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Komise pro vzdělávání a sport
Rady města Blatná
Blatná dne: 6. 11. 2019

ZÁPIS
z jednání Komise pro vzdělávání a sport Rady města Blatná,
které se konalo dne 4. 11. 2019 od 14:30 hod.
Přítomni:
Členové komise:
Mgr. Marcela Karbanová – předseda komise, Ing. Eva Linhartová – garant komise,
Mgr. Radka Kocúrová, Mgr. Radek Řebřina, Michal Vanduch, PaedDr. Eva
Wachtlová
Omluveni:
Ing. Dušan Maleček
Přizváni:
Bc. Kateřina Malečková – starostka
Pavel Ounický - místostarosta
Jednání bylo zahájeno v 14:30 hodin předsedkyní komise Mgr. M. Karbanovou.

Program jednání:
1) „Program rozvoje sportu města Blatná“ - zhodnocení
2) Informace o aktivitách z „Programu rozvoje sportu města Blatná“, které již byly
realizovány
3) Informace k novému plastovému povrchu – hokejbalové hřiště
4) Informace k individuálním dotacím v oblasti sportovní
5) Základní školy a mateřské školy – zahájení školního roku 2019/2020, financování
regionálního školství od 1. 1. 2020
6) Různé

Průběh jednání:
1/ „Program rozvoje sportu města Blatná“ – zhodnocení
Členové komise zhodnotili plnění aktivit „Programu rozvoje sportu města Blatná“.
Některé aktivity z investičních záměrů města Blatná se v roce 2019 začaly realizovat,
některé aktivity byly dokončeny.
Priorita č. 1 - Investiční záměry města Blatná
a/ vybudování bikeparku - v roce 2019 dokončeno
b/ rozšíření výukových prostor ZŠ T. G. Masaryka – v roce 2019 započato
c/ úpravy školního dvora ZŠ J. A. Komenského – v roce 2019 některé úpravy
provedeny
Priorita č. 2 - Investiční záměry sportovních spolků
a/ renovace UMT pro fotbalový oddíl - v roce 2019 dokončeno
b/ vnější oplocení tenisových kurtů - v roce 2019 dokončeno
Pan M. Vanduch informoval členy komise o porušení tartanového povrchu
běžeckého oválu (zejména u doskočiště pro skok daleký). Poničení je způsobeno
prorůstáním kořenů z okolních stromů. Komise podporuje úpravu doskočiště. Tato
úprava je zahrnuta jako jedna z aktivit v programu rozvoje sportu města.

2/ Informace o aktivitách z „Programu rozvoje sportu města Blatná“, které již byly
realizovány
Pan M. Vanduch informoval o dokončení jedné z aktivit programu – renovace umělé
trávy pro fotbalový oddíl a jejím využívání sportovci, školami i veřejností a o
případném zabezpečení a stanovení pravidel využívání hřiště.
Další z dokončených aktivit bikepark byl otevřen v červnu a je již veřejností využíván.
Dále bylo dokončeno vnější oplocení tenisových kurtů.
3/ Informace k novému plastovému povrchu – hokejbalové hřiště
Pan místostarosta informoval členy komise o žádosti hokejbalového oddílu k úpravě
povrchu hokejbalového hřiště a předložil možné varianty úprav. K tomuto požadavku
se vyjádřila také paní starostka a členové komise. Zkvalitnění povrchu je komisí
podporováno a o vhodné variantě úpravy se bude jednat se zástupci hokejbalového
oddílu na zastupitelstvu města.
4/ Informace k individuálním dotacím v oblasti sportovní
Ing. E. Linhartová informovala o podaných žádostech o individuální dotace v oblasti
sportu (oddílů i fyzických osob) a následně proběhla diskuse k pravidlům pro
poskytování dotací na individuální účely.

5/ Základní školy a mateřské školy – zahájení školního roku 2019/2020, financování
regionálního školství od 1. 1. 2020
Ing. E. Linhartová informovala členy komise o zahájení nového školního roku, počtu
dětí a tříd v jednotlivých školách a připravované změně financování regionálního
školství:
Základní škola J. A. Komenského Blatná
- k 1. 9. 2019 zapsáno 386 žáků, 19 tříd – 10 tříd na I. stupni a 9 tříd na II.
stupni
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
- k 1. 9. 2019 zapsáno 413 žáků, 17 tříd – 10 tříd na I. stupni a 7 tříd na II.
stupni
Mateřská škola Blatná, Šilhova
- k 1. 9. 2019 zapsáno 112 dětí, 4 třídy, kapacita 112 dětí naplněna
Mateřská škola Blatná, Vrchlického
- k 1. 9. 2019 zapsáno 165 dětí, 7 tříd
Financování regionálního školství a změny od 1. 1. 2020:
- k 5. 9. 2019 provedena 3. úprava rozpočtu přímých výdajů – je zaměřena na
podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami přiznaná
v měsíci květnu, červnu a červenci 2019 a dále reaguje na požadavky na
individuální úpravy rozpočtu jednotlivých škol nebo ORP
- k 17. 10. 2019 provedena 4. úprava rozpočtu přímých výdajů – zahrnuje
podpůrná opatření přiznaná v měsíci srpnu, reaguje na nové výkony ve
školách od září a dále byly provedeny požadované změny v ukazatelích
rozpočtu
- poslední připravovaná úprava rozpočtu přímých výdajů bude v listopadu – zde
se také zohlední rozdělení 2. části rezervy obce III Blatná
- od 1. 1. 2020 dojde ke změně financování regionálního školství – financování
reálného objemu výuky a reálné výše tarifních platů pedagogů (současný
systém poskytuje finanční prostředky podle skutečného počtu dětí, žáků
uvedeného ve školní matrice pro daný školní rok).
6/ Různé
Paní starostka informovala o přípravách stavebního povolení k vybudování
venkovního zimního kluziště.

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin.

Příští jednání: březen – duben 2020
.
Zapsala: Ing. Eva Linhartová
Ověřila: Mgr. Marcela Karbanová

