Odpověď žadateli:
1) Požadovaná informace týkající se subjektů, které byly osloveny, zda s Občanským sdružením
Uskupení TESLA z.s. spolupracují či budou spolupracovat:
Univerzita Pardubice – fakulta filozofická a fakulta chemicko-technologická, kontaktní osoba
Valerie Wágnerová, Martin Šprync – v předchozích letech byla ukončena spolupráce a do
budoucna se žádná spolupráce neplánuje
Východočeská galerie v Pardubicích, kontaktní osoba PhDr. Hana Řeháková – projekt „UTesla FEST
Pardubice 2018“ není realizován ve spolupráci s Východočeskou galerií
Východočeské divadlo Pardubice, kontaktní osoba Mgr. Petr Dohnal - divadlo na projektu „UTesla
FEST Pardubice 2018“ nespolupracuje. V této souvislosti nebylo s nikým jednáno a ani o tomto
projektu nemá divadlo žádné další informace. S Občanským sdružením – Uskupení TESLA
z.s. divadlo naposledy spolupracovalo na výstavním projektu GAMA pro Expo 2015 v Miláně
DDM ALFA, Družby 334, 530 09 Pardubice, kontaktní osoba Mgr. Miloš Adamů, MBA - v minulosti
ani v současné době neprobíhá žádná aktivní spolupráce nebo participace na projektech
ZŠ Pardubice – Svítkov, Školní 748, kontaktní osoba Ing. Monika Dobruská - do současnosti se
sdružením nebyla navázána spolupráce
ZŠ Prodloužená 283, Pardubice – Polabiny, kontaktní osoba Mgr. Bc. Jana Smetanová – není
navázána spolupráce
ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní 305, kontaktní osoba Mgr. Jana Lokvencová – není navázána
spolupráce
ZŠ Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317, kontaktní osoba Mgr. Filip Patlevič – podle
dostupných informací nebylo spolupracováno se sdružením v minulosti a není navázána
spolupráce ani v letošním roce
ZŠ Pardubice – Polabiny, npr. Eliáše 344, kontaktní osoba Mgr. František Němec – škola se
sdružením nespolupracuje ani jim nejsou známy aktivity Uskupení TESLA z.s.
ZŠ Pardubice – Spořilov, Kotkova 1287, kontaktní osoba Mgr. Bc. Karel Žemlička - podle dostupných
informací nebylo spolupracováno se sdružením v minulosti a není navázána spolupráce ani
v letošním roce
ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866, kontaktní osoba Mgr. Leoš Šebela – škola se sdružením
nespolupracuje
ZŠ a MŠ Pardubice, A. Krause 2344, kontaktní osoba Mgr. Daniela Ročková – škola se sdružením
v současnosti ani minulosti nespolupracovala
ZŠ a MŠ Pardubice – Ohrazenice, Trnovská 159, kontaktní osoba Mgr. Bc. František Stejskal – škola
se sdružením v současnosti ani minulosti nespolupracovala
ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, kontaktní osoba PaeDr. Světlana Divecká – škola se sdružením
v současnosti ani minulosti nespolupracovala
ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590, kontaktní osoba Mgr. Ema Jičínská – škola se sdružením
nespolupracuje
ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, kontaktní osoba Mgr. Milan Barták – škola se sdružením
nespolupracuje
ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951, kontaktní osoba Mgr. Jarmila Staňková – škola se
sdružením nespolupracuje
2) Kdo se za komisi dotazoval.
Dotazy prováděla členka kulturní komise telefonicky či e-mailovou korespondencí.
3) Zápis ze zasedání kulturní komise. Jednání kulturní komise týkající se hodnocení žádostí o
poskytnutí dotací a návrh finanční podpory se uskutečnilo 23. 5. 2018 v jednacím sále odboru
školství, kultury a sportu.

Výtah ze zápisu jednání kulturní komise, který se týká hodnocení žádostí o poskytnutí dotace:
Projekty č. 54 – 57 žadatele Uskupení Tesla z.s. Při jednání kulturní komise proběhla diskuze nad
kvalitou zpracování žádostí. Bylo upozorněno na možné rozpory informací uvedených
v žádostech s následně prověřovaným a zjištěným stavem.
Usnesení č. 1:
Kulturní komise oslovila subjekty, se kterými žadatel uvádí chystanou spolupráci. Všichni oslovení
se vyjádřili, že se sdružením v posledních letech nespolupracovali a spolupracovat neplánují. Na
základě těchto informací tedy komise usuzuje, že jinak kvalitně zpracované žádosti neodpovídají
realitě. Kulturní komise tedy vyřazuje projekty č. 54 – 57 žadatele Uskupení TESLA, z.s. z hodnocení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo: schváleno
4) Kdo připravil a předkládal do komise zprávu o pochybení Uskupení TESLA z.s. a porušení pravidel
včetně znění zprávy.
Návrh usnesení (viz bod č. 3) byl připraven na jednání kulturní komise, 9 členů kulturní komise
schválilo znění usnesení. Kulturní komise v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Programu
podpory kultury pro rok 2018, čl. VI. (Všeobecné podmínky), odst. 3, posuzuje individuálně každou
žádost o dotaci a v případě potřeby si může vyžádat další doklady.
5) Kdo připravil a předkládal do rady důvodovou zprávu, která vedla k zamítnutí všech dotací
Uskupení TESLA z.s. a jaké důkazní materiály radě byly předloženy.
Tyto informace jsou veřejně dostupné na webu města Pardubice včetně přílohy usnesení, viz
odkaz:
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/rada/zapisy-z-jednani/2018/, Zápis ze 110. řádné schůze
RmP konané dne 18. 06. 2018
6) Ve 4-letém funkčním období (2015 – 2018) nebylo žádnému subjektu z výše uvedených důvodů
zamítnuto poskytnutí dotace z Programu podpory kultury.

