KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č. 2/2018
které se uskutečnilo, ve čtvrtek 22. 02. 2018 od 17:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.
Přítomni: Mgr. Irma Celundová, Mgr. Vratislav Dočkal, Mgr. Jitka Kunešová, Mgr. Stanislav Mráz,
Ing. Jana Navrátilová, Pavel Starý, Mgr. Marek Výborný
Omluvena: Jana Plavcová, Mgr. Nina Pilná

1.

Zahájení jednání
Předseda komise přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání dle pozvánky. Doplnění
programu nebylo požadováno. Zápis z minulého jednání byl předán RM, která ho vzala na
vědomí.

2.

Návrh na rozdělení dotací v programu „Podpora spolkové a komunitní činnosti“
Všem členům komise byly s předstihem rozeslány naskenované žádosti o dotace z tohoto
programu na rok 2017, u kterého přísluší podat návrh RM ze strany Komise pro výchovu a
vzdělávání. Dále členové obdrželi informace o vyúčtování a využití dotací žadatelů v roce 2017.
Na základě prostudování dodaných podkladů si členové připravili vlastní návrhy rozdělení
prostředků určených rozpočtem města. Komise konstatuje, že některé žádosti nebyly úplné,
chyběly např. počty a seznam členů spolku či organizace s uvedením trvalého pobytu apod.
Komise nejprve posuzovala žádosti v programu „Podpora spolkové a komunitní činnosti“, kde
součet požadovaných podpor byl o 36.060,- Kč vyšší než alokovaná částka. Ke každé žádosti se
postupně vyjadřoval i s příslušným komentářem každý člen komise. Výsledný návrh komise pro
RM je následující:

Program Podpory spolkové a komunitní činnosti
Žadatel
SDH Chotěnice
Rodičovské centrum Radovánek, z.s.
ZO Českého zahrádkářského svazu H.M.
Společnost přátel Železných hor, z.s.
Svaz tělesné postižených v ČR, z.s. – MO H.M.
Živé město H.M., z.s.
Spolek Heřmani H.M.
Celkem

Požadovaná částka
15.000,67.000,11.000,12.060,40.000,10.000,10.000,165.060,-

Návrh
12.000,62.000,9.000,10.000,34.000,3.000,0,130.000,-
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Komentář:
Výsledný návrh je dán po důkladném posouzení všech žádostí. Vzhledem k relativně dostatečné
výši alokovaných prostředků byla snaha vyjít žádostem maximálně vstříc. Žádosti jsou komisí
považovány za opodstatněné a komise navrhuje podpořit činnost uvedených organizací v
uvedené výši, která je navrhována jako poměrné ponížení dotace s ohledem na disponibilní
prostředky. Výjimkou jsou dvě žádosti, kde komise u první navrhuje výrazně nižší dotaci resp. v
druhém případě žádosti zcela nevyhovět v plném rozsahu.
U žádosti spolku Živé město HM bylo opakovaně poukázáno na velmi obecné zdůvodnění žádosti
v sekci dotace na pravidelnou celoroční činnost spolků. Současně se jedná o spolek, který se
aktivně zapojuje do komunální politiky, což komise vnímá jako diskutabilní aktivitu v souvislosti
s dotací města na celoroční činnost. Z tohoto důvodu Komise doporučuje vyhovět žádosti ve výši
3.000,- Kč, což je částka požadovaná na jednorázové akce, které spolek pořádá pro veřejnost.
U žádosti Spolku Heřmani Heřmanův Městec na vydávání časopisu Heřman se všichni členové
komise shodli na neměnnosti stanoviska komise z roku 2016 a 2017 (viz zápis č. 9/2016). Zde se
uvádí: „ … komise se domnívá, že v situaci, kdy se jedná o časopis vydávaný jedním uskupením,
které je zastoupeno v Zastupitelstvu města, a kde byly opakovaně zveřejňovány mimo jiné i
názory související s touto činností spolku, není standardní a správné tuto aktivitu spolku
spolufinancovat z rozpočtu města v podobě dotační podpory. V této souvislosti byla zmíněna i
legislativní úprava, která zcela zakazuje politickým stranám přijímat dary či dotace ze strany
státu resp. samosprávy. Ač žadatel není politickou stranou, vyvíjí činnost charakterem obdobnou
a uvedená aktivita by mohla být občany vnímána jako podpora aktivit tohoto typu…“ Současně
bylo poukázáno na zjevný rozpor mezi zdůvodněním žádosti a přiloženým rozpočtem, který
zdaleka neodpovídá záměru žadatele. Ač bylo na tento fakt upozorněno v roce 2017, žadatel
toto nijak nezohlednil. Komise se současně domnívá, že již samotný fakt vydání časopisu
subjektem ucházejícím se o hlasy voličů cca 1,5 měsíce před komunálními volbami je bez ohledu
na obsah prezentací, která by neměla být podporována dotací města. Komise tedy doporučuje
žádosti nevyhovět v plném rozsahu.

