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Statutární město Pardubice 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
 
 

 
 
 

Zápis z hlasování per rollam 
komise pro sport RmP 

 
 
Datum hlasování:  do 08.12.2022  
 
Počet členů komise: :  17 
 
Ke schválení zapotřebí: hlasy nadpoloviční většiny všech hlasujících (9) 
 
Věc k hlasování:    
 
Schválení žádosti subjektu TJ Sokol Pardubice, oddíl florbalu, IČO: 00527785, Jiráskova 29, 530 02 
Pardubice na zařazení akce SCHOOL MATCH konané dne 18.01.2023 do programu sportovních dnů pro 
rok 2023 v enteria aréně v režimu vyrovnávací platby. 
 
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany L. Pařízkové podána 
informace o jejich poměru k projednávané věci. 
       

I. Souhlasím s hlasováním per rollam  
 
•  pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0; nehlasoval: 1          Návrh byl schválen. 
 

II.           Sportovní komise doporučuje Radě města Pardubic schválit zařazení akce "SCHOOL 
MATCH" pořádané subjektem Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I – oddíl florbalu, IČO: 
00527785, se sídlem Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 00527785, do 
programu sportovních dnů pro rok 2023 v enteria aréně v režimu vyrovnávací platby 
poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené 
mezi statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 
29.12.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020.  

 
•  pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0; nehlasoval: 1          Návrh byl schválen. 

 

Začátkem prosince 2022 byla na odbor školství, kultury a sportu doručena žádost TJ Sokol Pardubice, 

oddíl florbalu o zařazení akce SCHOOL MATCH do programu sportovních dnů pro rok 2023 v enteria 

aréně. Vzhledem k tomu, že první jednání Komise pro sport je stanoveno až na 23.01.2023 a akce se má 

uskutečnit 18.01.2023, nestihla by se daná žádost projednat před tímto termínem, tudíž bylo nutné o 

této záležitosti hlasovat ještě před řádným zasedáním Komise pro sport. K hlasování per rollam vyzval 

členy komise předseda komise M. Herudek. Hlasování per rollam tedy proběhlo z časových důvodů, 

nutnosti schválení žádosti o zařazení akce do režimu sportovních dní v enteria aréně.  

 

 

Zapsal:         Dne:  

L. Dvořák, tajemník komise pro sport    09.12.2022 

Zápis ověřil:  

Miroslav Herudek, předseda komise pro sport  


