
Zápis z hlasování per rollam 
komise pro sport RmP 

 
Termín hlasování:   do 25.08.2022 
 
Členů komise:    11 
 
Ke schválení zapotřebí:  hlasy nadpoloviční většiny všech členů (6) 
 
Věc k hlasování: 
 
Nově příchozí žádosti o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu, aby se tyto žádosti 
stihly projednat ještě před zasedáním Rady města Pardubice, které se uskuteční 05.09.2022. 
 
 

I. Souhlasím s hlasováním per rollam v záležitosti nově příchozích žádostí o poskytnutí 

individuální dotace z Programu podpory sportu: 

 

• pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0; nehlasoval: 1 Návrh byl schválen. 

 

   
II. Souhlasím s návrhem, aby byla spolku Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. poskytnuta 

individuální dotace na pořízení zahradního traktoru, a to v celkové výši uvedené v tabulce, 

která je přílohou č.1 tohoto zápisu: 

 
• pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0; nehlasoval: 1 Návrh byl schválen. 

 

III. Souhlasím s návrhem, aby byla spolku SK Pardubičky, z.s. poskytnuta individuální dotace na 

podporu oslav 90. let založení oddílu, a to v celkové výši uvedené v tabulce, která je přílohou 

č.1 tohoto zápisu: 

 

• pro: 8, proti: 0, zdržel se: 2; nehlasoval: 1 Návrh byl schválen 

 

IV. Souhlasím s návrhem, aby byla společnosti Sk8park s.r.o. poskytnuta individuální dotace na 

pořádání akce MČR ve freestyle BMX, a to v celkové výši uvedené v tabulce, která je přílohou 

č.1 tohoto zápisu: 

 

• pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0; nehlasoval: 1 Návrh byl schválen 

 

 

V. Souhlasím s návrhem, aby byla spolku Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. poskytnuta 

individuální dotace na účast celku FC Laguna Pardubice v Lize mistrů, a to v celkové výši 

uvedené v tabulce, která je přílohou č.1 tohoto zápisu: 

 

• pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0; nehlasoval: 1 Návrh byl schválen             

 



Odůvodnění:  
 
V průběhu července a srpna 2022 byly doručeny na odbor školství, kultury a sportu 4 žádosti o 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu. Vzhledem k tomu, že další řádné jednání 

Komise pro sport je naplánováno až na 12.09.2022 a datum zasedání Rady města Pardubice je již 

05.09.2022, nestihly by se dané žádosti projednat před tímto termínem, tudíž bylo nutné v těchto 

záležitostech z časových důvodů hlasovat ještě před řádným zasedáním Komise pro sport, a to formou 

per rollam. 

 

K hlasování per rollam vyzval členy komise místopředseda komise P. Klimpl. 
 
 

 

Zapsal:         Dne:  

O. Menyhárt, tajemník komise pro sport    25.08.2022 

 

 

Zápis ověřili:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise 


