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Městský obvod – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

Úřad MO Pardubice VI – OSSK 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

 

Zápis 

 

z 11. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI  

konané dne 13.06.2019 od 15:00 hodin  

v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI 

 

Přítomni: Bc. Petr Králíček, Zdeněk Pešek, Ing. František Socha, Ph.D., Milan Hromádko, 

 Daniel Křivka 

 

 

Hosté:   Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI 

               Představitelé spolku Sám Sebou z.s. 

               

 

Schůzi v 15:00 hod. zahájil a řídil starosta Petr Králíček.  

Pozval na jednání rady – představitele spolku Sám Sebou z.s. kteří požadují podepsání 

dokumentu „Prohlášení o partnerství pro projekt dětské skupiny Sám Sebou starostou 

Městského obvodu tak, aby splnili podmínky Výzvy pro žadatele a příjemce v rámci 

operačního programu zaměstnanost. 

Představitelé spolku Sám Sebou představili projekt založení dětské skupiny s prvky lesní 

školky a partnerským přístupem k dětem. Tento typ zařízení by doplnil stávající nabídku 

předškolní výchovy dětí. Kapacita zařízení bude 12 dětí.  

V plánu má spolek vybudovat krásný nový objekt pro zázemí dětské skupiny z vlastních 

zdrojů na vlastním pozemku ve Starých Čívicích. Pozemek je situovaný blízko lesa, jsou na 

něm a okolo něj vzrostlé stromy a děti tudíž budou moci trávit hodně času v krásné přírodě, 

zároveň však budou moci využít zázemí, které bude vybaveno tak, aby splňovalo veškeré 

požadavky kladené na dětské skupiny.  

 

Po jejich odchodu starosta navrhl program, který byl schválen. 

 

Program schůze: 

I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

II. Projednání předložených zpráv: 1 

(5 pro) 

I. Určení ověřovatele dnešního zápisu 

Ověřovatelem zápisu 11. mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl určen: 

 

Zdeněk Pešek  

(5 pro) 

II. Předložené zprávy: 

 

 

 

1. Prohlášení o partnerství pro projekt Dětská skupina Sám sebou 

Rozprava: 

p. Socha 

navrhl text nového usnesení: 



 2 

Usnesení R2019-146: 

Rada MO Pardubice VI pověřuje starostu Městského obvodu Pardubice VI podepsat 

prohlášení o partnerství pro projekt Dětské skupiny Sám sebou dle přílohy č. 1. a dále 

podepsat smlouvu s žadatelem vymezující vzájemné vztahy, práva a povinnosti a 

odpovědnosti v souvislosti s realizací projektu. 

 (5 pro) 

vypustit 

 

 

Schůze byla ukončena v 16:30 hodin. 

 

Zpracoval: Věra Lorenzová  

 

Zápis byl vyhotoven dne 13.06.2019, všechny projednané dokumenty tvoří nedílnou součást 

tohoto zápisu. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:      Zdenek Pešek 

 

 

 

 

Dne: 13.06.2019 

 

 

            Bc. Petr Králíček, v.r.  

                                      starosta MO Pardubice VI 


