Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova
ze dne 16. 4. 2015
Začátek: 16.00 hodin
Ukončení: 18.30 hodin
Přítomni: L. Borková, R. Zhořová , B. Bauer, V. Kappel, J. Konečná, M. Růžička, K. Smutná, L. Šmardová,
K. Švábenský (odchod 16.45 hod)
Nepřítomni: J. Duda, P. Kappelová, Š. Ondráčková, I. Valová - omluveni
Místo konání: Zasedací místnost radnice města Tišnova

Program:
1. Projednání žádostí o řádné dotace
2. Projednání žádostí o mimořádné dotace
3. Zápisy do škol
4. Návrh pozemků na vznik sportovišť
5. Různé

ad 1)
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy komise a představila program jednání. Členové komise se
domluvili, že budou vést diskuzi k jednotlivým žádostem o dotace z rozpočtu města, navrhnou
jednotlivé částky a po té budou hlasovat o návrhu. Při rozhodování o přidělení částky byl pro komisi
podstatný počet podpořených osob v rámci projektu, dobrovolnost zainteresovaných osob, které
s mládeží pracují. Důležité je i kofinancování projektu.
K. Smutná – poznámka k příloze žádosti „formulář rozpočtu“ - každý žadatel vyplňuje jinak, špatná
orientace a výpovědní hodnota - požadavek komise na zpřesnění, zpřehlednění.
B. Bauer – stanovisko komise může být doporučující v celkové výši žádaných finančních prostředků,
není nutné snižovat na stanovenou částku 200 000,- Kč, K. Švábenský – komise souhlasila s návrhem
této částky v rámci rozpočtu města, tudíž by ji měla při rozdělování respektovat.
Diskuze k žádosti o dotaci na provoz – je nutné znát přehled hospodaření organizace za loňský rok, jaké
jsou celkové náklady atd. – požadavek na výkaz zisku a ztráty, K. Švábenský - stejně jako u žadatelů o
dotaci na provoz v oblasti sport a tělovýchova.
Komise se rozhodla nepodpořit jednu z žádostí z důvodu finančního nadhodnocení projektu a nízkého
počtu podpořených osob. Dalším důvodem bylo i to, že komise nechce podporovat projekty, kde je
žádáno na mzdy organizátorů.
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Usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
schválit jednotlivé částky v oblasti volnočasových aktivit mládeže dle předloženého návrhu (příloha
č. 1 zápisu).

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
požadovat vždy výkaz zisku a ztráty za předešlý kalendářní rok od organizací, které si žádají o dotaci
na provoz.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.

ad 2)
Členové komise se seznámili s podanými žádostmi o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova.
Hlavním kritériem při rozhodování bylo srovnání počtu podpořených osob v rámci projektů s ohledem
na podobnou výši požadované částky.

Usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
schválit mimořádnou dotaci pro Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 ve výši 12 200,- Kč na projekt
„Spolupráce mezi Gymnáziem, Tišnov, Na Hrádku 20 a Gymnáziem Vojtecha Mihálika Sereď“.

Hlasování:

2/2/4

Usnesení není platné.

Usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
schválit mimořádnou dotaci pro Klub přátel školy ZŠ Tišnov ve výši 15 000,- Kč na projekt
„Vlastivědná exkurze u příležitosti 70. výročí osvobození ČR“.

Hlasování:

7/0/1

Usnesení bylo přijato.
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ad 3)
B. Veverková informovala o proběhnutých zápisech do základních škol (13. 2. 2015). K přijímacímu
řízení na ZŠ Tišnov, nám. 28. října se dostavilo 115 dětí, 1 dítě se přistěhuje o prázdninách. V současné
chvíli už jsou rozhodnuti rodiče 15 dětí, že podají žádost o odklad povinné školní docházky, rodiče
dalších 15 dětí zvažují. Dle předchozích zkušeností ZŠ předpokládá celkem 25 žádostí o odklad.
K přijímacímu řízení na ZŠ Tišnov, Smíškova přišlo 87 dětí, rodiče 14 dětí předpokládají podání žádosti o
odklad povinné školní docházky. Konečná čísla žádostí o odklad budou známa začátkem června,
nicméně už nyní se dá předpokládat, že v novém šk. roce 2015/2016 bude nutné otevřít v základních
školách v Tišnově 7 prvních tříd.
M. Růžička informoval o přijímacím řízení do Základní školy ZaHRAda, které proběhlo 13. 2. 2015.
Zapsáno bylo do 1. třídy 12 dětí.
J. Konečná informovala o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Tišnově. Zápisy
do mateřských škol proběhnou ve středu 29. 4. 2015. V letošním roce bude opět vysoký zájem o místa
v mateřských školách.
Informace z RC Studánka – k 30. 6. 2015 končí projekt na podporu každodenní péče o děti
zaměstnaných rodičů ve věku 2 – 4 roky financovaný z ESF (předškolka Ptáčata). Od 1. 7. 2015 bude
centrum nabízet pravidelné i nepravidelné hlídání dětí od 2 let, už ale bez podpory ESF.

