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Městský obvod Pardubice II                
                  

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

 

 

Zápis 
z 6. jednání Komise školství, kultury a sportu RMO Pardubice II  

konaného dne 5. 10. 2021 
od 16.00 hodin v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 

 
 
 
Přítomni: Ing. Jan Hrubeš, DiS., RSDr. Josef Jirků, Jiří Petružálek, Ing. Zdeněk Přikryl,  

PhDr. Štěpánka Rubešová, Ph.D. 
 Ing. Jitka Chudomská – tajemnice komise 
   
Omluven: Bc. Martin Beran 
 
Nepřítomna: Mgr. Anna Kučerová 
 (dále jsou jména uváděna bez titulů) 
 
 
Program:   

1. Projednání jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace 
2. Diskuse 

 
 

K bodu 1. 
Paní předsedkyně, paní Rubešová, konstatovala, že komise je usnášeníschopná a zahájila jednání komise. 
Sdělila, že se sedmi žádostmi se všichni mohli seznámit předem, nyní ještě obdržela žádost osmou a nechá 
ji kolovat. K žádosti podal vysvětlení pan Hrubeš, který ji za daný spolek podal.  
Následně paní předsedkyně oznámila, že diskuse k jednotlivým žádostem může být před samotným 
hodnocením, jako minule, nebo až posléze. Do diskuse se přihlásil pan Hrubeš, který vysvětlil své postoje 
k jednotlivým žádostem. Následovala jej paní předsedkyně a pan Jirků. Pan Petružálek vznesl dotaz 
k poslední žádosti, dotaz zodpověděl pan Hrubeš.  
Paní předsedkyně se dotázala, zda má ještě někdo něco do diskuse, jinak mohou všichni napsat své návrhy 
a předat je paní tajemnici. Ještě připomněla, že dle předešlého usnesení komise se nejvyšší a nejnižší 
návrh škrtá a výsledná částka se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. 
Po obdržení všech návrhů odešla paní tajemnice s paní předsedkyní spočítat výsledné částky. Po návratu 
seznámila paní předsedkyně zbývající členy komise s výsledky a s tím, že jeden z členů se v případě 
jednoho z žadatelů kvůli střetu zájmů zdržel jakéhokoliv návrhu. K navrženým částkám otevřela diskusi, 
do níž se nikdo nepřihlásil a dala proto hlasovat o návrhu na usnesení: 
 
Usnesení č. 8/21/KŠKS 

Komise projednala jednotlivé žádosti o dotace a navrhuje Radě MO Pardubice II poskytnutí dotací 

jednotlivým žadatelům ve výši uvedené v příloze k tomuto usnesení. 

(Pro 5, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 2. 
Paní předsedkyně otevřela diskusi a zeptala se, zda někdo navštívil nějakou z akcí, na niž byla dotace už 
poskytnuta. Reagoval pan Jirků, že zatím ne, nicméně má v plánu navštívit organizaci MIREA. 
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, paní předsedkyně poděkovala přítomným a ukončila jednání. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16.45 hodin.  
 
 
 
 
 
Štěpánka Rubešová Jitka Chudomská 
předsedkyně komise tajemnice komise 




