Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č.3/2018 ze dne 6. 6. 2018
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 18:45 hodin
Přítomni: PaedDr. R. Zhořová, V. Kappel, PaedDr. P. Kappelová, Mgr. S. Kappelová,
Bc. Š. Ondráčková, Mgr. L. Borková, JUDr. J. Duda, B. Bauer
Nepřítomni:
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni: Mgr. M. Růžička, Mgr. I. Valová, Mgr. K. Švábenský,
Hosté: Místo konání: MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117

PaedDr. R. Zhořová, předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala
přítomné členy komise a konstatovala, že komise je usnášení schopna, dále představila
program jednání.

Program jednání:
1) Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova - Sdružení rodičů a
přátel Gymnázia Tišnov, z. s.
2) Kauza školky v Tišnově – petice, která nese oficiální název „Za vytvoření klidové a
relaxační zóny na 100 % plochy na pozemcích v proluce mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech“
3) Podpora stavby nové školky
4) Stavba nové školky v lokalitě Hony za Kukýrnou
5) Připomínky k územní studii školky v lokalitě Hony za Kukýrnou

Ad 1)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová informovala přítomné členy o žádosti o poskytnutí
mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova, kterou podalo Sdružení rodičů a přátel
Gymnázia Tišnov, z. s., se sídlem Na Hrádku 20, Tišnov, IČO 02451123, ve výši 10 050,- Kč
(celková výše projektu 16 050,- Kč), a to na projekt „EDISON“ (začlenění průřezových
témat do vzdělávacího projektu formou přítomnosti cizinců z různých zemí ve škole a
v hostitelských rodinách).
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Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova přidělit finanční částku v rámci
mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova, kterou podalo Sdružení rodičů a přátel
Gymnázia Tišnov, z. s., se sídlem Na Hrádku 20, Tišnov, IČO 02451123, ve výši 10 050,-Kč
(celková výše projektu 16 050,- Kč), a to na projekt „EDISON“ (začlenění průřezových
témat do vzdělávacího projektu formou přítomnosti cizinců z různých zemí ve škole a
v hostitelských rodinách).
Hlasování:
7/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Před druhým projednávaným bodem se dostavila členka komise PaedDr. Petra Kapelová.

Ad 2)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová otevřela problematiku petice, která nese oficiální
název „Za vytvoření klidové a relaxační zóny na 100 % plochy na pozemcích v proluce mezi
ulicemi Dlouhá a Na Honech“. Jednotliví členové se vyjadřovali k této problematice.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, nesouhlasí a nepodporuje petici, která nese název „Za vytvoření klidové
a relaxační zóny na 100 % plochy na pozemcích v proluce mezi ulicemi Dlouhá a Na
Honech“.
Hlasování:
8/1/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad 3)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová přistoupila k dalšímu bodu jednání, a to podpora
stavby nové školky. Opět se jednotliví členové vyjadřovali k otevřené problematice,
konkrétně k potřebnosti a nutnosti postavení nové školky ve městě Tišnově s ohledem na
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počet dětí, zákonnou povinnost přijímat od 2020 dvouleté děti a s tím snižování počtu dětí ve
třídách mateřských školek, novou výstavbu ve městě, inkluzi a související snižování dětí ve
třídě školky aj.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, podporuje stavbu nové školky ve městě Tišnově.
Hlasování:
8/1/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad 4)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová přistoupila k dalšímu bodu jednání, a to stavba
nové školky ve vybrané lokalitě Hony za Kukýrnou – mezi ulicemi Na Honech a Dlouhá.
Opět se jednotliví členové vyjadřovali k otevřené problematice, konkrétně k potřebnosti a
nutnosti postavení nové školky v lokalitě Hony za Kukýrnou, konkrétně na území mezi
ulicemi Na Honech a Dlouhá především s pohledu počtu mladých rodin a počtu dětí žijících
v této lokalitě.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, podporuje stavbu nové školky ve městě Tišnově v lokalitě Hony za
Kukýrnou mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech.
Hlasování:
7/1/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad 5)
Předsedkyně komise dále umožnila přítomným členům vyjádřit se k dosavadní zveřejněné
územní studii nové mateřské školky Pelčák a partner architekti z. č. 131 v lokalitě Hony za
Kukýrnou mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech.
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Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova při zadávání projektu nové mateřské
školy ve městě Tišnově v lokalitě Hony za Kukýrnou mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech,
který bude vycházet ze zveřejněné územní studie Pelčák a partner architekti z. č. 131,
zohlednit následující připomínky:
- komise doporučuje, aby budova MŠ byla samostatně funkční jediná budova, tak aby
vybavení školky a prvky zázemí nebylo nutné dublovat, a aby se snížily náklady na výstavbu
nové MŠ;
- komise doporučuje, aby budova MŠ byla umístěna na okraji pozemku v lokalitě Hony za
Kukýrnou mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech směrem k ulici Černohorská;
- komise doporučuje do projektu MŠ zahrnout provozně - technické zázemí budovy a zázemí
pro zaměstnance.
Hlasování:
8/1/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Příští jednání komise: předpokládaný termín – přelom srpen/ září 2018 bude
upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová

Schválila: PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně komise

tejemnice komise
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