ad 4)
Komise se seznámila s návrhy na výběr pozemků pro sportovně rekreační činnosti místních obyvatel,
zejména dětí a mládeže, v lokalitě Hony za Kukýrnou nebo v její blízkosti. Členové komise se shodli na
tom, že pozemek označený v mapce „B“ (u hřbitova) by byl pro případné hřiště nevhodný. Nicméně
záleží na tom, o jaké sportovně rekreační činnosti by se jednalo. Komise potřebuje znát bližší informace
o tom, co by mělo na navrhovaných pozemcích konkrétně vzniknout a pak se vyjádří k vhodnosti
pozemků.

ad 5)
Předsedkyně informovala komisi o podnětu jednoho občana města. Ten poukazuje na nebezpečí pro
děti, které sáňkují na kopci u „oranžového hřiště“ na sídlišti Klucanina. To je způsobeno nově
vysázenými stromky přímo v místě, kde děti sáňkují. Komise se domluvila, že příští jednání se půjde na
místo podívat nebo budou zajištěny fotografie a zjistí další potřebné informace, jak situaci řešit.
Nicméně už nyní komise navrhuje, aby v plánované studii sportovišť města byla zjištěna možná místa
pro sáňkování dětí v Tišnově.
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Přijatá usnesení:

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
schválit jednotlivé částky v oblasti volnočasových aktivit mládeže dle předloženého návrhu (příloha
č. 1 zápisu).

Hlasování:

8/0/0

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
požadovat vždy výkaz zisku a ztráty za předešlý kalendářní rok od organizací, které si žádají o dotaci
na provoz.

Hlasování:

8/0/0

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
schválit mimořádnou dotaci pro Klub přátel školy ZŠ Tišnov ve výši 15 000,- Kč na projekt
„Vlastivědná exkurze u příležitosti 70. výročí osvobození ČR“.

Hlasování:

7/0/1

Příští jednání komise: 21. 5. 2015, místo bude upřesněno

Zapsala: B. Veverková

Schválila: L. Borková
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Příloha č. 1
Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit mládeže pro rok 2015

Žadatel
Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova
Spolek Vinohrad
Rodinné centrum Studánka, o. s.
Junák – český skaut, středisko Květnice, z. s.
Za Sebevědomé Tišnovsko, o.s.
SHŠ Victorius
ZČHB 1. BRĎO Tišnov – Gingo
Odyssea Tišnov
Klub přátel školy ZŠ Tišnov
Celkem

Účel

Celková výše

Podpora volnočasových aktivit dětí
Věnujeme se našim dětem
Provoz RC Studánka, o. s. v roce 2015
Nákup materiálního vybavení
Příměstské tábory pro děti od 4 let
7. Hradčanské šermování
Obnova táborové základny
S putovní 3D lukostřelnicí do města i na vesnici
Volnočasové aktivity mládeže

V rozpočtu § 3421

35 000,- Kč
32 400,- Kč
97 000,- Kč
45 500,- Kč
130 700,- Kč
86 000,- Kč
25 000,- Kč
106 410,- Kč
20 000,- Kč

200 000,-
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Požadováno
15 000,- Kč
25 400,- Kč
50 000,- Kč
35 000,- Kč
49 500,- Kč
15 000,- Kč
22 000,- Kč
25 410,- Kč
20 000,- Kč
257 310,- Kč

Návrh KŠDMR
15 000,- Kč
23 000,- Kč
45 000,- Kč
35 000,- Kč
0,- Kč
15 000,- Kč
22 000,- Kč
25 000,- Kč
20 000,- Kč
200 000,- Kč

Hlasování

8/0/0

Schváleno
RM

