Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 5/2016 ze dne 25. 7. 2016
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 17:30 hodin
Přítomni: R. Zhořová, L. Borková, K. Švábenský, Š. Ondráčková, Mgr. J. Duda, J.
Konečná
Tajemnice: D. Švecová
Nepřítomni: B. Bauer, L. Šmardová
Omluveni: P. Kappelová, K. Smutná, I. Valová, V. Kappel, M. Růžička
Místo konání: místnost krizového řízení v budově radnice nám. Míru 111
Program jednání:
1) Žádost o mimořádnou dotaci Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov
2) Žádost o mimořádnou dotaci Klub přátel školy ZŠ Tišnov, z.s.
3) Seznámení s časovým harmonogramem rozpočtového procesu města Tišnova na rok
2017
4) Různé
Vedení jednání komise vedla předsedkyně komise PaedDr. Radmila Zhořová.
Předsedkyně přivítala přítomné členy komise a představila program jednání.
1) Komise projednávala žádost o mimořádnou dotaci Sdružení rodičů a přátel Gymnázia
Tišnov, IČO 02451123 na projekt „Spolupráce mezi Gymnáziem Tišnov, příspěvkovou
organizací a Gymnáziem Vojtecha Mihálika Sereď“.
Komise nebyla

vzhledem

k počtu

přítomných

usnášeníschopna, proto

se

nehlasovalo. Přítomní členové podpořili svým slovním vyjádřením žádost Sdružení
rodičů a přátel Gymnázia Tišnov o mimořádnou dotaci a všichni přítomní
doporučují Radě města Tišnova schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu
města Tišnova v celkové výši 9 000,- Kč pro Sdružení rodičů a přátel Gymnázia
Tišnov, IČO 02451123 na projekt „Spolupráce mezi Gymnáziem Tišnov,
příspěvkovou organizací a Gymnáziem Vojtecha Mihálika Sereď“.
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2) Komise projednávala žádost o mimořádnou dotaci Klubu přátel školy ZŠ Tišnov, z.s,
IČO 49458531 na projekt „Rozšíření stálé výstavy o Květnici na ZŠ Tišnov, nám. 28.
října“.
Komise nebyla

vzhledem

k počtu

přítomných

usnášeníschopna, proto

se

nehlasovalo. Přítomní členové podpořili svým slovním vyjádřením žádost Klubu
přátel školy ZŠ Tišnov, z.s, o mimořádnou dotaci a všichni přítomní doporučují
Radě města Tišnova schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova
v celkové výši 22 000,- Kč pro Klub přátel školy ZŠ Tišnov, z.s, IČO 49458531 na
projekt „Rozšíření stálé výstavy o Květnici na ZŠ Tišnov, nám. 28. října“.
3) Tajemnice komise seznámila přítomné členy komise s Časovým harmonogramem
rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2017a s termínem předložení požadavků
na rozpočet města 2017 na finanční odbor, t. j. do 16. 9. 2016. Úkol pro členy komise
do příštího jednání: návrhy na požadavky na finanční rozpočet 2017.
4) Různé:
a) Sulejow – zástupci škol konstatovali, že požadavek účasti dětí a žáků na sportovní
akci během prázdnin je nutno sdělit školám již v dubnu, a to z důvodu
organizačního zajištění (pedagogický dozor, souhlas rodičů, pojištění …)
b) Návrh komise – z důvodu přehlednosti, začlenit do žádosti o řádné dotace
informace zda žadatelé žádají také v jiné oblasti dotačního programu, v jaké, kolik
a na jaký projekt

Příští jednání komise: předpokládaný termín setkání – první týden v září – bude
upřesněno

Zapsala: D. Švecová

Schválila: R. Zhořová
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