Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach - 13.03.2012
Prítomní:
PhDr. Marian Kočiš - predseda komisie
Mgr. Jozef Šimún
Mgr. Monika Psotná
Mgr. Dušan Malko
Ing. Jaroslav Ružička
Mgr. Zdena Bunčáková - MsÚ (garant komisie - zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. VZN o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy ZUŠ, MŠ a školských
zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice
3. Vyhodnotenie kultúrnych podujatí za rok 2011
4. Kalendár podujatí na rok 2012
5. Rôzne
6. Záver
1.
M. Kočiš - oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, s ktorým prítomní jednomyseľne súhlasili
M. Kočiš - požiadal členov komisie, aby sa vyjadrili, či si komisia bude určovať na každom zasadnutí
overovateľov zápisnice
- všetci prítomní sa zhodli v tom, že netreba overovateľov a súhlasia s formou zápisu, ktorý bol doteraz
2.
M. Kočiš - povedal členom komisie dôvod prípravy VZN a požiadal Z. Bunčákovú, aby podala bližšie
informácie k návrhu VZN a k prílohe VZN, ktorej obsahom je výška dotácie z originálnych kompetencií mesta
na rok 2012 na prevádzku a mzdy ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske
Teplice
M. Kočiš - požiadal D. Malku, ktorý j e riaditeľom CVČ sv. Tarzícia, aby priblížil prítomným členom komisie
krúžkovú Činnosť CVČ a vyúčtovanie dotáciu mestu
D. Malko - CVČ má centrum v Trenčianskych Tepliciach
- v súčasnosti má CVČ vytvorené dve vysunuté pracoviská v susedných obciach, preto je počet prihlásených detí
taký vysoký (573)
- krúžková činnosť j e zverejnená aj na webovej stránke centra
- vyúčtovanie dotácie z originálnych kompetencií mesta predkladá CVČ štvrťročne

Uznesenie č. 1/13.03.2012
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča MsZ schváliť návrh VZN o určení výšky dotácie
z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej
Školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice.
za:5, proti:0, zdržal sa:0

3.
M. Kočiš - zhodnotil podujatia za rok 2011 a čerpanie financií z rozpočtu mesta na jednotlivé kultúrne podujatia
- podujatie - Príchod Mikuláša - označil ako finančne náročné podujatie a dal na zváženie, aby mesto
v budúcnosti uvažovalo o inej možnosti mikulášskeho programu pre deti, ktorá by bola finančne menej náročná

4.
- prítomní členovia komisie si pozreli pracovný kalendár pripravovaných podujatí mestom na rok 2012
a požiadali Z. Bunčákovú o doplňujúce informácie k niektorým podujatiam
- M. Kočiš - navrhol, aby poslanci boli viac informovaní o podujatiach
- akcie mesta by mali byť zaslané mailovou poštou všetkým poslancom aspoň niekoľko dní pred ich konaním
- zástupkyňa primátora v zmysle svojich kompetencií by mala informovať poslancov o jednotlivých podujatiach
a mala by koordinovať účasť poslancov na jednotlivých podujatiach
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Uznesenie č. 2/13.03.2012
Komisia berie na vedomie pripravované podujatia mestom na rok 2012.

5.
M. Kočiš - oznámil Členom komisie, že v TTTV bol uverejnený oznam niektorých občanov ohľadom nezáujmu a
nespolupráce komisie školstva, športu, kultúry a cirkví pri zabezpečovaní ľadovej plochy pre deti počas zimných
mesiacov
- občania by si mali uvedomiť, že komisia Školstva, Športu, kultúry a cirkví n i e j e výkonným orgánom
- komisia na súčinnosť zabezpečenia ľadovej plochy nebola oslovená, hoci členovia komisie podporujú všetky
športové aktivity, ktoré sa realizujú pre naše deti
- možnosti komisie na zabezpečenie ľadovej plochy sú iba v rovine podpory
M. KoČiš - v tejto súvislosti upozornil dvoch členov komisie, ktorí boli delegovaní do komisie práve pre oblasť
športu a aktivity detí, na ich slabú účasť na zasadnutiach komisie v roku 2011 (D. Malko sa zúčastnil zasadnutia
lx a J. Ružička 2x) a vyzval ich, aby sa v roku 2012 zúčastňovali zasadnutí komisie častejšie
6.
V závere predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a oznámil, že na nastávajúcom
zasadnutí sa bude komisia zaoberať žiadosťami o poskytnutie grantu z rozpočtu mesta na rok 2012

Zapísala: Mgr. Z, Bunčáková,dňa: 13.03.2012
predseda komisie