3.

Návrh na rozdělení dotací v programu „Podpora volného času dětí a mládeže“
Bylo postupováno analogicky dotačnímu programu v bodě 2. Součet požadovaných podpor byl u
tohoto programu o 43.200,- Kč vyšší než alokovaná částka. Ke každé žádosti se postupně
vyjadřoval i s příslušným komentářem každý člen komise. Výsledný návrh pro RM je následující:

Program Podpory volného času dětí a mládeže
Žadatel
SDH Chotěnice
Spolek VESELO H.M.
ČTU – T.K. STARÝ PUŠKY H.M.
Společnost přátel Železných hor, z.s.
NO Církve československé husitské v HM
Spolek Chotěňáček, z.s.

Požadovaná částka
18.000,25.000,10.000,2.700,5.000,5.000,-

Návrh
14.000,20.000,10.000,2.700,3.000,4.000,-
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Spolek Heřmani H.M.
T.J. Sokol H.M.
Junák – český skaut, středisko Leknín H.M.
Modelářský klub H.M.
Celkem

9.500,3.000,90.000,55.000,223.200,-

6.000,3.000,85.000,32.300,180.000,-

Komentář:
Výsledný návrh je dán po důkladném posouzení všech žádostí. Žádosti jsou komisí považovány
za opodstatněné, panovala snaha vyjít žádostem maximálně vstříc. Vzhledem k výši alokované
částky se komise shodla na přibližném poměrném krácení žádostí. U krácení zohledňovala
činnost spolku, počet členů, klientů a další hlediska plynoucí z předloženého vyúčtování dotací za
rok 2017. U žadatelů do 10.000,- Kč navrhujeme až na výjimky vyhovět v plné výši.
Odlišný návrh je uveden u žádosti Modelářského klubu byl zohledněn poměrně vysoký počet
členů klubu s trvalým bydlištěm mimo HM (více jak 50%) a relativně velmi nízké členské
příspěvky uvedené v žádosti. Také je třeba zohlednit fakt, že více jak 50% členů je starších 15 let.
Z těchto důvodů dochází k výraznému zkrácení návrhu oproti požadované částce (i tak se jedná o
obdobnou částku jako v roce 2017).
U žádosti spolku Chotěňáček a SDH Chotěnice komise konstatovala, že žádosti se v některých
akcích žadatelů prolínají. Z tohoto důvodu navrhujeme u obou žadatelů ponížení dotace
v rozsahu souběhu akcí.
U žádosti Spolku Heřmani H.M. žadatel uvádí, že se akce konala v roce 2017 v rámci městem
finančně samostatně podpořených Dnů pro rodinu. S ohledem na tento fakt, který lze
předpokládat dle rozpočtu i v roce letošním, komise navrhuje žádosti vyhovět cca v 2/3 výši.
U žádosti NO Církve československé husitské v HM komise navrhuje nižší dotaci z důvodu
velikosti a dosahu akce směrem k veřejnosti a s ohledem na zjevné nesrovnalosti ve vyúčtování
za rok 2017, kde byla hodnocena zcela jiná akce.
Na závěr byla provedena rekapitulace a kontrola návrhů v obou programech. Všichni členové
komise s výsledným návrhem souhlasí.
Úkol: Předat návrh RM
Kdo: M. Výborný
Termín: Ihned
4.

Návrh textu na pamětní desku Karla J. Zákouckého
K zaslanému návrhu má komise tato doporučení:


dle zjištění členů komise je správné znění jména Karel Jan Zákoucký nikoli Zákoutský
(viz např. jeho knihy vydané ve 20. letech 20. stol.) – doporučujeme prověřit



sporné je i datum – uvádí se 3. 9. – doporučujeme prověřit (zemřel v Chrudimi, nebude
to složité)
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zkratku KČT, pokud to bude možné, doporučujeme rozepsat „Klub českých turistů“



poslední věta, ač je z jazykového hlediska v pořádku, nezní pěkně – doporučujeme ke
zvážení dvě varianty: „Zasloužil se o rozvoj turistiky na Chrudimsku a v oblasti Železných
hor“ nebo „Zasloužil se o rozvoj turistiky v Železných horách a na Chrudimsku“
Úkol: Předat návrh RM
Kdo: M. Výborný
Termín: Ihned

5.

Diskuse, různé



6.

krátce byl diskutován nový systém financování regionálního školství a aktuální stanoviska
MŠMT, s kterými seznámil předseda komise
příští jednání komise se uskuteční na začátku měsíce dubna v souvislosti s přípravou ocenění
úspěšných žáků – termín bude upřesněn

Předseda komise děkuje za konstruktivní přístup k jednání. Zasedání komise bylo ukončeno
v 17:55 hod.

Zapsal: Mgr. Marek Výborný, předseda komise
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