odpovídám tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 12.8.2018.
1. Jaké benefity dostávají členové Zastupitelstva města Pardubic od statutárního města Pardubice?
Podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, může obec zřizovat peněžní fondy pro konkrétní účel nebo bez konkrétního účelu. Při zřízení
peněžního fondu musejí být zastupitelstvem obce schváleny zdroje tohoto fondu a stanovena pravidla
pro poskytování finančních prostředků z fondu. Podle schválených pravidel hospodaření sociálního
fondu pro rok 2018 náleží tzv. uvolněným členům zastupitelstva města Pardubic následující benefity:
a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1 000- Kč měsíčně
b) příspěvek na stravování uvolněných členů zastupitelstva ve výši 34,- Kč/pracovní den
c) příspěvek na komplexní ozdravný program uvolněných členů zastupitelstva, který je zajišťován
nepeněžním plněním prostřednictvím Cafeterie. Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků
sociálního fondu v daném roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně a podmínky poskytnutí příspěvku
jsou upraveny kolektivní smlouvou.
d) příspěvek na reprezentaci ve výši
primátor 12 500,- Kč / rok
náměstci primátora 10 500,- Kč / osoba / rok
Příspěvek je vyplácen ve dvou splátkách, a to v červenci (společně s výplatou za červen) a v prosinci
(společně s výplatou za listopad).
Na neuvolněné členy zastupitelstva se kolektivní smlouva ani pravidla hospodaření sociálního fondu
nevztahují, tedy žádné benefity nedostávají.
2. Jaké benefity dostávají členové Zastupitelstva města Pardubic od společností (spolu)vlastněných
statutárním městem Pardubice (např. PAP PARDUBICE o.p.s., Dostihový spolek a.s., HC Dynamo
Pardubice a.s., Dopravní podnik města Pardubic a.s. a další)?
Vámi uvedené společnosti jsou samy o sobě tzv. povinnými subjekty ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb. Nicméně i přes tuto skutečnost jsme zkompletovali informace z těchto společností.

Vodovody a
kanalizace
Pardubice, a.s.

Ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se žádné benefity
neposkytují. Zastupitelé, s výjimkou tzv. uvolněných, pobírají pouze řádnou
odměnu, schválenou valnou hromadou, za svou činnost ve statutárních
orgánech společnosti. Podrobnější informace je možné najít na straně 16.
výroční zprávy za rok 2017, která je k dispozici na webových stránkách:
www.vakpce.cz.

Dopravní podnik
města Pardubic a.s.

Žádné benefity

Služby města
Pardubic a.s.

Žádné benefity.

HOCKEY CLUB
DYNAMO

Členům dozorčí rady HOCKEY CLUB DYNAMO Pardubice a.s. (jimiž jsou i
někteří z tzv. uvolněných členů zastupitelstva)je v rámci výkonu jejich
povinností umožněn vstup do reprezentačních prostor klubu v průběhu
konání extraligových utkání.

PARDUBICE, a.
s.

Dostihový spolek
a.s.
PAP Pardubice
o.p.s.
Rozvojový fond
Pardubice (RFP)

Všem členům zastupitelstva je umožněn vstup do tzv. zastupitelské lóže
v průběhu konání extraligových utkání.

Žádné benefity
Žádné benefity.
V představenstvu společnosti působí uvolněná členka Zastupitelstva města
Pardubice
na
pozici
předsedkyně
představenstva.
Jako
ostatním členům představenstva a dozorčí rady společnosti
jsou poskytovány v případě zájmu 2 VIP karty pro vstup do SKY BOXU RFP
vždy na hokejovou sezonu v multifunkční aréně (MFA), dále v 1 parkovací
karta na RFP provozované parkoviště u MFA. Dále RFP poskytuje 1 x za rok
dobíjecí kupon na dobíjení vlastního čipu opravňující vstup do Aqua parku
Pardubice v hodnotě 1000 Kč, které od této společnosti má RFP jako
protiplnění za vzájemně poskytovanou reklamu v jejich objektu Aqua
centra a MFA. Tyto kupony obdrží opět dle zájmu i všichni zaměstnanci RFP.
Jako poslední benefit je opět dle zájmu na sezonu poskytováno členům obou
orgánů i zaměstnancům společnosti tzv. kupónové předplatné do Městského
divadla Pardubice. Za jednotlivé kupony je možno tyto vyměnit za vstupenky
na vybraná divadelní představení. Tyto kupony jsou opět protiplněním RFP
od VČD za spoluúčast na pořádání již tradiční Kuličkiáda na ledě v Malé hale
MFA.

3. Jaké benefity dostávají členové Zastupitelstva města Pardubic od ostatních subjektů, které mají s
městem Pardubice smluvní nebo jiný vztah (např. provozovatel Koupaliště Cihelna a další)?
Nemáme žádnou informaci o tom, že by takové benefity byly poskytovány.

