Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne
12. 2. 2015
Začátek: 16.00 hodin
Ukončení: 17.30 hodin
Přítomni: L. Borková, B. Bauer, J. Duda, V. Kappel, Š. Ondráčková, M. Růžička, K. Smutná, L. Šmardová, K.
Švábenský, I. Valová
Nepřítomni: P. Kappelová, J. Konečná, R. Zhořová, - omluveny
Místo konání: Kancelář Spolku psychologických služeb, Tišnov

Program:
1. Projednání návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2015
2. Různé

ad 1)
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy komise, představila program jednání, vyzvala členy k diskuzi
ohledně rozpočtu. Členové vyjádřili přání, aby se jednání komise, kdy se projednává návrh rozpočtu města,
v budoucnosti zúčastnila nějaká kompetentní osoba, která by členům rozpočet blíže osvětlila, jelikož nejsou
znalí problematiky tvorby rozpočtu města a neznají svoje kompetence při projednávání rozpočtu v komisi.
Dále také požadují, aby se komise mohla vyjádřit k rozpočtu (hlavně tedy k oblasti školství, volnočasových
aktivit mládeže - k výši finančních prostředků v rámci dotačního programu města) již v přípravné fázi. Co se
týká dotací, tento postup byl v dřívějších letech obvyklý. V prvotních fázích tvorby rozpočtu se komise mohla
vyjadřovat a navrhovat změny. (V roce 2014 se však Komise pro děti a mládež sešla naposledy v květnu, tudíž
žádný návrh radě města na změnu částek nepodala.) Komise chce tento postup zachovat. Členové komise (a
zároveň zástupci některých spolků) se domluvili, že v době přípravy rozpočtu na následující rok budou znát své
předběžné požadavky, o jakou výši dotace budou chtít v příštím roce žádat. Co se týká příspěvků na provoz
školám a domu dětí a mládeže, ty jsou jednány přímo s řediteli - k těmto není komise kompetentní se
vyjadřovat.

Dotazy na garanta:
1) požadavek na určení kompetencí komise
2) dotaz, kdo bude podávat RM návrhy na rozdělení dotací v oblasti prorodinných aktivit

Usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova bere na vědomí návrh rozpočtu města
Tišnova na rok 2015.
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Hlasování:

9/0/0

Usnesení bylo přijato.

Na jednání komise dorazil K. Švábenský. Dále členové diskutovali o tom, zda je částka 200 000,- Kč dostačující.
Padla možnost navrhnout radě města navýšit částku pro oblast volnočasových aktivit mládeže v souvislosti s
avizovanou podporou spolkového života v Tišnově a v souvislosti s nově vzniklými nebo obnovenými spolky.
Předsedkyně přečetla členům žadatele o dotaci z roku 2014. V minulých letech nebyla však částka 200 000,- Kč
plně vyčerpána, proto se komise rozhodla zrevidovat výši finančního prostředku na oblast volnočasových
aktivit mládeže až po vyhodnocení letošního dotačního programu města.

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova souhlasí s návrhem částky 200 000,- Kč na
dotace pro volný čas dětí a mládeže.

Hlasování:

9/0/1

Usnesení bylo přijato.

Tajemnice komise informovala členy komise o vyhlášení dotačního programu města Tišnova na rok 2015. Díky
novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, platné od 5. 2. 2015, dochází
k určitým změnám v postupu pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů.
K projednání přepracovaného dotačního programu Radou města Tišnova by mělo dojít dne 18. 2. 2015. Pokud
dojde ke schválení tohoto dotačního programu, tento musí být po dobu 30 dnů zveřejněn a teprve poté bude
stanovena lhůta pro podávání žádostí. Je předpoklad, že tato lhůta bude stanovena od 21. 3. 2015 do 3. 4.
2015. Členové (zástupci spolků) byli vyzváni, aby sledovali webové stránky města a průběžně se informovali o
aktuální situaci.

ad 2)
K. Švábenský informoval o 95. výročí založení tišnovského gymnázia a pozval členy na připravované akce
k výročí – 15. 5. 2015 tradiční majáles a 6. 6. den otevřených dveří na gymnáziu a školní akademie.
M. Růžička informoval o stavu žádosti o akreditaci Základní školy ZahHRAda – z MŠMT telefonicky přislíbeno,
že dne 13. 2. 2015 bude vydáno rozhodnutí.
K. Smutná představila činnost Spolku psychologických služeb – aktivity spolku se zaměřují především na
školskou primární prevenci rizikového chování.
Činnost spolku lze rozdělit do 3 typů:
1) všeobecná primární prevence (program UNPLUGGED pro žáky 6. ročníků, UNPLUGGED pro rodiče)
2) selektivní primární prevence (v dětských domovech)
3) indikovaná primární prevence (přímá pomoc)
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Programy jsou vedené kvalitními, vzdělanými a zkušenými lektory, snaha o vytvoření regionálního centra
prevence – odborná a metodická opora při řešení situací spjatých s výskytem rizikového chování u dětí a
mládeže v regionu Tišnovska. (více informací na http://www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz/)

Harmonogram jednání komise v 1. pololetí roku 2015:
16. 4., 16.00 hod – zasedací místnost, radnice (hlavní body programu – rozdělení dotací, koncepce vzdělávání,
zápisy do ZŠ)
21. 5.
18. 6.

Přijatá usnesení:

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova bere na vědomí návrh rozpočtu města
Tišnova na rok 2015.

Hlasování:

9/0/0

Usnesení bylo přijato.

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova souhlasí s návrhem částky 200 000,- Kč na
dotace pro volný čas dětí a mládeže.

Hlasování:

9/0/1

Usnesení bylo přijato.

Příští jednání komise: čtvrtek 16. 4. 2015, 16.00 hod, velká zasedací místnost, radnice města Tišnova

Zapsala: B. Veverková

Schválila: L. Borková
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