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Městský obvod Pardubice II                
                  

Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

 

 

Zápis 
z 5. jednání Komise školství, kultury a sportu RMO Pardubice II  

konaného dne 31. 5. 2021 
od 16.00 hodin v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 

 
 
Přítomni: Bc. Martin Beran, Ing. Jan Hrubeš, DiS., RSDr. Josef Jirků, Jiří Petružálek, Ing. Zdeněk 

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

1. Zahájení jednání 
2. Projednání jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace 
3. Diskuse 

 
 

K bodu 1. 
Paní předsedkyně konstatovala, že komise je usnášeníschopná a zahájila jednání komise. Připomněla 
nový způsob hodnocení žádostí, který si komise odhlasovala na minulém jednání. Členové komise napíší 
své hodnocení do tabulky, kterou odevzdají tajemnici komise a ta je přepíše do tabulky vytvořené panem 
Hrubešem. V tabulce bude výše dotace automaticky vyhodnocena podle předem schválených kritérií 
(nejvyšší a nejnižší návrh se nepočítá a ze zbytku se vypočítá průměr zaokrouhlený na stokoruny nahoru). 
Všichni členové opět měli možnost se s jednotlivými žádostmi předem seznámit. 
Proběhla diskuse k opakované neomluvené účasti jednoho z členů komise, toto bude paní předsedkyně 
řešit s panem starostou. 
 
K bodu 2. 
Paní předsedkyně seznámila přítomné s informací, že kontaktovala jednoho z žadatelů, konkrétně spolek 
TAJV a dotazovala se na několik skutečností souvisejících s žádostí o dotaci. Zástupce žadatele na dotazy 
reagoval a zodpověděl je. Z odpovědí mj. vyplynulo, že se jedná o celostátní aktivitu a bude realizována 
již na území MO Pardubice V a VII, tyto obvody dotaci poskytly. K žadateli proběhla živá diskuse. Pan Jirků 
i pan Hrubeš se shodli na tom, že žadatel je mimo region a že dle žádosti a v ní obsažených údajů  
a podkladů je zřejmé, že je rozesílána obecně na různá města a obce. Pan Hrubeš také upozornil, že dle 
informací na webových stránkách nemá žadatel dostatečné personální zajištění. Dle názoru pana 
Petružálka se v tomto případě jedná o byznys plán. Pan Jirků vznesl požadavek, aby v případě, že dotace 
bude žadateli poskytnuta, byl vyzván ke sdělení data konání akce, jelikož toto datum není v žádosti 
uvedeno, a na akci tak mohla být ze strany členů komise provedena kontrola. 
Pan Jirků dále vznesl dotaz, které aktivity se v loňském roce neuskutečnily a zda byly v těchto případech 
vráceny finanční prostředky. Na to reagovala tajemnice komise s tím, že veškeré prostředky byly vráceny, 
jinak by se jednalo o porušení zákona. K požadované informaci, o koho se jedná, uvedla, že musí přinést 
loňské podklady a opustila jednání. Po návratu seznámila přítomné s příjemci, kteří dotaci buď rovnou 
odmítli přijmout nebo ji částečně či úplně vrátili zpět na účet městského obvodu. 
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Paní předsedkyně upozornila přítomné, že mohou navštěvovat akce podpořené z dotací a kontrolovat tak 
jejich využití. Kdo tak ještě neučinil, ať si vyzvedne průkaz člena komise u paní Mgr. Benešovské, tajemnice 
úřadu. 
Dále paní předsedkyně vyzvala ostatní členy, aby v tuto chvíli sdělili svůj případný střet zájmů. Ona sama 
se zdrží návrhu výše dotace v případě spolku ROB, který navštěvuje její dítě. 
Následně předali všichni členové své návrhy tajemnici komise a spolu s paní předsedkyní je odešly zapsat 
do připravené tabulky. 
Po návratu zpět seznámila paní předsedkyně zbývající členy komise s navrhovanou výší dotací pro 
jednotlivé žadatele. 
V případě spolku TAJV vzešla z návrhů částka ve výši 2200 Kč, ale podle podmínek schválených 
zastupitelstvem městského obvodu může být dotace v minimální výši 3000 Kč. K výši dotace pro tohoto 
žadatele proběhla diskuse a o návrhu poskytnout dotaci v minimální výši bylo hlasováno: 
 
Usnesení 
Komise navrhuje poskytnout TAJV, z.s., Poděbrady, dotaci ve výši 3000 Kč. 

(Pro 1, proti 5, zdržel se 0) 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Vzhledem k tomu, že návrh na poskytnutí dotace spolku TAJV ve výši 3000 Kč nebyl schválen, bude radě 
navrženo dotaci tomuto žadateli vůbec neposkytnout. Neposkytnutí bylo odůvodněno tím, že při 
rozdělování dotací budou upřednostněny místní organizace, jedná se také o aktivitu, která by na území 
města či městského obvodu byla duplicitní. Rovněž byla shoda na tom, že realizace aktivity ve dvou 
městských obvodech je pro město dostačující. 
 
Následně bylo hlasováno o výši dotací navrhovaných pro jednotlivé žadatele, částky jsou uvedeny 
v přiložené tabulce. Výše dotace pro TAJV, z.s., Poděbrady, byla opravena na základě výše uvedených 
skutečností na 0 Kč a takto o ní bylo hlasováno. 
 

Usnesení č. 7/21/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 6, proti 0, zdržel se 0) 

 
K bodu 3. 
Paní předsedkyně otevřela diskusi. 
Přihlásil se pan Hrubeš, který poděkoval všem za spolupráci při novém způsobu hodnocení. Dle paní 
předsedkyně je nový způsob lepší, bylo vidět, že hodnocení je opravdu individuální, členové se neovlivňují 
navzájem, jako tomu bylo doposud, když navrhované částky sdělovali nahlas. S tímto vyjádřil souhlas  
i pan Jirků a pan Beran. 
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, paní předsedkyně poděkovala přítomným a ukončila jednání. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17.10 hodin.  
 
 
 
 
 
Štěpánka Rubešová Jitka Chudomská 
předsedkyně komise tajemnice komise 




