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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KVALIFIKOVANÉ VALNÉ HROMADY
ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY č. 3/2020
konané dne 16. žáří 2020 od 16.00 hod., výletiště u MŠ VENKOV, Železné
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
Ing. Václav Šuta – 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
Omluveni:
Ing. Milan Huták, MBA – obec Unín
Navržený program jednání:
1. Zahájení – technické záležitosti
2. Zahájení nového škol. roku 2020/2021
3. Výroční zpráva MŠ VENKOV za škol rok 2019/2020
4. Souhlas s čerpáním peněz z rezervního fondu
5. Informace o přípravě projektu školní jídelny
6. Slavnostní otevření dětského hřiště
7. Různé – diskuse, připomínky
8. Závěr
Předseda KVH DSO Tišnovsko za ověřovatele navrhl p. Luďka Novotného, zapisovatelku jednání p.
Miriam Jedličkovou. Přivítal ředitelku MŠ Venkov Mgr. Barboru Packovou.
Návrh usnesení 3/2020/1 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje navržený program jednání a za ověřovatele
zápisu jednání KVH č. 3/2020 schvaluje p. Ludka Novotného. 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 Zahájení nového škol. roku 2020/2021
Předseda KHV DSO p. Pavlíček předal po úvodním poděkování za přípravu nového školního roku slovo
paní ředitelce Mgr. Packová. Ta shrnula průběh ukončení min.školního roku 2019/2020 a nástup
nových dětí v září 2020. Uvedla, že v současné době v novém školním roce je 24 dětí na třídu na základě
zápisu do MŠ. DO MŠ bylo přijato integrované dítě, v souvislosti se kterým MŠ přijala pedagogického
asistenta. Vzhledem k vysokému počtu nově přijatých dětí paní ředitelka upozornila, že v dalším roce
bude nových míst velmi málo. Na jaře 2021 budou známé nové informace o trvalých pobytech
z jednotlivých obcí SŠS, následně bude možné vytvořit předpoklad počtu pro nové místa.
Návrh usnesení 3/2020/2:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace o zahájení nového školního
roku 2020/2021 ve svazkové MŠ VENKOV.
3) Výroční zpráva MŠ VENKOV za škol rok 2019/2020
Ředitelka MŠ VENKOV seznámila a provedla přítomné s první výroční zprávou svazkové MŠ VENKOV
za školní rok 2019/2020, viz. 1 příloha zápisu.
Ředitelka na základě dotazu dále potvrdila, že informace o hospodaření MŠ nebylo vzhledem k nově
zavedenému provozu a otevření MŠ v roce 2019 možné aktuálně do zprávy dodat (reálné náklady se
projeví až letos). Vše bude obsahem druhé výroční zprávy, zpracované po ukončení škol. roku
2020/2021, tj. v příštím srpnu.
Ředitelka paní Packová uvedla, že by ráda realizovala v novém školním roce různé sportovní i kulturní
aktivity, či už jako součást obecních akcí, nebo jiných událostí jednotlivých obcí.
Návrh usnesení 3/2020/3:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko přijímá výroční zprávu MŠ VENKOV za škol.rok 2019/2020
a bere na vědomí informace této zprávy, která je přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování č. 2: pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 5)
Usnesení bylo přijato
4) Souhlas s čerpáním peněz z rezervního fondu
Ředitelka MŠ VENKOV seznámila přítomné se žádosti o uvolnění finančních prostředků z rezervního
fondu, viz příloha č. 2. Finanční částka ve výši 80 000,- Kč bude po uvolnění použita na částečnou
úhradu spotřebované elektrické energie za rok 2019 a 2020.
Proběhla krátká diskuse, na které předseda KVH uvedl, že na objektu MŠ je připravena fotovolatika (
CSS zjistí dotační možnosti).
Návrh usnesení 3/2020/ 4:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje Žádost o uvolnění finančních prostředků
z rezervního fondu MŠ VENKOV ve výši 80 000,- Kč, dle přílohy č. 2 zápisu.
Hlasování č. 3: pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 5)
Usnesení bylo přijato
5) Informace o přípravě projektu školní jídelny
Předseda svazku v úvodu tohoto bodu připomenul přítomným původní varianty pro realizaci projektu
svazkové školní jídelny. Dále informoval, že CSS Tišnovsko aktuálně realizuje pro obec Všechovice
výběrové řízení projektu na rekonstrukci bývalé ZŠ, kde po ukončení vznikne svazková mateřská škola.
I tady je plánovaná jen výdejna jídla pro 34 dětí + pedagogický sbor. Po průzkumu zájmu o zapojení se
do projektu svazkové jídelny byla obcemi vybrána obec Předklášteří.
Aktuálně k projektu školní jídelny – obec Předklášteří oslovila několik projektantů pro přípravu studie
celého objektu. Dne 16. 9. 2020 zasedá Rada obce, kde bude hodnotit a vybírat projektanta pro
vypracování studie. Následně vedení obce informuje DSO a ZŠ Zahradu o podmínkách a spolupráci
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s návrhy studii. V souvislosti s přípravou projektu pro dotace a následné realizace je nejbližší
předpoklad otevření školní jídelny 1. 9. 2022. Provozovna jídelny by měla pro svazek připravit min. 600
jídel.
Návrh usnesení 3/2020/5:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace o přípravě projektu svazkové
školní jídelny v obci Předklášteří.
6) Slavnostní otevření dětského hřiště
Předseda pan Pavlíček hned v úvodě slavnostního otevření dětského hřiště poděkoval přítomné paní
ředitelce MŠ VENKOV Mgr. Packové za práci, čas a nadšení, se kterým přistupovali v MŠ při stavbě
hřiště. Dále poděkoval přítomným představitelům obce Železné a obcím zapojeným do SŠS svazkového
školství v DSO. Uvedl, že Nadace ČEZ přispěla k vybudování dětského hřiště celkovou částkou 250 000,Kč. Díky této podpoře mohl být naplněn cíl, zajistit kvalitní zázemí jak dětem MŠ, tak i široké veřejnosti.
Celkem je na ploše o rozloze 596 m2 instalováno 8 základních druhů herních prvků, výrazně v přírodním
stylu. Dále zde přibyl nový dětský domeček na hraní a domek na uložení venkovního vybavení a hraček
pro děti.
Přítomní se následně přesunuli na hřiště ke slavnostnímu otevření za přítomnosti vedení obce a členů
SŠS DSO.
7) Různé – diskuse, připomínky
V tomto bodě neměl nikdo z přítomných připomínky.
8) Závěr
Jednání Kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko ukončil předseda p. Radomír Pavlíček v 17.00 hod.

Radomír Pavlíček
Předseda KVH DSO Tišnovsko

Zápis ověřil:
Luděk Novotný
člen KVH DSO Tišnovsko

Zapsala: PhDr. Miriam Jedličková
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