Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 2/2019 ze dne 4. 3. 2019
Začátek: 16:30 hod.
Ukončení: 18:30 hod.
Přítomni: J. Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Mgr. Eva Brázdová, Mgr. M. Růžička,
Ladislav

Vyplašil,

Mgr.

Iva

Valová,

Václav

Kappel,

Bronislav

Bauer,

Mgr. Kateřina Hromčíková,
Nepřítomni: JUDr. J. Duda, PhDr. L. Beranová
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni: Mgr. L. Borková, Mgr. Petra Šnepfenbergerová
Hosté: Místo konání: MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117

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) Žádosti o dotace v oblasti VAM 2019
2) Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu bodu programu, a to k žádosti o dotace
v oblasti volnočasových aktivit mládeže v roce 2019 a připomněla aktuální termíny spojené
s projednáváním a přidělováním dotací.

Harmonogram podávání a schvalování dotací pro rok 2019:
19. 12. 2018

schválení programů RM a následné zveřejnění

prosinec 2018/leden2019

lhůta pro zveřejnění (min. 30 dní)

21. 1. - 21. 2. 2019

termín pro podávání žádostí

do 28. 2. 2019

doplňování, opravy žádostí o dotace a příloh

1. ZM v roce 2019 (únor)

schválení vzorových smluv ZM

4. 3. - 15. 3. 2019

projednání žádostí v komisích RM
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do konce března 2019

projednání žádostí RM (dle Plánu práce RM)

2. ZM v roce 2019 (duben)

projednání žádostí ZM (dle Plánu práce ZM)

Členové komise se vyjadřovali k jednotlivým žádostem o dotace, diskutovali a hodnotili
žádosti dle stanovených pomocných kritérií pro danou oblast. Při hlasování o konkrétních
žádostech zainteresovaní členové z jednotlivých spolků nahlašovali střet zájmů.
Při projednávání žádosti o dotaci podanou spolkem Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov
Václav Kappel poukázal na skutečnost, že množství podpořených osob je na tak velkou
částku neúměrně malé (spoustě spolků by částka 13000 pokryla celoroční činnost). Zmínil,
že spolupráci s partnerskými městy považuje spíše za politický akt než činnost ve
volnočasových aktivitách mládeže. Navrhuje, aby prostředky na tyto akce město bralo z
jiných zdrojů oproti prostředkům pro činnost oddílů a navrhl vhodnost vytvoření
samostatného dotačního titulu určeného přímo na spolupráci s partnerskými městy.
Při projednávání žádosti o dotaci spolku ZuZu English Education upozornila Mgr. K.
Hromčíková na chybně uvedenou informaci v žádosti o dotaci tohoto spolku, který se
Studánkou nemá uzavřenou nájemní smlouvu na prostory, ale platí poplatky za zajištění
technického zázemí. Jednotliví členové komise se k žádosti o dotaci vyjadřovali a shodli se
na následujícím odůvodnění, proč nedoporučují radě města Tišnova přidělit zmíněnému
spolku finanční prostředky:
Komise neshledala v projektu ZuZu Angličtina žádný podíl dobrovolnické činnosti. Jazykové
kurzy v ZuZu jsou plně hrazeny rodiči v obvyklé výši obdobných komerčních kurzů, jejichž
ceny přímo zahrnují i běžné provozní náklady, na které spolek požaduje dotaci.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova, schválit žádosti o dotace pro oblast
volnočasové aktivity mládeže 2019 v navržených částkách (viz tabulka).
Hlasování:

(viz tabulka) (pro/proti/zdržel se)
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Usnesení bylo přijato.

Žadatel
Spolek Vinohrad

Celková
výše
Požadováno
projektu
20 700

13 900

80 000

30 000

30 000

21 000

Sdružení škola a
rodina při ZŠ
Tišnov, Smíškova

40 000

15 000

Rodinné centrum
Studánka, z.s.

95 000

60 000

Spolek Odyssea
Tišnov

30 000

21 000

Sdružení rodičů a
přátel Gymnázia
Tišnov, z.s.

21 700

13 000

Základní škola
ZaHRAda

19 500

10 000

ZuZu English
Education, z.s.

15 000

10 500

351 900

194 400

VICTORIUS SHS
spolek
ZČ HB 1. BRĎO
TIŠNOV - GINGO

Celkem

Účel
Věnujeme se našim
dětem
11. Hradčanské
šermování
Obnova táborové
základny
Zkvalitnění
volnočasových
aktivit dětí, podpora
čtenářství
Projekt na podporu
aktivit pro rodiče
s dětmi od 4 měsíců
Lukostřelba pro děti
a mládež
Spolupráce mezi
Gymnáziem Tišnov
a Gymnáziem V.
Mihálika Sereď
Volnočasové
aktivity ZŠ
ZaHRAda
Podpora provozu
ZuZu English
Education, z.s.
----------------

Hlasování
pro/proti/zdržel se

Návrh
komise

9/0/0

13 900,-

9/0/0

25 000,-

9/0/0

21 000,-

9/0/0

15 000,-

9/0/0

60 000,-

9/0/0

21 000,-

7/1/1

13 000,-

9/0/0

10 000,-

8/0/1

0,-

Ad 2)
Různé:
-

Mgr. Milan Růžička pozval přítomné členy komise na festival „Jeden svět“ (hlavní
část projekce bude probíhat v Tišnově v době od 21. 3. -23. 3. 2019;

-

Mgr. Kateřina Hromčíková pozvala všechny přítomné členy na slavnostní otevření
stezky na Klucanině, a to 27. 4. 2019 v 9:00 hod.;

-

přítomní členové komise si připomněli významná výročí organizací pracujících
s dětmi a mládeží v letošním roce, konkrétně 15. výročí založení Studánky a 20
výročí od založení Inspira – střediska volného času Tišnov, jejichž oslavy se uskuteční
v září;

-

ředitel ZŠ ZaHRAda pozval přítomné členy do revitalizovaných prostor budovy
Riegrova a navrhl, aby příští jednání komise proběhlo právě ve zmíněných třídách.

Příští jednání komise: 29. 4. 2019, budova Riegrova 312 v 16:30 hod.
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Zapsala: Ing. Daria Švecová

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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