Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 9/2016 ze dne 6. 12. 2016
Začátek: 16:000 hodin
Ukončení: 17:30 hodin
Přítomni: R. Zhořová, L. Borková, B. Bauer, J. Konečná, V. Kappel, P. Kappelová,
M. Růžička, I. Valová
Nepřítomni: L. Šmardová
Tajemnice: D. Švecová
Omluveni: JUDr. J. Duda, Š. Ondráčková, K. Smutná, K. Švábenský
Místo konání: místnost krizového řízení hlavní budovy radnice
PaedDr. R. Zhořová, předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala
přítomné členy a představila program jednání.
Program:
1) Úkol z RM č. 29 konané dne 19. 10. 2016 dle usnesení RM/29/29/2016, která uložila
Komisi školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova zpracovat osnovu
uvažovaného dotačního titulu " Podpora pracovníků s dětmi a mládeži" (zjistit okruh
žadatelů, předpokládaný počet podpořených osob, zohlednit odbornost - vzdělání,
navrhnout celkovou finanční alokaci).
2) Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova – DD Tišnov na projekt
„Charitativní koncert“
3) Různé
Ad1)
Předsedkyně seznámila přítomné členy s úkolem z RM a zahájila diskuzi k dané
problematice. Jednotliví přítomní členové komise se vyjadřovali a navrhovali možná řešení.
Návrh usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, ustavuje pracovní tým „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“.
Vedoucí týmu je zvolena Mgr. Lucie Borková. Úkolem týmu je udělat průzkum u
případných zájemců a zpracovat základní strukturu programu, a to do února 2017.
Hlasování:

8/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.
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Ad2)
Předsedkyně komise shrnula základní informace o žádosti o mimořádnou dotaci z rozpočtu
města Tišnova – DD Tišnov na projekt „Charitativní koncert“. Členové komise v diskusi
upozornili na opakující se akci (10. ročník), která je jistě v plánu akcí DD, a proto by
bylo vhodné, aby organizace zařadila žádost do řádných dotací a nežádala v oblasti
mimořádných.
Návrh usnesení:
Komise školská pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města
Tišnova schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova v celkové výši
14 000,- Kč pro Dětský domov Tišnov, příspěvkovou organizaci IČO 70285772, a to na
projekt „Charitativní koncert“.
Hlasování:

7/1/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad3)
a) Předsedkyně komise přednesla členům komise dotaz místostarosty Mgr. M. Sebery, Ph.D.
na vyjádření se komise k záměru lukostřeleckého Spolku Odyssea Tišnov, IČO 26548593, na
využití areálu letního kina v Tišnově. Jednotliví členové komise diskutovali o problematice
bezpečnosti provozování lukostřelby, záměru a vize města na využití areálu letního kina.
Návrh usnesení:
Komise školská pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova nemá dostatek
aktuálních informací o záměrech města na využití areálu letního kina. Stanovisko
zaujme po jejich předložení a porovnání se záměrem lukostřeleckého Spolku Odyssea
Tišnov. Komise pro jasné vyjádření a stanovisko potřebuje i odborné posouzení
bezpečnosti projektu a záměru lukostřeleckého Spolku Odyssea Tišnov, IČO 26548593.
Hlasování:

8/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

b) Zhodnocení Jarmarku škol – pozitivní velká návštěvnost, nedostatky – některé stánky
problémy se zdrojem el. proudu.
Příští jednání komise: předpokládaný termín setkání – bude upřesněn

Zapsala: D. Švecová

Schválila: R. Zhořová
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