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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KVALIFIKOVANÉ VALNÉ HROMADY
ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY č. 2 /2019
konané dne 27. března 2019 od 16.00 hod v kulturním domě v Železném
1) ZAHÁJENÍ – TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ, SCHVÁLENÍ
ZAPISOVATELKY A OVĚŘOVATELE ZÁPISU, ZAHÁJENÍ).
Předseda Kvalifikované valné hromady DSO p. Radomír Pavlíček zahájil jednání Kvalifikované valné
hromady svazku DSO Tišnovsko přivítáním členů jednání. K navrženému programu jednání nemá žádný
z členů KVH připomínky.
Přítomní: viz prezenční listina – zasedání KHV je usnášeníschopné.
Jmenovitě:

Radomír Pavlíček – obec Železné
Ing. Václav Šuta – místostarosta obce Bukovice
Květoslav Tesař – obec Šerkovice
Luděk Novotný – obec Rohozec
Dále přítomni: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka svazku Tišnovsko
Mgr. Barbora Packová – ředitelka MŠ
Omluveni: Ing. Milan Huták – obec Unín
Prof. Urban - obec Hluboké Dvory
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení – technické záležitosti
Zmapování dětí obcí SŠS
Obecně závazná vyhláška pro obce SŠS
Různé – diskuse, připomínky
Závěr

Předseda KVH DSO Tišnovsko za ověřovatele navrhl p. Květoslava Tesaře, zapisovatelku jednání p.
Miriam Jedličkovou.
Návrh usnesení 2/2019/ 1 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje navržený program jednání a za ověřovatele
zápisu jednání KVH č. 2/2019 schvaluje p. Tesaře. Zapisovatelkou stanovuje paní Miriam Jedličkovou.
Hlasování č. 1: pro: 4 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 4)
Usnesení bylo přijato
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2) ZMAPOVÁNÍ OBCÍ SŠS
Dle doručených informací ze svazkových obcí o počtu dětí je stav všech dětí v rozmezí od 3-6 let
následující:
MAM zájem = 20 dětí
NEVÍM = 20 dětí
PRAVDĚPODOBNÉ NE = 10 děti
Ředitelka školky uvedla, že max. počet, který pro zápis do MŠ nabízíme je 40. Pro zajištění provozu je
potřebné doplnit uvedený počet dětí v MŠ. Přítomní se shodli, že v případě, že se přijme dítě z
nespádových obcí, bude tak na období 1 roku.
Skutečné (reálné) počty zájemců i potenciálních zájemců budou až po ukončení informační schůzky.
3) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA PRO OBCE SŠS
Manažerka svazku přítomné informovala, že zákonná povinnost obce při organizaci povinné školní
docházky a předškolního vzdělávání ukládá školským zákonem v § 178 odst. 2 písm.,.c) a §179
povinnost obce obecně závaznou vyhláškou (dále jen „OZV“) stanovit školský obvod mateřské školy.
Jedná se o OZV, kterou se stanoví školský obvod svazkové mateřské školy VENKOV zřízené svazkem
obcí Tišnovsko – návrh OZV viz příloha č. 1 zápisu.
Paní Jedličková seznámila přítomné s návrhem OZV, kterou distribuuje do obcí SŠS tak, aby mohly být
projednány na zastupitelstvech obcí a následně nabyly účinnosti po vyhlášení. Zákon připouští, aby
školský obvod vznikal postupně, jak budou OZV členských obcí SŠS nabývat účinnosti. Je však žádoucí,
aby z důvodu právní jistoty obyvatel svazkových obcí, nabyly všechny vyhlášky účinnosti dnem zahájení
činnosti mateřské školy zřizované svazkem obcí, tj. do 1.9.2019. Účinnost obecně závazné vyhlášky
svazkové obce SŠS však není podmíněna účinností vyhlášek ostatních obcí.
Návrh usnesení 2/2019/ 2 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko přijímá návrh obecně závazné vyhlášky pro stanovení
školského obvodu MŠ VENKOV zřizované svazkem obcí Tišnovsko a doporučuje ji ke schválení na
všech zastupitelstvech obcí zapojených do společného školského systému.
Hlasování č. 2: pro: 4 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 4)
Usnesení bylo přijato

4) RŮZNÉ – DISKUSE, PŘIPOMÍNKY
Manažerka svazku dále předala informace o nutnosti příprav a organizace ekonomické činnosti školy
ředitelce Mgr. Packové, která bude řešit všechny další kroky jako samostatná právnická osoba – vedení
účetnictví ve spolupráci s účetní pro MŠ VENKOV (M. Pavlíčková).
Následně proběhla krátká diskuse ke zdrojům úhrady výdajů na činnost ŠPO. Manažerka přítomné
informovala, že nezanedbatelným zdrojem příjmu zřizovatele (DSO Tišnovsko) je také dotace na
částečnou úhradu provozních výdajů právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované svazkem
obcí poskytovaná z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa Ministerstva financí ČR. Školský
zákon sice v právní úpravě školské právnické osoby nezavádí zvláštní pojem jako „příspěvek na provoz“
ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., v zásadě však v § 133 odst. 1 písm. d) obsahuje obdobný institut.
V této souvislosti kontaktovala i odbor školství na JMK, neúspěšně. Vzhledem k pilotnímu projektu na
JMK je nutné kontaktovat MF ČR a případně jiné svazkové MŠ v ČR ( např. Desné) jakým způsobem
jsou tyto zdroje distribuované pro zřizovatele ( §163 odst. 2 ŠZ).
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Po ukončení KVH ŠPO proběhne od 17.00 hod. v místním kulturním domě v obci Železné informační
schůzka pro rodiče, kteří mají zájem o provedení předběžného zápisu svých dětí do MŠ VENKOV.
5) ZÁVĚR
Jednání Kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko ukončil předseda p. Radomír Pavlíček v 16.55 hod.

Radomír Pavlíček
Předseda KVH DSO Tišnovsko
Zápis ověřil:

Květoslav Tesař
člen KVH DSO Tišnovsko

Zapsala: PhDr. Miriam Jedličková
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