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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KVALIFIKOVANÉ VALNÉ HROMADY
ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY č. 3 /2019
konané dne 4. září 2019 od 17.00 hod na hřišti u MŠ VENKOV 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
Prof. Urban - obec Hluboké Dvory
Luděk Novotný – obec Rohozec
Ing. Hvízdal – obec Bukovice
Dále přítomni: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka svazku Tišnovsko
Mgr. Barbora Packová – ředitelka MŠ
Omluveni:
Ing. Milan Huták – obec Unín
Květoslav Tesař – obec Šerkovice
Navržený program jednání:
1. Zahájení – technické záležitosti
2. Otevření MŠ VENKOV
3. Schválení pojistné smlouvy pro vybavení MŠ
4. Provoz MŠ do konce roku 2019
5. Různé – diskuze, připomínky
6. Závěr
Předseda KVH DSO Tišnovsko za ověřovatele navrhl p. Luďka Novotného, zapisovatelku jednání p.
Miriam Jedličkovou.
Návrh usnesení 3/2019/ 1 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje navržený program jednání a za ověřovatele
zápisu jednání KVH č. 3/2019 schvaluje p. Novotného. 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) Otevření MŠ VENKOV
Manažerka svazku p. Jedličková přítomné krátce informuje o realizaci projektu „Dovybavení svazkové
mateřské školy VENKOV“, na které získalo DSO finance z JMK ve výši 1 900 000,- Kč. Realizátorem
projektu, resp. dodavatelem nábytku, který byl do MŠ dodán 21.8.2019 je firma Benjamin, s.r.o.
Předseda svazku uvedl, že první školní den ráno 2.9.2019 proběhlo v MŠ krátké slavnostní zahájení
školního roku v rámci otevření nové MŠ. Zahájení se kromě některých představitelů zapojených obcí
účastnili i zaměstnanci DSO Tišnovsko a zastupitelé obce Železné. Celkový počet přihlášených dětí
k 1.9.2019 byl 38 dětí, z toho 6 předškoláků. Dále uvedl, že v MŠ je plně fungující profesionální tým 4
učitelů a 2 nepedagogických pracovníků( školnice/ výdej strany). Strava je zajišťována ze školní jídelny
ZŠ a MŠ Dolní Loučky. Zde uvedl nutnost zamyslet se nad výstavbou ( rekonstrukci) objektu pro potřebu
stravování dětí a zaměstnanců MŠ ( možno i pro další využití stravy jiným MŠ, seniorům apod.).
Po krátké diskusi pozval předseda KVH a DSO pan Pavlíček všechny přítomné na krátkou prohlídku MŠ
VENKOV po ukončení jednání KVH ŠPO DSO.
3) Schválení pojistné smlouvy pro vybavení MŠ
Manažerka svazku p. Jedličková seznámila přítomné s návrhem Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č.
59000006975 mezi DSO Tišnovsko a pojišťovnou Slavia, a.s. Tímto dodatkem se připojišťuje v čl. 2 nově
do tabulky 1.3. článek II. živelní pojištění pro vlastní věci movité v mateřské školce v pojistné částce
2 500 000,- Kč. Adresa místa pojištění je Železné 200, 666 01. Dále byli projednány ostatní články
návrhu dodatku, který je přílohou č. 1 zápisu. Nová pojistná částka celého tohoto Dodatku, součástí
kterého je i připojištění mobilního zastřešení je 2 869,- Kč / rok.
Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování o návrh usnesení.
Návrh usnesení 3/2019/2 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje návrh Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č.
5900006975 dle přílohy č. 1 zápisu a pověřuje předsedu KVH a svazku Tišnovsko pana R. Pavlíčka k jeho
podpisu.
Hlasování č. 2: pro: 4 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 4)
Usnesení bylo přijato
4) Provoz MŠ do konce roku 2019
Předseda svazku přítomné informuje, že vzhledem k nově zřízené MŠ je nutné zajistit náklady a výdaje
na její provoz mezi obdobím od jejího otevření až do doby řádného přijetí dotace z kapitoly Všeobecná
pokladní správa z MF.
Manažerka svazku přítomné seznámila s návrhem žádosti o mimořádnou dotaci ( příloha č. 2) na
