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Omluveni:

Školská
RM 14.12. 2016
14. 11. 2016 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Petr Spálený, Mgr. Lída Jůnová, Mgr. Silvia Doušová, PhDr.
Stanislava Lisková, Mgr. Růžena Votrubová, Mgr. Yvetta Jeřábková, Mgr. Vít
Šnajdr, Mgr. Karel Ptáček
Mgr. Jindřich Kozák, Václav Veselý

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Ing. Zuzana Moravčíková – omluvena – u lékaře
12. 12. 2016 – 16:15 hod.

Komise:
Datum :
Přítomni:

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
1) zápis školské komise ze dne 14. 11. 2016
2) žádost pana Václava Veselého o ukončení členství v komisi
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) žádost pana Václava Veselého o pozastavení členství v komisi do června 2017
2) příspěvkový program Města Kutná Hora v oblasti vzdělávání a volného času
1)
V úvodu se komise seznámila s žádostí pana Václava Veselého o pozastavení členství ve školské
komisi do června 2017. Z důvodu pracovního vytížení v odpoledních a večerních hodinách (pondělí –
pátek) se nemůže osobně účastnit schůzek komise. Pan Veselý se aktivně podílel na práci komise,
splnil i úkol v závěru tohoto roku - zpracoval a předložil hodnocení projektů elektronickou formou.
Za práci ve školské komisi mu děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v umělecké činnosti, pevné
zdraví a hodně štěstí.
2)
Z odboru památkové péče, školství a kultury (OPPŠK) členové komise obdrželi seznam projektů v
oblasti vzdělávání a volného času, jednotlivé předložené projekty a hodnotící formulář. Komise
obdržela Zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města Kutná Hora, se
kterými se seznámila a v souladu s nimi bude postupovat při hodnocení projektů.
V oblasti vzdělávání a volného času je přijato 12 projektů, které jsou po formální stránce
zkontrolovány odborem památkové péče, školství a kultury. Všichni členové komise si připraví
hodnocení všech projektů. Nemohou však posuzovat žádosti, na kterých jsou osobně zainteresováni.
Celkový počet bodů pro jednotlivé projekty zašlou všichni členové zapisovatelce komise nejdéle do
7. 12. 2016. Komise se k hodnocení projektů sejde 12. 12. 2016.
Výsledné celkové hodnocení projektů garantuje příslušná komise rady města, která svůj výsledek
postoupí k administraci schvalovacího procesu příslušnému odboru MěÚ (jednotliví členové komise
zašlou elektronicky hodnotící formuláře všech projektů zapisovatelce komise).
Pan Mgr. Šnajdr se v diskusi nad granty zamýšlel nad smyslem příspěvkového programu – je nutné
hodnotit přínos projektu, neměla by být podporována běžná činnost.
Dále byly diskutovány jednotlivé projekty. Paní Mgr. Doušová vyjádřila návrh na zařazení projektu
„Vyzdvižení zvonu na věž historickou technikou“ (předloženo Římskokatolickou farností –
arciděkanství Kutná Hora) do Calendaria Cuthna z důvodu významnosti akce pro občany celého

města.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 12. 12. 2016 od 16.15 hodin v malé zasedací místnosti
Vlašského dvora
Termíny následujících schůzek:
Pondělí 9. 1. 2017, 13. 2. 2017, 13. 3. 2017, 10. 4. 2017 od 16.15 hodin v malé zasedací místnosti
Vlašského dvora
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Návrh na zařazení projektu Vyzdvižení zvonu na věž historickou technikou (předloženo
Římskokatolickou farností – arciděkanství Kutná Hora) do Calendaria Cuthna.
4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. Dana Vepřková
Datum: 1. 12. 2016

