Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 7/2019 ze dne 2. 12. 2019
Začátek: 16:30 hod.
Ukončení: 18:15 hod.
Přítomni: Jana Konečná, Václav Kappel, Mgr. Eva Brázdová,
Mgr. Kateřina Hromčíková, Mgr. Iva Valová, Mgr. Petra Šnepfenbergerová
Omluveni: Bc. Š. Ondráčková, PhDr. L. Beranová, Mgr. Milan Růžička, Ladislav
Vyplašil, JUDr. J. Duda, Bronislav Bauer, Mgr. Lucie Borková
Nepřítomni:
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)

Žádosti o dotace v rámci dotačního titulu Podpora pracovníků s dětmi a mládeží
za rok 2019

2)

Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu bodu programu. Jednotliví členové komise
se zapojili do diskuse a konstatovali, že dotační titul je tak nastaven (tak), že je docela
postačující pouze kontrola ze strany administrátorek dotací, protože je přesně stanovena
maximální částka, kterou mohou jednotliví pracovníci spolků čerpat:
S ohledem na skutečnost, že komise nebyla usnášení-schopna, členové komise nehlasovali,
pouze vyjádřili své doporučení Radě města Tišnova (viz níže uvedené).
Přítomní členové Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova
doporučují Radě města Tišnova udělit finanční částky v rámci dotačního programu
Podpora pracovníků s dětmi a mládeží dle přiložené tabulky.
1

Dotační program Volnočasové aktivity mládeže – Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží pro rok
2019
Celková požadovaná částka za celý subjekt (žadatele) nesmí překročit 10 000,- Kč za rok.

Poskytnuto
v roce 2018
v Kč

Celkové
náklady
projektu
v Kč

Počet
podpořených
pracovníků

Požadovaná
částka
v Kč

Doporučeno
komisí dne
2. 12. 2019
v Kč

Rodinné centrum Studánka,
z.s.

9 664

9 554

9

8 754

8 754

ZČ HB 1. BRĎO TIŠNOV
- GINGO

8 740

12 540

9

8 250

8 250

Celkem

18 404

22 094

18

17 004

17 004

Žadatel

Schváleno v rozpočtu § 3421

50 000

Ad 2)
Různé:
-

předsedkyně komise spolu s ostatními členy ohodnotili průběh Adventní trhové
slavnosti – obecně akci všichni přítomní považují za velmi vydařenou a velmi kladně
hodnotili zapojení škol a spolků;

-

tajemnice komise upozornila na skutečnost, že součástí plánu práce Rady a
Zastupitelstva města Tišnova je také zpráva o činnosti mládežnických organizací a na
potřebnost součinnosti spolků a mládežnických organizací s pracovníkem MěÚ
Tišnov;

-

přítomní členové spolu s předsedkyní komise upozornili na komplikace s parkováním
způsobeným rekonstrukcí tišnovské nemocnice a na nedostatek parkovacích míst
v okolí MŠ Sluníčko a ZŠ Smíškova na ulici Na Rybníčku.

Příští jednání komise:

bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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