částečnou úhradu provozních výdajů právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované svazkem
obcí, která je poskytovaná z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa Ministerstva financí ČR.
Žádost o mimořádnou dotaci na Ministerstvo financí byla připravena na základě souhlasu o podporu
financování provozních výdajů ministryní JUDr. Schillerovou. Adekvátní částka pro 4 měsíce (září –
prosinec 2019) je stanovena dle počtu dětí zapsaných k 30. 9. 2019 ve výkazu pro MŠMT. V současné
chvíli ( k 1.9.2019) je zapsaných celkem 38 děti. Mimořádná dotace, kterou obdrží DSO ( ŠPO) od MF
bude tedy celkem 183 667,- Kč. Tyto prostředky budou náležitě účelové využité na provoz MŠ do konce
kalendářního roku 2019. Pro příští rok 2020 byla připravena žádost o dotaci na provozní výdaje od
1.1.2020.
Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování o návrh usnesení.
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Návrh usnesení 3/2019/3 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje podání Žádosti o poskytnutí mimořádné
dotace školské právnické osobě Svazkové mateřské škole VENKOV na část školního roku 2018/2019
a pověřuje předsedu KVH a svazku Tišnovsko pana R. Pavlíčka k jejímu podepsání.
Hlasování č. 3: pro: 4 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 4)
Usnesení bylo přijato
Návrh usnesení 3/2019/4 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace školské
právnické osobě Svazkové mateřské škole VENKOV na provozní výdaje školního roku 2019/2020 a
pověřuje předsedu KVH a svazku Tišnovsko pana R. Pavlíčka k jejímu podepsání.
Hlasování č. 4: pro: 4 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 4)
Usnesení bylo přijato
5) Různé – diskuze, připomínky
1) Manažerka svazu p. Jedličková informuje přítomné o nutnosti stanovení měsíčního tarifního platu
ředitelky MŠ ( viz. Stanovy DSO, čl. XIII., odst. 16 Zákoník práce určuje, že zaměstnavatel musí zařadit
zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnější práce, kterou pracovník vykonává nebo řídí.
Zařazení do konkrétní platové třídy musí být učiněno v souladu s nařízením vlády č.222/2010 Sb., o ka
-talogu prací ve veřejných službách a správě, kde jsou podrobně popsány práce dle jejich náročnosti i
to, která platová třída jim odpovídá. Ředitelky samostatných M%S vykonávají kromě přímé
pedagogické činnosti rovněž práce, které jsou v katalogu prací uvedeny v části Práce ve správě
organizace. Z Nařízení vlády č. 222/2020 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vyplývá,
že ředitelky samostatných mateřských škol mohou být zařazeny do 12. platové třídy (což potvrzuji
stanoviska
MPSV
a
MŠMT
i
externích
právníků). Pro ředitelku samostatné MŠ
tudíž nadále platí tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky, délka dovolené apod. Kromě výše platu
se nic nemění. Podle informací z MŠMT bude pro financování platů pedagogických zaměstnanců škol
na rok 2020 rozhodující stav k 30.9.2019.
Návrh usnesení 3/2019/5 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko stanovuje měsíční tarifní plat ředitelce Svazkové
mateřské školy Mgr. Barboře Packové dle Zákona č. 262/2006 Sb. ( zákoník práce) ve 12. platové
třídě.
Hlasování č. 5: pro: 4 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 4)
Usnesení bylo přijato

6. Závěr
Jednání Kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko ukončil předseda p. Radomír Pavlíček v 17.55 hod.
a všechny přítomné pozval k prohlídce MŠ VENKOV.

Radomír Pavlíček
Předseda KVH DSO Tišnovsko
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Zápis ověřil:

Luděk Novotný
člen KVH DSO Tišnovsko

Zapsala: PhDr. Miriam Jedličková

4
DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov, IČ: 750 58 944
email:info@dsotisnovsko.cz, tel. 731 499 194

