Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 7/2016 ze dne 26. 9. 2016
Začátek: 16:30 hodin
Ukončení: 18:45 hodin
Přítomni: R. Zhořová, B. Bauer, Š. Ondráčková, Mgr. J. Duda, J. Konečná, I. Valová,
M. Růžička
Tajemnice: D. Švecová
Nepřítomni: x
Omluveni: K. Švábenský, L. Borková, P. Kappelová, L. Šmardová, I. Valová, K.
Smutná
Hosté: místostarosta Ing. Tomáš Komprs
Místo konání: prostory ředitelny, ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708
PaedDr. R. Zhořová, předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala
přítomné členy a představila program jednání, který navazoval na minulou komisi a
z nevyplývající úkoly.

Program:
1) Informace o využití areálů letního kina
2) Nový dotační titul „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“
3) Kritéria pro hodnocení žádostí o dotace 2017
Ad1) Informace o využití areálů letního kina
Z jednání minulé komise, vyplynul úkol pro předsedkyni komise a tajemnici – zajistit pro
následující jednání komise informace o možnosti využití některých prostor pro volnočasové
aktivity mládeže. Z tohoto důvodu byl na jednání komise pozván místostarosta Ing. Tomáš
Komprs, který komisi informoval o současných a rozpracovaných projektech zaměřených na
využití areálu letního kina.
Návrh usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán Rady města Tišnova bere na vědomí informace týkající se stávajících
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projektů využití areálu letního kina a zároveň doporučuje Radě města Tišnova dát
prostor pro veřejnou prezentaci záměru lukostřeleckého spolku Odyssea Tišnov. Dále
doporučuje spolku Odyssea Tišnov iniciovat uzavření smluvního vztahu k využívání
prostor kolem letního kina.
Hlasování:

7/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2) Nový dotační titul „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“
Členové komise řešili a navrhovali různé varianty a znění navrhovaného nového dotačního
titulu „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“ v oblasti Volnočasových aktivit mládeže,
jehož cílem by mělo být podpořit práci s dětmi a mládeží finančními prostředky v přiměřené
výši na základě měsíčně prokázaných „výukových jednotek“ pracovníky, kteří by doložili
odborné vzdělání v dané oblasti.
Návrh usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova vypsat nový dotační titul, který by
podpořil práci s dětmi a mládeží „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“.
Hlasování:

7/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3) Kritéria pro hodnocení žádostí o dotace 2017
Členové komise řešili na základě úkolů vyplývajícího z minulého jednání a na základě § 10a
odst. 4 zákona 250/2000 Sb., jednotlivá kritéria pro hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu
města Tišnova, tak aby v případě nepřidělení dotace nebo nepřidělení dotace v plné výši mohl
být sdělen důvod nevyhovění žádosti.
Návrh usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní
orgán, doporučuje Radě města Tišnova následující „pomocná kritéria“ pro hodnocení
žádostí v oblasti volnočasových aktivit mládeže, a to nad rámec „formálních kritérií“,
která jsou již obsažena v dotačním programu a v jeho podmínkách v Čl. X Vyhlášeného
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dotačního programu, a která musí být splněna, aby žádost byla zařazena k hodnocení ( jedná
se např. doložení požadovaných příloh žádosti, správné vyplnění žádosti aj.)
Navrhovaná „ pomocná kritéria“:
a) Finanční možnosti – výše finančních prostředků přidělených pro dotační titul
volnočasových aktivit mládeže z rozpočtu města Tišnova
b) Právnické a fyzické osoby v rámci správního obvodu s rozšířenou působností
Tišnov s předností tišnovských
c) Soulad projektu s dotačním programem
d) Počet podpořených osob – dětí a mládeže do 18 let
e) Spolufinancování projektů z různých zdrojů
f) Přínos realizace pro město
g) Spolupráce žadatele s městem

Hlasování:

7/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Příští jednání komise: předpokládaný termín setkání – bude upřesněn

Zapsala: D. Švecová

Schválila: R. Zhořová
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