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 Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

 Kancelář primátora 

 

 

 
 

Zápis 
 

z 99. mimořádné schůze Rady města Pardubic, 
která se konala dne 16.09.2014 od 19:00 hodin 

v kanceláři paní primátorky  
 

Přítomni: 
Jindřich Tauber, Michal Koláček, Štěpánka Fraňková, Milan Košař, František Brendl, Jan Němec, Jiří Rozinek, 
 
Omluveni: 
Vítězslav Novohradský, Libor Slezák, Jaroslav Mojžíš, Josef Kubát 
 

 
I. 

Schválení programu schůze 
 
Program 99. mimořádné schůze Rady města byl schválen takto: 
 
1. Prohlášení o partnerství - SKP CENTRUM, o.p.s. 
P: Iva Bartošová, odbor sociálních věcí  
Z: Iva Bartošová, odbor sociálních věcí  
 
 

 

Jmenování ověřovatelů z 99. mimořádné schůze Rady města Pardubic 
 
Ověřovateli zápisu z 99. mimořádné schůze RmP byli jmenováni:       Jindřich Tauber     

       Jiří Rozinek 
  

 

IV. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 

1. 
Prohlášení o partnerství - SKP CENTRUM, o.p.s.  

 
Zpravodaj: Iva Bartošová, odbor sociálních věcí  

- Uvedla, že se jedná se o partnerství pro žadatele SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice. Projekt je 
realizován v rámci programu Ohrožené děti a mládež a je zaměřen na práva dětí a mládeže v oblasti 
domácího násilí. Financován je z EHP fondů. Partnerství spočívá v zapojení orgánu sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD) do klíčových aktivit, jako je tvorba metodiky pracovních postupů, realizace 
workshopu a účast na závěrečné konferenci. Partnerství je založeno na nekomerčním principu. 
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Realizován bude v období 01.01.2015 – 30.04.2016 a zapojení OSPOD nebude znamenat žádnou 
zvýšenou personální zátěž. 
 

 
Přijaté usnesení č. 6865/2014     (pro 7) 
 
Rada města Pardubic 
S o u h l a s í  
se zapojením statutárního města Pardubice do programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež. 
 
 
 
 
 
 

Jména jsou uváděna bez titulů 
Pardubice 17.09.2014    

Zpracovala: Nikola Jiráková (Organizační oddělení MmP) 

Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na webových 

stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na organizačním odd. MmP, 

Pernštýnské nám. 1. 

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….         
Jindřich  T a u b e r 
 
 
 
…………………………………………… 
Jiří  R o z i n e k  
 
 
 
          
                                                                                                   Štěpánka  F r a ň k o v á, v.r. 
                  primátorka města  


