Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Zápis z III. jednání komise pro příspěvkové organizace
ze dne 26. listopadu 2013

Přítomni: Drahomíra Pištorová (předsedkyně), Mgr. Milada Hladíková, Mgr. Alena Kořínková,
Mgr. Eva Pěkná, Mgr. Dagmar Tesařová, Ing. Ivana Vodová, Mgr. Ing. Miroslav Andrt,
Mgr. Alexander Petrišče (členové), Martin Janeček (zapisovatel)
Omluveni: PhDr. Jiří Konvalinka
Hosté:

Ing. Petr Krupička, Mgr. Karel Straka

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Zahájení
Informace o rozpočtech přísp. org. na r. 2014
Informace o projektových možnostech
Změna znění zřizovacích listin
Výroční zprávy základních škol za šk. rok 2011/2012 a 2012/2013
Různé
Závěr

I. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala členy na III. jednání komise pro příspěvkové organizace
v letošním roce.

II. Informace o rozpočtech přísp. org. na r. 2014
M. Andrt na jednání přivítal vedoucího ek. odboru MěÚ Štětí Ing. P. Krupičku. Poinformoval,
že v rámci úspor jsou rozpočty příspěvkových organizací na r. 2014 sestaveny skromněji, kdy se
zřizovatel soustředí především na dofinancování již zahájených projektů, jako je výměna oken
a celkové zateplení MŠ Klubíčko, přístavba mateřského centra, atd. Dále je kladen větší důraz na
úspory v rámci provozních výdajů. Např. proběhl centralizovaný nákup el. energie a z vysoutěžené
ceny vyplývá příslib nemalé úspory.
P. Krupička zmínil zdárně probíhající kontroly příspěvkových organizací ze strany zřizovatele.

III. Informace o projektových možnostech
M. Andrt na jednání přivítal pracovníka agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR
Mgr. Karla Straku. Uvedl, že je-li v přísp. organizacích potřeba administrativní, asistenční či
správcovské prac. síly, lze takové místo(a) zřídit v rámci veřejně prospěšných prací nebo
absolventských míst ve spolupráci s úřadem práce nebo i přes různé regionální projekty, které
budou ve Štětí probíhat od ledna příštího roku, dále výzvy operačních programů (např. OPPI,
OPLZZ) či nadačních fondů, a také prostřednictvím neziskových organizací OS Naděje či OS
Romano Jasnila. Dále byla zmíněna možnost práce se žáky a rodiči v rámci odborného
poradenství, terénní soc. služby, SAS – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a práce se
skupinami v rámci lokálního partnerství.
K. Straka deklaroval plnou podporu v rámci výběru projektů k zajištění záměrů přísp. organizací
včetně asistence při administraci (ze strany MěÚ), a pro příklad zmínil možnost zajištění školního
psychologa v rámci prevence kriminality.
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IV. Změna znění zřizovacích listin
M. Janeček poinformoval o tom, že v září letošního roku proběhla u zřizovatele kontrola
hospodaření ze strany KÚ Ústeckého kraje, kdy byla doporučena změna zřizovacích listin v článku
6 odst. A. bod 1) písm. c), týkajících se bezúplatných převodů s udělením předchozího souhlasu
zřizovatele tak, aby znění bylo dáno do souladu s § 39b zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo zmiňované
písmeno c) ze zřizovacích listin vypuštěno a dodatky zřizovacích listin budou předloženy na
následujícím jednání rady města k doporučení ke schválení zastupitelstvu města.
V rámci písemné informace o připravované změně byly jednotlivé příspěvkové organizace taktéž
dotázány na případné návrhy změn zřizovacích listin z jejich strany, např. o další okruhy
doplňkových činností.
Dům dětí a mládeže Štětí po oslovení požádal o rozšíření předmětu činnosti a okruhů doplňkových
činností. Žádost byla zapracována do dodatku Změny zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Štětí.
Dvě příspěvkové organizace požádaly o změnu svého názvu. Důvodem bylo nepřesné
označení příspěvkové organizace na dodavatelských fakturách, což bylo předmětem zjištění
během veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací. P. Krupička připomněl, že správný
název organizace je jednou ze základních náležitostí faktury. Příspěvkové organizace uvedly, že
jejich názvy jsou často příliš dlouhé a účetní programy mívají problém takovou délku zpracovat.
Zřizovatel bude o této záležitosti s příspěvkovými organizacemi dále jednat.

