zápis ze 4. Jednání Vúboru pro školswía sociální věci ze dne 5.10. 2015
18 h ve Špýcharu

Přítomni:

Omluven:

Hrubá, Pilař, Stainer, Vitvarová
Parou|ek

Hosté: Archalousová

1. Volné nájemní byty v budově MÚ
Výbor odsouh ]asil variantu :
Jeden byt pronajmout zaměstnancivázanému k našíMČ nebo MÚ

(

např. MŠ,ZŠ).

Pronajmout ve stávajícím stavu a za současného nájmu.
Doporučujeme opětovně zveřejnit tento záměr.
Druhý byt ponechat prozatím pro MÚ jako místo pro archiv. Po roztřídění dokumentŮ a jejich
archivaci se ukáže, zda je potřeba archiv rozšířit v těchto prostorách, či nenÍ. Po té se bude
řešit dalšívyužití.

Pro:3x

Proti:0

Zdržel se:

lx

2. Odměna pro ředitele příspěvkových organizací MŠ,ZŠ

Výbor doporučuje schválit odměnu za 2. pololetíšk.roku 2OL4lt5
ředitelům příspěvkových organizací v částce jednoho hrubého měsíčníhoplatu. Ředitelka
nnš bude mít vyplaceno ze státního rozpočtu, ředitelZŠ z Fondu odměn (jejich navrŽenÍ.)

Pro:4x

Proti:0

Zdrželse:O

Bylo rozhodnuto podle kritériíbývalého vedení MČ.
Výbor vypracuje nová kritéria pro hodnocení ředitelů, která jim předloŽÍ.

3. Diskuze o akcích v příštímroce
Pí Hrubá navrhuje uspořádat divadelní představení pro děti ve Špýcharu.
- Dále se bude plánovat tradičnívítáníobčánků - jaro, podzim

Velikonoční koncert - Občané,občanům
- Jarní slavnosti ve spolupráci s Klubem přátel Hrnčíř

-

- čarodějnice

jarní a podzimní výlet pro seniory
-MDD - 1'62arc

-

- Prokopská pouť - Šupina
-

Mikuláš

slavnostive spolupráci s Klubem přátel Hrnčíř
- Vánočníslavnosti ve spolupráci s Klubem přátel Hrnčíř

- Svatováclavské

-

vánočníkoncert
4. proběhla diskuze ohledně financování pedagoga na v,ýuku angličtiny v ZŠ
z prostředkŮ MČ.

Názor Hrubé, Pilaře, Stainera - pouze bohaté MČ mohou financovat platy pedagogŮ,
všude je běžné- školy financují samy, případně ve spolupráci z rodiči.
Názor Vitvarové, Archalousové - financování by se mělo ponechat, je to investice do
našich dětí.

V loňském šk. roce naši ZŠnavštěvovala skoro polovina dětí z jiných MČ ČiobcÍ}.
Při sestavování rozpočtu bude vedena diskuze s ředitelem ZŠa hledání moŽnostÍ.

{

Zapsala: M.Hr ubá
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