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Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu, 
Sport a mládež RMO Pardubice V ze dne 13. 12. 2018 

 
 
Přítomni: Ing. Milan Randák, Mgr. Bc. Milan Barták, Mgr. Ilona Havlasová, Petr Hemský, 

Mgr. Pavlína Parchanská, Jan Štrych 

Omluveni: Pavel Studnička 

 
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 

Program komise: 
 

1. Seznámení členů komise s návrhem směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro 
poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019 

2. Plánované akce MO Pardubice V 
3. Termíny zasedání 
4. Diskuse 

 
 

1. Ing. Milan Randák seznámil členy komise s obecnými pravidly pro poskytování 
dotací, kdy byly vysvětleny nejdůležitější body směrnice. Závazná podoba směrnice 
bude schválena na zasedání Zastupitelstva městského obvodu dne  
19. 12. 2018, oproti loňskému roku ve směrnici nejsou žádné principiální změny, 
pouze termíny pro podání žádostí. 
Dále apeluje na zpětnou vazbu od držitelů dotací, ať už ve formě článku do 
radničního zpravodaje, nebo fotodokumentací z jednotlivých akcí pro web. U akcí, 
kde to bude možné, by byla vhodná účast zástupce komise.  
 

2. Tajemnice komise pí. Truhlářová informovala členy o plánovaných akcích MO,  
tj.: 20. - 21. 12. 2018 – vánoční punče; 1. 3. 2019 – Masopust – ve spolupráci se  
ZŠ Waldorfská a DDM Delta – o detailech akce informuje Mgr. Bc. Milan Barták;  
3. 3. 2019 – Dětský karneval – spolupráce s DDM Delta; Májové slavnosti – zatím 
není upřesněno datum. 
Ing. Milan Randák by rád zapojil nejen držitele dotací z řad ZŠ a MŠ do akcí 
pořádaných MO Pardubice V ale i členy komise do pomoci s přípravami, nebo 
realizace jednotlivých akcí.  
 



3. Komise se dohodla, že zasedání bude uskutečněno každý druhý čtvrtek v měsíci. 
Následující jednání, bude přeloženo na čtvrtek 17. 1. 2019 od 17 hod. z důvodu 
jednání RMO v řádném termínu. 

 
4. P. Hemský vyjádřil zájem o informace o plánovaných sportovních projektech na 

území MO V – Dukla Sportovní – v jaké fázi se nachází realizace projektu, z čeho je 
akce financována. Následně bude domluvena schůzka s představiteli sportovní 
komise města Rady města Pardubic pro bližší informace. 
Dále zmínil, že by nebylo od věci, abychom jako MO byli informováni i o akcích 
mimo MO, které se nás ale dotýkají – například bruslařská plocha na závodišti, 
vzhledem k umístění plochy, to děti z obvodu mají blízko a nemáme žádné 
informace ohledně otevírací doby, ceny vstupného, provozu pro MŠ atd. 

     
 
 
Ověřil:  
Ing. Milan Randák      Mgr. Bc. Milan Barták 

 
 
 
 
 
 
 Zapsala: Kateřina Truhlářová – tajemník komise 


