Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 4/2021 ze dne 6. 9. 2021
Začátek: 16:30 hod.
Ukončení: 18:00 hod.
Přítomni: Jana Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Mgr. Eva Brázdová,
Mgr. Petra Šnepfenbergerová, Mgr. Štěpánková, Mgr. Kateřina Hromčíková,
Bronislav Bauer, Mgr. Iva Valová
Omluveni: Ladislav Vyplašil, Mgr. Lucie Borková, PhDr. L. Beranová, JUDr. Jan
Duda
Nepřítomni: Václav Kappel
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Místo konání: zasedací místnost hlavní budovy radnice 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozpočet 2022 – požadavky na rozpočet 2022 dle harmonogramu
Uzavírka Černohorské a Riegrova
Zahájení školního roku
Svazková škola
Info – dotační tituly
Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu odsouhlasenému bodu programu, který se
týkal požadavků Komise pro děti, mládež a rodinu na rozpočet města Tišnova 2022. Členové
komise diskutovali o výši finanční částky pro řádné dotace – oblast volnočasové aktivity
mládeže a všichni se shodli na skutečnosti, že alokace finančních prostředků je dostačující.
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města
Tišnova ponechat výši finančních prostředků pro řádné dotace – oblast volnočasové
aktivity mládeže ve výši 250 tisíc Kč, jako v minulých letech.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)
1

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předsedkyně komise vyzvala přítomné členy, aby poskytli informace o situaci související
s dopravními omezeními na ulici Riegrova a Černohorská. Zástupci jednotlivých organizací
sídlící na ulici Riegrova a členové bydlící na zmíněných ulicích se postupně vyjádřili ke
vzniklým dopravním omezením a konstatovali, že se zvýšenou obezřetností je současná
situace únosná a zvladatelná.

Ad 3)
Předsedkyně komise vyzvala zástupce školských organizaci, aby poskytl přítomným členům
informace o průběhu zahájení školního roku v základních a mateřských školách a případných
problémech souvisejících s testováním žáků. Mgr. Brázdová a Mgr. Šnepfenbergerová
informovali o počtu tříd v prvním ročníku základní školy a o počtu přijatých dětí. ZŠ nám. 28.
října otevřelo pro školní rok 2021/2022 celkem 4 první třídy s počtem 81 žáků a ZŠ Smíškova
otevřela v tomto školním roce 2 třídy s počtem 56 žáků. V ZŠ Smíškova proběhlo společné
slavnostní zahájení, v ZŠ nám. 28. října přivítali prvňáčky v jednotlivých třídách. Na obou
základních školách se zúčastnili představitelé vedení města.

Ad 4)
Předsedkyně komise informovala přítomné členy o záměru Dobrovolného svazku obcí
Tišnovsko postavit „svazkovou školu“. DSO Tišnovsko podalo v srpnu žádost o vyjádření
stanoviska města Tišnova k záměru výstavby svazkové ZŠ. Rada města Tišnova doporučila
zastupitelstvu města na svém jednání 1. 9. 2021 schválit udělení souhlasu DSO Tišnovsko
k zahájení zpracování záměru výstavby svazkové školy v lokalitě u Vitaru.
Následovala diskuse přítomných členů nad současnou nedostatečnou kapacitou tišnovských
základních škol a nad zaslanými materiály týkající se dotačního programu rozvoje
infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, ze
které by byla hrazena podstatná část zmíněného investičního záměru. Tento program
vyhlásilo ministerstvo školství v červenci 2021.
Komise školská pro děti, mládež a rodinu doporučuje Radě města řešit problém
nedostatečné kapacity základních škol na Tišnovsku zejména s ohledem na podmínky
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dotačních programů a vyhodnocení vlastnických vztahů ve vytipovaných lokalitách
zpracováváním záměru výstavby svazkové školy v lokalitě naproti Vitaru.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 5)
Tajemnice komise informovala přítomné členy o záměru vedení města připravit nový dotační
titul zaměřený na volnočasové aktivity seniorů. Celková předpokládaná alokace finančních
prostředků na dotační titul bude 250 tisíc korun.

Ad 6)
Různé:
a) Předsedkyně komise informovala přítomné členy o schválení úprav v Jednacím řádu
komisí, a to na jednání Rady města Tišnova dne 1. 9. 2021. Tato úprava povoluje, aby
schůze komise mohla probíhat i formou online videokonference. Tato forma schůze
musí být uvedena v pozvánce a při hlasování musí být člen připojen i na kameře.

Příští jednání komise:

bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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