Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 2/2021 ze dne 3. 3. 2021
Začátek: 16:15 hod.
Ukončení: 18:18hod.
Přítomni: Jana Konečná, Bc. Š. Ondráčková, , Mgr. Eva Brázdová, Mgr. Lucie
Borková, Mgr. Petra Šnepfenbergerová, PhDr. L. Beranová, Václav Kappel, Ladislav
Vyplašil, Mgr. Štěpánková, Mgr. Kateřina Hromčíková, JUDr. Jan Duda
Omluveni:, Mgr. Iva Valová, Bronislav Bauer
Nepřítomni: Tajemnice: Ing. D. Švecová
Hosté: Místo konání: on –line - elektronická platforma MěÚ Tišnov
Předsedkyně Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala přítomné členy a
konstatovala, že komise je usnášeníschopna, dále přítomní členové jednohlasně souhlasili s
navrženým programem jednání.
Program jednání:
1) Žádosti o dotace v oblasti VAM – volnočasové aktivity mládeže 2021
2) Různé
Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu odsouhlasenému bodu programu, který se
týkal žádostí o dotace v oblasti volnočasové aktivity mládeže v roce 2021. Členové komise se
postupně vyjadřovali k jednotlivým žádostem o dotace, společně pak vždy navrhli částku
finančních prostředků, kterou zapsali a dohodli se, že schválí až závěrečnou tabulku návrhu
přidělení dotací.
Během diskuse členové řešili následující připomínky k jednotlivým žádostem:
-

-

-

-

Hnízdo – někteří členové upozornili, že spolek pro komunitní vzdělávání a ZŠ Zahrada žádají na stejnou
věc – bylo uvedeno na pravou míru, že Hnízdo sice žádá pro Zahradu, ale na volnočasové aktivity,
kdežto Zahrada žádá na školní družinu a školní klub;
Jezdecký klub Ranč Loučka – členové upozornili na vysoké školné v tomto klubu, cca 1600 Kč/ měsíčně;
za Sebevědomé Tišnovsko – provoz lesního klubu Kalužníček – požadované prostředky na wifi a tarif ve
výši 7 200 Kč, které nejsou prioritně určeny pro děti někteří členové považovali za nepřiměřené; dále
někteří členové upozornili na skutečnost, že lesní školka Ledňáček, není doposud zapsaná v rejstříku
lesních školek;
Post Bellum – projekt velmi promyšlený – uvedli pouze počet přímo podpořených osob – neuvedli počet
nepřímo podpořených osob tzn. nejen žáky zapojené do projektu, ale také pedagogy, spolužáky a
v neposlední řadě není zmíněn výrazný přesah projektu na celou oblast regionu Tišnovska;
uzavření Studánky – i přesto že díky uzavření spolku se snížily náklady na energie a aktivity se omezily
na 1/3, členové doporučili celou částku.
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Žádosti o poskytnutí dotace – volnočasové aktivity mládeže 2021 (alokováno v rozpočtu
250 000 Kč)
Celková výše
projektu v Kč

Žadatel

Požadováno
v Kč

Účel

Návrh komise v Kč

Materiální zajištění volnočasových aktivit
pro děti a mládež spolku Hnízdo
(materiální zajištění volnočasových aktivit
pro děti a mládež, které navštěvují školy
zřízené spolkem, jmenovitě ZŠ ZaHRAda, ZŠ
CoLibri a nově od září 2021 také LMŠ
Ledňáček)

Hnízdo - spolek pro komunitní
vzdělávání

25 500

14 000

Jezdecký klub Ranč Loučka, spolek

90 000

54 000

67 100

27 480 (realizace běhu paměti národa v rámci ORP
Tišnov a realizace besed s pamětníky dějin
20. století)

Post Bellum, z.ú. zastoupený
pobočkou Paměť národa
Jihomoravský kraj, centrum Brno

Rodinné centrum Studánka, z.s.

Provozní výdaje JK Ranč Loučka

14 000

23 000

Post Bellum na Tišnovsku

95 000

Projekt na podporu aktivit pro rodiče s
dětmi od 4 měsíců

60 000

(náklady spojené s realizací kroužků pro
předškolní děti od 4 měsíců)

27 480

60 000

Našim dětem
(motivace a zapojení dětí a mládeže do
života na venkově, zlepšování sociálních
vztahů a návyků, soutěživost, pohyb na
čerstvém vzduchu a jejich vzdělávání)

Spolek K.R.A.J.

15 500

10 850

Spolek Odyssea Tišnov

28 570

20 000

(pořízení šípů, komponentů šípů, 3D terče,
luků, cen do soutěží)

VICTORIUS SHS spolek

80 000

30 000

(úhrada a financování technické podpory
projektu, odměny účinkujícím v programu)

5 520

Lukostřelba pro děti a mládež
20 000

12. Hradčanské šermování
15 000

Zajištění provozuschopnosti LRKT
Kalužníček v roce 2021
Za sebevědomé Tišnovsko, z.s.

1 369 200

81 000

Základní škola ZaHRAda

22 000

11 000

Základní článek hnutí
Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV GINGO

20 000

14 000

(vytvoření archívu, zejména foto, z činnosti
oddílu)

14 000

1 812 870

335 110

----------------

250 000

Celkem

(zachování dostupnosti LRKT Kalužníček co
největšímu počtu rodin v závislosti na výši
jejich příspěvku)
Volnočasové aktivity ZŠ ZaHRAda
(nákup materiálu na volnočasové aktivity)

60 000

11 000

Archív oddílu

Před hlasováním odešla PhDr. L. Beranová.
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města
Tišnova přidělit nebo doporučit ke schválení Zastupitelstvu města Tišnova žádosti o
přidělení finančních prostředků v rámci řádných dotací roku 2021 v oblasti volnočasové
aktivity mládeže dle výše uvedené tabulky.
Hlasování:

9/0/1

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

Ad 2)
Různé:
a) Zástupci jednotlivých organizací se navzájem informovali o způsobu a možnostech
distančního provozu v návaznosti na protiepidemická opatření.
Příští jednání komise:

bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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