ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ KOMISE
Termín a místo zasedání
Úterý 15.12.2020, 17:00, zasedací místnost radnice MČ Brno-Líšeň
Přítomni členové
Mgr. Hana Freibergová, Iveta Kolářová, Ing. Jaromír Talpa,, Mgr. Tomáš Jager (předseda
komise)
Nepřítomni členové
Hana Sosíková, Ing. Bronislav Horák
Program jednání
1. Zahájení, prezenční listina, program jednání
2. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2021
3. Diskuze
4. Závěr
Adl) zahájení, prezenční listina
Jednání bylo zahájeno v 17.03 hodin.
Program byl jednomyslně schválen 4 členy komise (2 nepřítomni).
Komise je usnášení schopná.
Ad2) Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2021
Předseda komise seznámil členy se skutečností, že finanční výbor odsouhlasil a předal
k dalšímu schválení v oblasti školství pro rozdělení dotací jednotlivým subjektům
částku 400 tis. Kč. Celková částka pro rok 2021 od žadatelů činí 880 tis. Kč .
Komise po vzájemné dohodě provedla předběžné rozdělení dotací, podrobně se zabývala
předmětem přesného účelu. Členové mají za úkol prostudovat jednotlivá doporučení
a připravit si případné připomínky na další zasedání komise (19.1. 2021).
Na příští setkání budou pozvány Bc. Julie Korabečná, ředitelka LMŠ Envíček a paní Martina
Hasoňová, ředitelka volnočasového a enviromentálního centra Envík. Jedná se o nově vzniklé
subjekty, s jejichž činností by se členové ŠK rádi seznámili.
Ad3) Diskuze -Úkoly z jednání školské komise 24.11.2020.
Ad3) PS Hády - žádost o změnu v rozpočtu dotace. Mgr. Humpolík dodal přesný,
nákupní seznam, který byl předán 30.11.2020 paní Jitce Markovičové.
Ad4) Žádost o změnu v rozpočtu dotace LMŠ Mariánka. Pan Jager navštívil LMŠ
Mariánka za účelem zjištění skutečné návštěvnosti zařízení v září - listopadu 2020. Byl
seznámen se skutečností, že LŠ průběžně navštěvuje dvacet zapsaných dětí.

1

A4)Závěr
Jednání bylo
Místo a čas:
Zapsal
Kontrola

ukončeno v 18.05 hod. Příští setkání je plánováno v úterý 19.1.2021.
Zasedací místnost v 17:00
Mgr. Tomáš Jager
Iveta Kolářová

PREZENČNÍ LISTINA JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ KOMISE MÚ Brno - Líšeň
DATUM:

15.12.2020
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Fňloha
Potvrzení o seznámen: se s jednacím sádem

Já nfepodepsanýSen komiseškolské, svým podpisem potvrzuji,
ejsem se seznámil s platným jednacím radem komisí RíVĚ, porozuměl jsem mu a nudu dodsžovat
jeho ustanovení.
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