
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice   

 

 
 

Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu, sport a mládež RMO  
Pardubice V ze dne 12. 9. 2019 

 
 
 
Přítomni: Ing. Milan Randák, Mgr. Ilona Havlasová, Pavel Studnička   
 
Omluveni: Mgr. Pavlína Parchanská, Mgr. Bc. Milan Barták, Petr Hemský, Jan Štrych,  
 
 
Komise nebyla usnášeníschopná. 
 

Program Komise: 
 

1. Směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 
Pardubice V v roce 2020 

2. Kontrola zpětné vazby z uskutečněných akcí, na které byla poskytnuta dotace 
z rozpočtu MO Pardubice V 

3. Plánované akce MO Pardubice V 
4. Diskuze 
 
 
1. Směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v roce 2020 
Tajemnice Komise zaslala prostřednictvím emailu členům Komise Směrnici č. 28/2019: 
Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v roce 2020. Členové 
Komise se měli k dané směrnici vyjádřit na jednání školské Komise a předat své poznatky 
tajemnici Komise. Bohužel Komise se nesešla v počtu, aby byla usnášeníschopná, a proto 
se členové domluvili, že potvrzení směrnice si odsouhlasí přes email.  
 
Člen místní Komise pan Jan Štrych vznesl prostřednictvím emailu připomínku, že by chtěl 
upravit článek 2 bod 1 směrnice ,,Důvodem poskytování těchto dotací vymezených je snaha 
městského obvodu podpořit sportovní, kulturní a společenské aktivity organizací a občanů na území 
městského obvodu, podpora spolkové činnosti na území městského obvodu, podpora významných 

akcí na území města nebo městského obvodu a podpora občanů se zdravotním postižením.“, kde 
by rád tento bod upřesnil, aby žadatel o dotaci měl sídlo pouze v okrese Pardubice, tzn. 
pokud by žadatel byl z jiného okresu, tak by si nemohl zažádat o dotaci z rozpočtu MO 
Pardubice V. Tuto připomínku tajemnice převzala a předloží ji na dalším jednání školské 
Komise, kde se bude tato připomínka schvalovat členy Komise. Pokud by došlo ke schválení 
této připomínky, tajemnice komise vypracuje tento návrh a předá Ing. Kotykové. 

 



2.  Kontrola zpětné vazby z uskutečněných akcí, na které byla poskytnuta dotace 
z rozpočtu MO Pardubice V 
Tajemnice Komise předložila členům Komise prospekty z uskutečněných akcí, na 
které byla poskytnuta dotace z rozpočtu MO Pardubice V. 

 
3. Plánované akce MO Pardubice V 

Tajemnice Komise spolu s předsedou Komise informovali členy Komise o blížících 
se kulturních akcí. Jako první kulturní akcí pořádanou MO Pardubice V je 
Svatomartinské víno, které se bude konat 11.11. v 11:11 před DK Dukla, dále nás 
čeká Rozsvícení vánočního stromu na nám. Dukelských hrdinů, které připadá první 
adventní neděli tj. 1.12. od 16:00h a poslední kulturní akcí tohoto roku budou 
Vánoční punče. Ty se budou konat 19.12. od 17:00h na hřišti v Jesničánkách a 
téhož dne v 18:45 na hřišti v Dražkovicích. Následující den tj. 20.12. od 17:00h 
před ZŠ Benešovo nám. a poté v 18:45 na nám. Dukelských hrdinů. 
 
Dále tajemnice Komise informovala členy Komise, že by ráda na další jednání 
Komise pozvala paní Vojířovou z Pohádkové zahrady, kvůli výpůjčce živých 
beránku na námi pořádanou kulturní akci Rozsvícení vánočního stromu. Komise 
s pozvánkou paní Vojířové souhlasila. 

 
 
 
 
Předseda Komise ukončil jednání v 17:00 h. Další jednání Komise se bude konat dne 10.10. 
2019 od 16:00 h v zasedací místnosti úřadu MO Pardubice V. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Zuzana Šimková      Ověřil: Ing. Milan Randák 
 
 
 
 
 
        


