
Zápis z hlasování per rollam 
komise pro sport RmP 

 
Termín hlasování:   do 04.01.2022 
 
Členů komise:    11 
 
Ke schválení zapotřebí:  hlasy nadpoloviční většiny všech členů (6) 
 
Věc k hlasování: 
 
Schválení žádosti České federace basketbalu z.s. o zařazení dvou zápasů národního basketbalového 
týmu do akcí v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby mezi statutárním městem 
Pardubice a Rozvojovým fondem a.s. dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu. 
 
 

I. Souhlasím s hlasováním per rollam v záležitosti zařazení zápasů národního basketbalového 

týmu do režimu sportovních dní v Enteria aréně ve veřejném zájmu: 

 

• pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0; nehlasoval: 3 Návrh byl schválen. 

 

   
II. Souhlasím s návrhem, aby byly oba zápasy národního basketbalového týmu v rámci 

kvalifikace na MS 2023 schváleny a zařazeny do režimu sportovních dní v Enteria aréně ve 

veřejném zájmu, hrazené vyrovnávací platbou mezi statutárním městem Pardubice 

a Rozvojovým fondem a.s. dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu. Odhadovaná výše nákladů na oba dny činí 280.812,- Kč bez DPH: 

 
• pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0; nehlasoval: 3 Návrh byl schválen. 

 
 

                     
Odůvodnění:  
 
Začátkem nového roku 2022 se na odbor školství, kultury a sportu dostala žádost o zařazení akcí do 

režimu sportovních dní v Enteria aréně od České basketbalové federace z.s. ve spolupráci se 

společností BK Pardubice a.s. na pořádání dvou zápasů českého národního týmu v rámci kvalifikačních 

utkání na MS 2023. Vzhledem k tomu, že první jednání Komise pro sport je stanoveno až na 24. ledna 

a datum zasedání Rady města Pardubice je již 10. ledna, nestihla by se daná žádost projednat před 

tímto termínem, tudíž bylo nutné o této záležitosti hlasovat ještě před řádným zasedáním Komise pro 

sport. 

 

K hlasování per rollam vyzval členy komise předseda komise M. Herudek. 
 
Hlasování per rollam tedy proběhlo z časových důvodů, nutnosti schválení žádosti o zařazení zápasů 

do režimu sportovních dní v Enteria aréně. První zápas basketbalové reprezentace byl naplánován na 



27.02.2022 a jelikož mu předchází řada organizačních a plánovacích akcí, bylo nutné o věci hlasovat co 

nejdříve, aby měli organizátoři zpětnou vazbu v první polovině měsíce ledna.  

 

 

 

 

Zapsal:         Dne:  

O. Menyhárt, tajemník komise pro sport    04.01.2022 

 

 

Zápis ověřili:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise 


