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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis z jednání komise pro rodinu a děti 

Přítomni: Karas Matěj, Maskaliková Jana, Merfaithová Libuše (poradní hlas), Moudr František, 
Parchanská Pavlína, Tauberová Markéta, Žítek Jaroslav 

Omluveni: Hošková Šarka, Kmošťáková Valéria, Outulný Kare, Šimečková Petra 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program z jednání: Jednání komise pro rodinu a děti 

1. Schválení programu jednání 
2. Hodnocení dotací z Programu podpory rodinných center na období roku 2021 
3. Vyhodnocování plnění opatření v dokumentu Pardubice město přátelské rodině 
4. Výroční zpráva o činnosti komise pro rodinu a děti v roce 2021 
 

 
 

1 
Schválení programu jednání 

Diskuse 

Všichni přítomní souhlasí s programem jednání.   
 
Členové komise byli seznámeni s uprchlickou situací a poskytováním humanitární pomoci ze strany 
města. 

2 
Hodnocení dotací z Programu podpory rodinných center na období roku 2021 

Diskuse 

Členové komise byli seznámeni s tím, že mezi žadateli o dotační podporu byl vyspecifikován subjekt, 
který svojí povahou spadá do Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit. Z tohoto důvodu 
by bylo vhodné alokovat finanční prostředky ve výši 80.000 Kč z Programu podpory rodinných center 
do Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit. Komise se dále zabývala i možností 
utvoření dotační rezervy na možné využití v budoucnu. S ohledem na to, že celkové dotační prostředky 
byly v roce 2022 poníženy o 5 %, usnesla se komise, že rezerva tvořena nebude. Členové komise 
hodnotili žádosti o dotace z Programu podpory rodinných center na období roku 2022. 
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Návrh usnesení č. 1  

Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic navrhuje orgánům města Pardubic přesun finančních 
prostředků z Programu podpory rodinných center ve výši 80.000 Kč do Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit. 

Pro: 6      Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 byl přijat.  

 

Návrh usnesení č. 2 

Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic navrhuje rozdělit finanční prostředky z Programu 
podpory rodinných center ve výši 442.500 Kč.  

Pro: 6      Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 2 byl přijat.  

 

 
Návrh usnesení č. 3 
 
Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic navrhuje rozdělit finanční prostředky z Programu 
podpory rodinných center dle přiložené tabulky.  
Pro: 6      Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 2 byl přijat.  

 

3 
Vyhodnocování plnění opatření v dokumentu Pardubice město přátelské rodině 

 
 

Diskuse 

Tento bod byl přesunt na nadcházející jednání komise. 
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4 
Výroční zpráva o činnosti komise pro rodinu a děti v roce 2021 

 
 

Diskuse 

Členové komise byli sesnámeni s výroční zprávou o činnosti komise za rok 2021. Její text byl doplněň 
o jejich připomínky a následně proběhlo hlasování.  

Návrh usnesení č. 4 

Návrh usnesení č. 4 
Členové komise ro rodinu a děti při Radě města Pardubic doporučují Radě města Pardubic vzít na 
vědomí znění výroční zprávy o činnosti komise v roce 2021. 
 
Pro: 6      Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 4 byl přijat.  

 

Příští jednání Komise pro rodinu a děti se uskuteční 4.4.2022 od 16:00. 

 

Ověřeno dne DOPLNIT DATUM 

……………………………………… 
Parchanská Pavlína 
předseda komise/výboru 

……………………………………… 
Maskaliková Jana 
člen komise/výboru 

 
 

 
 
(Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracoval(a): Polednová Nela 

 
 


