spol. Dostihový spolek a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Diskuse 
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II. 
Jmenování ověřovatelů z 90. mimořádné schůze RmP dne 24.06.2021 

 
Ověřovateli zápisu z 90. mimořádné schůze RmP byli jmenováni: Jan Mazuch 
         Vít Ulrych  
 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Akcionářské záležitosti ve spol. Dostihový spolek a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval jednotlivé návrhy usnesení. 
 
 

Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
náměstka Petra Kvaše podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6169/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
konání řádné valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110 s datem konání dne 
14. 7. 2021. Pozvánka včetně programu je přílohou důvodové zprávy č. 1. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6170/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
že v souladu s usnesením č. Z/1440/2020 ze dne 18. 6. 2020 níže citovaným je zastupování města 
Pardubic na řádné valné hromadě společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110 s datem 
konání dne 14. 7. 2021 zajištěno takto – citace:  
„Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje rozšíření delegování zástupce města na valné hromady 
společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110 ze dne 24. 1. 2019, usnesení č. Z/220/2019 a to 
tak, že toto oprávnění mají s účinností od 19. 6. 2020 tyto další osoby: 
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- JUDr. Tereza Jelínková, ev.č. ČAK 12853, společnice AK Jelínek a partneři, IČ: 28782917, 
- Mgr. Dana Libochowitzová, ev.č. ČAK 15868, společnice AK Jelínek a partneři, IČ: 28782917 
- JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D, ev. ČAK 08025, společník AK Jelínek a partneři, IČ: 28782917 
- Mgr. Simona Votřelová, ev. ČAK 18385, advokátka trvale spolupracující s AK Jelínek a partneři, 
IČ: 28782917. 
Každý zástupce je oprávněn zastupovat město Pardubice na valných hromadách společnosti 
Dostihový spolek a.s. v plném rozsahu samostatně“. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6171/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města postupovat na jednání řádné valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 
481 55 110 dne 14. 7. 2021 při hlasování a projednávání bodů pořadu valné hromady takto:   
 
1. hlasovat u bodu č. 1 programu pro schválení účasti hosta uvedeného na pozvánce, u bodu č. 2 
programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle pozvánky a u bodu č. 3 
pro schválení jednacího a hlasovacího řádu, který je přílohou pozvánky na valnou hromadu, 
 
2. hlasovat u bodu č. 4 programu v souladu s usnesením ZmP ze dne 24. 6. 2021. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6172/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uložit zástupci města delegovanému na řádnou valnou hromadu společnosti Dostihový 
spolek a.s., IČO: 481 55 110 s datem konání dne 14. 7. 2021 hlasovat u bodu č. 4. programu valné 
hromady proti navrženému usnesení na zrušení společnosti likvidací, který navrhuje k hlasování 
společnost Čiperný Grunt s.r.o. Pozvánka na valnou hromadu včetně programu, a vč. návrhu 
akcionáře Čiperný Grunt s.r.o.  je přílohou důvodové zprávy č. 1. 
 

2 
Diskuse 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
 

 

Schůze byla ukončena ve 14:40 hodin 
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…………………………………………… 
       Martin  C  h a r  v á t 
    primátor města Pardubic  

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………..………………….        
Jan  M a z u c h 
 
 
 
………………………………………………. 
Vít  U l r y c h 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 25.06.2021                         (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 4 strany originálu zápisu. 
 
 
 
 
 






