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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KVALIFIKOVANÉ VALNÉ HROMADY
ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY č. 2/2020
konané dne 8. června 2020 od 17.00 hod na OÚ v Hlubokých Dvorech
1) ZAHÁJENÍ – TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Předseda Kvalifikované valné hromady DSO p. Radomír Pavlíček zahájil jednání Kvalifikované valné
hromady svazku DSO Tišnovsko v roce 2020 přivítáním členů i hostů jednání. K navrženému programu
jednání nemá žádný z členů KVH připomínky.
Přítomní: viz prezenční listina – zasedání KHV je usnášeníschopné.
Jmenovitě:

Radomír Pavlíček – obec Železné
Bc. Simona Vaněčková – obec Bukovice
Prof. Ing. Tomáš Urban, PhDr. – obec Hl.Dvory
Bc. Pavel Novák – obec Šerkovice
Luděk Novotný – obec Rohozec
Dále přítomni: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka svazku Tišnovsko
Mgr. Barbora Packová – ředitelka MŠ VENKOV
Jitka Jandová – účetní svazku Tišnovsko
Omluveni:
Ing. Milan Huták, MBA – obec Unín
Navržený program jednání:
1. Zahájení – technické záležitosti
2. Kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole
3. Schválení hospodaření ŠPO
4. Informace po zápis dětí na rok 2020/2021
5. Návštěva náměstkyně MŠMT
6. Různé – diskuse, připomínky
7. Závěr
Předseda KVH DSO Tišnovsko za ověřovatele navrhl Bc. Simonu Vaněčkovou, zapisovatelku jednání p.
Miriam Jedličkovou. Přivítal ředitelku MŠ Venkov Mgr. Barboru Packovou.
Návrh usnesení 2/2020/1 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje navržený program jednání a za ověřovatele
zápisu jednání KVH č. 2/2020 schvaluje p. Simonu Vaněčkovou. Zapisovatelkou stanovuje paní M.
Jedličkovou.
Hlasování č. 1: pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 5)
Usnesení bylo přijato
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2 KONTROLA PODLE ZÁKONA Č. 320/2001 SB. O FINANČNÍ KONTROLE
Účetní svazku Tišnovsko p. Jandová seznámila přítomné s protokolem o výsledku kontroly vykonané
v organizaci MŠ VENKOV, ŠPO podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a podle §9 odst. 3
veřejnoprávní kontrola organizace a existence a dodržování interních směrnic.
Uvedla, že kontrolu provedli dne 8.6.2020 členové kontrolního týmu, kontrolované období od
1.12.2019 – 31.12.2019. Předmětem kontroly bylo zejména inventarizace, správnost účtování, čerpání
dotací, účtování nákladů a výnosů a existence a dodržování směrnic.
Kontrolní zjištění uvádí, že při veřejnosprávní kontrole hospodaření MŠ VENKOV, za rok 2019 nebyly
zjištěny nedostatky. Hospodaření probíhalo bez závad a odpovídalo obecně závazným právním
předpisům.
Návrh usnesení 2/2020/2:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko bere na vědomí výsledek kontroly podle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole za rok 2019, dle přílohy č. 1 zápisu.
Hlasování č. 2: pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 5)
Usnesení bylo přijato
3) SCHVÁLENÍ HOSPODAŘENÍ ŠPO
Účetní svazku p. Jandová seznámila přítomné s hospodařením ŠPO za období do 31.12.2019. Kontrola
byla provedena kontrolní komisi dne 8.6.2020, viz. příloha č. 2 zápisu. Kontrolní zjištění uvádí, že při
veřejnosprávní kontrole hospodaření MŠ VENKOV, za rok 2019 nebyly zjištěny nedostatky.
Hospodaření probíhalo bez závad a odpovídalo obecně závazným právním předpisům.
Návrh usnesení 2/2020/3:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje výsledek hospodaření ŠPO MŠ VENKOV, dle
přílohy č. 2 zápisu.
Hlasování č. 3: pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 5)
Usnesení bylo přijato
4) ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 2020/20201
Ředitelka MŠ p. Packová přítomné informuje, že s ohledem na aktuální epidemickou situaci podle
pokynů MŠMT proběhl 2. května 2020 zápis dětí do MŠ na rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí
i rodičů. Přítomní byli s kritérii pro přijímaní dětí do MŠ, dle kterých bylo rozhodováno o přijetí dítěte
do MŠ, seznámení na jednání KVH č. 1/2020.
Zápisu se účastnilo 19 dětí, z toho 2 děti musely být vyřazeny z důvodu nesplnění zákonných
