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Zápis

z 37. mimořádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala dne 28.12.2015 od 10:30 hodin
v pracovně pana primátora 



Přítomni:
Martin Charvát, Jiří Rozinek, Helena Dvořáčková, Jakub Rychtecký, Jan Řehounek, Jaroslav Menšík, 
František Weisbauer, Dušan Salfický, Vítězslav Novohradský

Petr Kramář, vedoucí odboru správních agend
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora

Omluveni:
Libor Slezák, Vladimír Ninger


I.
Schválení programu schůze

Program 37. mimořádné schůze rady města byl schválen takto:		(pro 9, proti 1, zdrž. 1)

1. Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Z: Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí 


II.
Schválení usnesení z 36. schůze RmP 
a
jmenování ověřovatelů z 37. mimořádné schůze Rady města Pardubic

Usnesení z předešlé 36. řádné schůze RmP byla schválena.

Ověřovateli z 37. mimořádné schůze RmP byli jmenováni		Jakub Rychtecký
									Jaroslav Menšík	
 



III.
Pořadí projednávaných zpráv

1.
Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části 

Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
	Okomentoval zprávu s tím, že schválení nemá vliv na rozpočet města. Formální žádost, která má být podepsána primátorem města,  je třeba podat do konce roku 2015. Jedná se o pomoc státu cizincům žijícím na území ČR, je časově omezena a  nesouvisí s uprchlickou vlnou.

Diskuse:

	Konstatováno, že jmenovaný je zaměstnancem rychlého občerstvení  KEBAB HOUSE na třídě Míru, žije zde již od roku 2014, s manželkou očekává v únoru 2016 narození potomka. 



Přijaté usnesení č. 2141/2015			(pro 9, proti 1, zdrž. 1)

Rada města Pardubic
I. S c h v a l u j e 
podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, na úhradu čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení oprávněné osoby s udělenou mezinárodní ochranou na území České republiky pro pana ******
II. U k l á d á 
primátorovi města podepsat žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení oprávněné osoby s udělenou mezinárodní ochranou na území České republiky pro pana ******
Z: Ing. Martin Charvát, primátor
T: do 29. 12. 2015
___________________________________________

Schůze byla ukončena v 10.45 hodin
___________________________________________








									……………………………………….
                                                                                               			    Martin  C h a r v á t
									 primátor města Pardubic





Ověřovatelé:





…………………………………………….								
Jakub  R y c h t e c k ý   	





……………………………………………
Jaroslav  M e n š í k   
____________________________________________________________________________________
Pardubice  28.12.2015							(Jména jsou uváděna bez titulů)
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP
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