Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Zápis
ze 7. jednání Komise školství, kultury a sportu RMO Pardubice II
konaného dne 21. 4. 2022
od 15.30 hodin v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni:

Bc. Martin Beran, Ing. Jan Hrubeš, DiS., RSDr. Josef Jirků, Ing. Zdeněk Přikryl,
PhDr. Štěpánka Rubešová, Ph.D. (od 15.57 h), Jiří Petružálek (od 15.58 h)
Ing. Jitka Chudomská – tajemnice komise

Omluvena:

Mgr. Libuše Němcová
(dále jsou jména uváděna bez titulů)

Program:
1. Projednání jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace
2. Diskuse

K bodu 1.
Paní předsedkyně se ve stanovený čas nedostavila, přítomní členové tedy počkali do 15.45 h, poté zahájili
diskusi o pověřeném členu komise, který povede jednání, jelikož takovou situaci statut komise neřeší.
Nakonec bylo dohodnuto, že o pověřeném členu se bude hlasovat. Pan Hrubeš navrhnul, že jednání
povede, o návrhu bylo hlasováno:
Komise pověřuje pana Hrubeše řízením jednání.
(pro 4, proti 0, zdržel se 0)
Návrh byl přijat, pan Hrubeš tedy v 15.50 h zahájil jednání a rovnou otevřel diskusi k jednotlivým
žádostem. O slovo se přihlásil pan Jirků, který sdělil svůj názor k některým žádostem.
V 15.57 h dorazila paní předsedkyně s omluvou, že se zmýlila v čase konání, a ujala se řízení jednání.
Vzápětí ještě přišel se stejným vysvětlením pan Petružálek.
Paní předsedkyně shrnula, že hodnocení žádostí probíhá podle dohodnutých kritérií, tentokrát je velký
převis požadavků. Pan Hrubeš se přihlásil o slovo a uvedl, že problém vidí v tom, že před covidem byl
rozpočet na dotace ve výši 250,0 tis. Kč, pak se snížil a v této výši nadále zůstává. Navrhuje dát radě
požadavek na zvýšení těchto prostředků.
Dále si vzal slovo pan Petružálek, který oznámil, že v případě žádosti č. 16 se zdržuje jakéhokoli návrhu
z důvodu střetu zájmů. Paní předsedkyně vyzvala ostatní, kdo mají rovněž střet zájmů, aby ho sdělili. Pan
Beran oznámil, že se zdržuje návrhu v případě žádosti č. 13, pan Hrubeš u č. 15 a paní Rubešová u č. 12.
Paní předsedkyně dále vznesla dotaz, zda se členové komise zúčastnili některé z dotovaných akcí, ona
sama se zúčastnila festivalu pořádaného paní Machovou. Pan Beran a pan Hrubeš navštívili varhanní
soutěž Organum Regium, pan Jirků si domlouvá schůzku se společností MIREA, která byla příjemcem
dotací v předchozích letech.
Dále se uskutečnila diskuse k možnému počtu podaných žádostí a sloučení akcí a činností do jedné
žádosti. Vzhledem k nadcházejícím volbám do obecních zastupitelstev však toto nebude řešeno.
1z2

Poté paní předsedkyně otevřela diskusi ohledně obsahu některých žádostí, konkrétně u č. 15 je
přesvědčená, že soustředění pořádané kvůli koncertu a samotný koncert jsou dvě různé akce. S tímto
tvrzením nesouhlasil pan Beran ani pan Hrubeš. Následovala diskuse k obsahu některých dalších žádostí.
Pan Hrubeš i pan Petružálek vyzvali k hodnocení žádostí. Pan Petružálek podpořil dotaci šachovému
klubu, který dle jeho názoru opravdu velmi kvalitně reprezentuje nejen Polabiny, ale i celé město.
Pan Hrubeš oznámil, že nesouhlasí s žádostí spolku Maple Pool Club na výměnu pláten a s dotací pro
festival pěveckých sborů organizovaný Spolkem pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk. Pořádající spolek
nemá sídlo v městském obvodě, nekoná se zde ani samotný festival. Dále proběhla diskuse ohledně
několika žadatelů a akcí, na něž je dotace požadována.
Paní předsedkyně vyzvala přítomné, aby ti, kdo tak ještě neučinili, předali své návrhy dotací tajemnici
komise a následně odešla s tajemnicí spočítat výsledné částky.
Po návratu seznámila paní předsedkyně zbývající členy komise s výsledky a s tím, že v jednom případě
vyšla výsledná částka ve výši 2500 Kč. Dle podmínek je však možné poskytnout dotaci v min. výši 3000 Kč
a je proto nutné, aby se dohodli, zda dotaci zvýší na 3000 Kč nebo neposkytnou vůbec. Vzhledem
k proběhlé diskusi dala hlasovat o návrhu:
Usnesení č. 9/22/KŠKS
Komise navrhuje v případě žádosti č. 4 dotaci neposkytnout.
(Pro 5, proti 1, zdržel se 0).
Neposkytnutí bylo odůvodněno tím, že při posuzování žádosti shledala komise žádost jako nedostatečně
odůvodněnou.
Částka byla v návrhu dotací opravena dle výše přijatého usnesení a o takto upraveném návrhu na
poskytnutí dotací dala paní předsedkyně hlasovat:
Usnesení č. 10/22/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 6, proti 0, zdržel se 0)
Dále paní předsedkyně vznesla dotaz na navýšení prostředků na dotace v rozpočtu městského obvodu.
Následovala diskuse ohledně možnosti navýšení prostředků pro rok 2022 nebo pro rok 2023, nakonec byl
navržen následující návrh na usnesení:
Usnesení č. 11/22/KŠKS
Komise doporučuje v rozpočtu městského obvodu pro rok 2023 navýšit prostředky na poskytnutí dotací
na částku 250,0 tis. Kč.
(Pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Doporučení bude předloženo radě k rozhodnutí.

K bodu 2.
Paní předsedkyně otevřela diskusi. Pan Beran pozval na XV. festival pěveckých sborů pořádaný Spolkem
pěveckých sborů Pernštýn – Ludmila – Suk, který se koná dne 14. 5. 2022 od 17.00 h v Domě hudby
v malém sále. Pan Hrubeš pozval na Koncert obětem heydrichiády konaný dne 24. 5. 2022 od 19.30 h
v aule univerzity.
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, paní předsedkyně poděkovala přítomným a ukončila jednání.
Jednání bylo ukončeno v 17.16 hodin.

Štěpánka Rubešová
předsedkyně komise

Jitka Chudomská
tajemnice komise
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