Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 6/2019 ze dne 4. 11. 2019
Začátek: 16:30 hod.
Ukončení: 18:15 hod.
Přítomni: J. Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Václav Kappel, Mgr.L. Borková, JUDr. J.
Duda, Mgr. Kateřina Hromčíková
Omluveni: Mgr. Petra Šnepfenbergerová, , PhDr. L. Beranová, Mgr. Eva Brázdová,
Mgr. Milan Růžička
Nepřítomni: Bronislav Bauer, Ladislav Vyplašil, Mgr. Iva Valová
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Hosté: Místo konání: MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117

Předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala přítomné členy, a
konstatovala, že komise není usnášení schopna, dále představila program jednání.
Program jednání:
1)

Návrhy na změny a úpravy dotačního titulu řádných a mimořádných dotací pro rok
2020, úprava pravidel publicity, kritérií a dotační titul Podpora pracovníků s dětmi a
mládeží pro rok 2020 (materiály k prostudování následují)

2)

Informace - kapacita ZŠ

3)

Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu bodu programu. Jednotliví členové komise
se zapojili do diskuse a předložili návrhy na úpravy a změny v dotačních programech:
Přítomní členové Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova
doporučují Radě města Tišnova následující úpravy v dokumentech dotačních titulů pro
rok 2020:
a) doplnit do přílohy s názvem „Kritéria hodnocení pro žadatele dotací“ do pomocných
kritérií v oblasti Volnočasových aktivit mládeže kritérium – podíl dobrovolnické
práce;
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b) dotační program – „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“
uvolněných finančních prostředků

- v Čl. V - výše

- bod 3. – změnit maximální výši dotace na

jednoho dobrovolného pracovníka s dětmi a mládeží na vzdělávání z 2000,- na částku
4 000,- Kč;
c) v návaznosti na tuto změnu opravit v příloze s názvem „Kritéria hodnocení pro
žadatele dotací“ v pomocných kritériích v oblasti Podpora pracovníků s dětmi a
mládeží maximální výši dotace na jednoho dobrovolného pracovníka s dětmi a
mládeží na vzdělávání z 2000,- na částku 4 000,- Kč;
d) v dokumentu Vyhlášení dotačního programu - Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi
a mládeží v Čl. X - bod 4a) sladit s dokumentem Vyhlášení dotačního programu Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, ……., a to konkrétně
s Čl. X, bodem 6, a to v případě, že se jedná o dlouhodobě fungující subjekty;
e) upravit Čl. X bod 4 dokumentu Vyhlášení dotačního programu - Podpora činnosti
v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, ……., a to konkrétně vynechat slovo pouze,
které je v rozporu s dalším smyslem věty.

Ad 2)
Tajemnice komise informovala přítomné členy o výsledku jednání zástupců DSO Tišnovsko,
MAPu, města Tišnova a dalších dotčených obcí, které proběhlo 30. 9. 2019 v 16:00 hod. v
jednací místnosti dobrovolného svazku obcí v Předklášteří, kde zástupci obcí řešili
problematiku kapacit základních škol na Tišnovsku. Ze schůzky vyplynula potřeba aktuálního
řešení a hledání cca 20 tříd pro 600 dětí na Tišnovsku. Město Tišnov v rámci akutnosti
problému bude řešit nástavbu na ZŠ Tišnov, nám. 28. října a tím získá 4 třídy (viz rozpočet
2020 – na projektovou dokumentaci vyčleněno 50 tis. Kč), dále obec Předklášteří zamýšlí
otevřít II. stupeň základní školy a město Tišnov plánuje řešit potřebnost kapacit na základních
školách revitalizací bývalé budovy základní školy na ulici Riegrova.

Ad 3)
Různé:
-

předsedkyně komise informovala přítomné členy o školských organizacích, které se
zapojují do celorepublikové stávky učitelů 6. 11. 2019 – MŠ Sluníčko, MŠ Na
Paloučku;
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-

předsedkyně komise spolu s tajemnicí komise vyzvaly přítomné členy, aby se vyjádřili
k návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2020, a to korespondenční formou, materiál
bude pak součástí dalšího zápisu. Tajemnice rozpočet obdržela v pátek 1. 11. 2019;

-

K. Hromčíková pozvala přítomné členy na Studánkovou akci – Sv.Martin.

Příští jednání komise:

bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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