V. Výroční zprávy základních škol za šk. rok 2011/2012 a 2012/2013
Členové komise se seznámili s výročními zprávami všech tří základních škol Města Štětí za
školní rok 2011/12. Ke zprávám neměli členové komise žádné výhrady či připomínky.
Komise bere na vědomí výroční zprávy základních škol Města Štětí za školní rok 2011/12.
Dále byly předány členům komise k prostudování výroční zprávy základních škol Města
Štětí za školní rok 2012/2013.

VI. Různé
1. Příspěvek na lyž výcvik z grant. systému města zůstává ve stejné výši jako v loňském roce.
2. Přísp. organizace byly M. Andrtem vyzvány, aby si připravily požadavky na provoz dopravního
hřiště v příštím roce s tím, že by při výuce mohl asistovat strážník MP Štětí a do začátku jarního
provozu bude dořešeno WC a místo s koloběžkami.
3. D. Pištorová zmínila, že v DDM je oproti loňsku lepší celková naplněnost kroužků, z nichž jsou
úspěšné především kroužky sportovní a umělecky zaměřené. Pro financování kroužku krajem
je nutná účast minimálně 5 dětí. M. Andrt zmínil možnost spolupráce s úřadem práce v rámci
kroužkových, asistenčních, či hlídacích činností.
4. V rámci koordinace volnočasových aktivit budou M. Janečkem obeslány přísp. organizace kvůli
zaslání seznamu kroužků.
5. 1. 12. proběhne rozsvícení vánočního stromku, kde se bude prezentovat kroužek keramiky při
DDM a 2. 12. proběhne v KS Štětí Mikulášská pro děti.
6. A. Petrišče připomněl, že v rámci platnosti nového občanského zákoníku musí žádost k zápisu
do první třídy podepsat oba rodiče, nebo se musí jeden z nich prokázat plnou mocí druhého
zákonného zástupce.
7. Dotaz na zvýšení úhrady za školní družinu ze 30,- na 50,- Kč byl na místě prověřen a bylo
zjištěno, že toto plně spadá do kompetence ředitele školy dle § 123 odst. 4 zák. č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
8. P. Krupička sdělil, že od příštího roku přibudou přísp. organizacím nové náležitosti potřebné
k úspěšnému schválení ročních účetních závěrek v zastupitelstvu města.
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9. D. Tesařová uvedla, že někteří rodiče vyučujícím vyhrožují. Lze spolupracovat s preventisty
kriminality i následně, aby rodičům domluvili či na ně působili. K případnému postihu za
vyhrožování nebo násilné chování je vhodné zajistit svědka. Preventisté mohou na rodiče
působit i v rámci posílání dětí do školy.
10. M. Hladíková sdělila, že v ulici Alšova chybí na dětském hřišti šlapky u šlapací lavice a dále
pozvala na divadelní představení ZŠ T.G.M dne 19. 12. v 10:00 v KS Štětí.
11. M. Andrt informoval o uvolnění bytu v ul. Pivovarská 601, který je vyčleněn jako služební
k řešení případných bytových obtíží zaměstnanců přísp. org.
12. Zástupci základních škol Města Štětí se dohodli na termínu zápisu do prvních tříd, a to 5. 2.
2014 od 12:00 do 17:00.

VII.

Závěr

Předsedkyně komise po vyčerpání všech bodů ukončila jednání v 15:00.
Další jednání komise je stanoveno na 11. 2. 2014 od 13:00.

Ve Štětí dne 26. 11. 2013

Zapsal: M. Janeček

Ověřil: M. Andrt
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