požadavků. Pro školní rok 2020/2021 obsadí v MŠ Venkov o 17 dětí více ( přijato 17). Nejmladší přijaté
dítě dosáhne věku 3 let v říjnu 2020.
Dle garantovaných míst jednotlivých obcí svazkové ŠPO bylo obsazeno:
1) Obec Železné – garantovaná místa 18, obsazeno 11 trvalý pobyt v Železném + 7 ( nově přistěhovalí
do obce s trvalým pobytem po kolaudaci) celkem 18.
2) obec Šerkovice – garantovaná místa 7 – obsazeno 11 míst
3) obec Unín – garantovaná místa 10 – obsazena 4 místa + 1 nově staví v obci Unín, trvalý pobyt po
kolaudaci stavby = celkem tedy 5 obsazených míst
4) obec Hluboké Dvory – garantovaná místa 3 – obsazena 2
5) obec Bukovice – garantovaná místa 4 – obsazeno 5 míst
6) obec Rohozec – garantovaná místa 8 – obsazena 4 místa
Děti z dalších obcí : Lomnice – 2 děti, Velatice – 1 dítě
Na celkový počet 48 obsazených míst jsou pouze 3 děti z „nesvazkových obcí“.
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Dále paní ředitelka informovala, že na základě nového průzkumu mezi budoucími rodiči dětí MŠ k
délce provozní době udělala rozhodnutí pokračovat v nastaveném provozu MŠ v roce 2020/2021 do
17.00 hod.
Návrh usnesení 2/2020/ 4:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko berou na vědomí informace k zápisu děti do svazkové
MŠ VENKOV na rok 2020/2021.
5) NÁVŠTĚVA NÁMĚSTKYNĚ MŠMT
Předseda svazku poděkoval přítomným, kteří se zapojili do programu dnešní návštěvy zástupkyň MŠMT
RNDr. Matuškovou a Mgr. Katzovou ve svazku Tišnovsko a MŠ VENKOV. Dodal, že obě zástupkyně stály
u vzniku svazkového školství jako formy instituce regionálního školství v ČR a významně ho nadále
podporují. Návštěvy se účastnil i vedoucí odboru školství JMK pan Mgr. Hynek Nespěšný.
Proběhla krátká diskuse k proběhlým událostem dnešního dne – výstavba MŠ v obci Všechovice a MŠ
v obci Vohančice.
6) RŮZNÉ – DISKUSE, PŘIPOMÍNKY
1) Předseda KVH přítomné informoval, že realizace výstavby dětského hřiště u svazkové MŠ byla
koncem května ukončena. Momentálně čekáme na rozhodnutí MMR o financování projektu, kterého
realizace již byla provedena.
2) Předseda svazku členy KVH informuje o možnostech pro výstavbu svazkové kuchyně, 2 varianty:
1) obec Předklášteří – budova bývalé zvláštní internátní školy v parku – Ing. Výleta připravuje podklady
pro rozhodnutí na ČS o výběru objektu k realizaci projektu – svazkové kuchyně; výhoda: rychlost
spuštění provozu, nevýhoda – stará budova, nutnost dobudovat příjezdovou komunikaci, sklepní
prostory – vlhkost, komerční pronájem ze strany obce Předklášteří.
2) obec Vohančice – možnost výstavby svazkové kuchyně dle studie obce v předběžném výhledu cca.
3-4 roky, výhody – svazková MŠ + svazková kuchyň v obci současně, výstavba nového objektu včetně
infrastruktury a vybavenosti následně převedena do hospodaření a provozu ŠPO DSO za 1,- Kč,
nevýhoda – časová dostupnost cca. 3-4 roky.
Prof. Urban – starosta obce Hluboké Dvory vyjádřil svůj postoj k preferenci výstavby svazkové kuchyně
v obci Vohančice i za daných podmínek – delší čas spuštění provozu než v obci Předklášteří.
Pan Novák, místostarosta obce Šerkovice sděluje, že majitelé budovy bývalé bramburkárny v obci opět
projevili zájem o jednání s DSO k záměru rekonstrukce a pronájmu objektu pro svazkovou vývařovnu.
3) Ředitelka MŠ Mgr. Packová seznámila přítomné s návrhem na rozdělení zlepšení hospodářského
výsledku za rok 2019. Uvedla, že v roce 2019 vyl vytvořen zlepšený hosp.výsledek ve výši 81 497,- Kč
do rezervního fondu, viz. příloha č. 3 zápisu.
Návrh usnesení 2/2020/5:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2019, dle přílohy č. 3 zápisu.
Hlasování č. 4: pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 5)
Usnesení bylo přijato

7) ZÁVĚR
Jednání Kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko ukončil předseda p. Radomír Pavlíček v 18.00 hod.
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Radomír Pavlíček
Předseda KVH DSO Tišnovsko

Zápis ověřil:

Bc. Simona Vaněčková
člen KVH DSO Tišnovsko

Zapsala: PhDr. Miriam Jedličková
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