ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT
ZE DNE 4. 3. 2014
Přítomni:

Libuše Dopiráková, Hana Milotová, Jiří Papež, Stanislav Pernický,
Rostislav Šťastný, Kateřina Vrtalová,Olga Pernická, Michal Nekola

Omluveni:
Neomluveni

Julie Bartoňková
Jan Siner

Projednávaná témata:
• Zpravodaj
• Aktuality z obce
• Plán akcí na rok 2014
• Žádost včelařů o příspěvek na prapor
• Žádost Diakonie o příspěvek
• Žádost TJ o příspěvek na činnost
• ZŠ a MŠ
• Různé
Zahájení schůze výboru provedl pan Pernický místo omluvené předsedkyně Julie
Bartoňkové.
Místostarosta Pernický seznámil výbor s připravovaným číslem Zpravodaje před jeho
vytištěním. Upozornil na uzávěrku dalšího čísla 4. 4. 2014 a vyzval k zasílání příspěvků.
 spolek včelařů předložil žádost o poskytnutí příspěvku ve výši Kč 1.500,- na svůj
prapor. Připravuje vlastní spolkovou vlajku, zapracovali by do ní i znak Poličné, který
je v současné době předložen poslanecké sněmovně ke schválení. Bylo nutné ještě
nějaké doplnění a vysvětlení heraldika, týkající se použitých symbolů – tento
požadavek byl splněn. Protože znak zatím není schválen, doporučuje výbor aby
nebyl použit na včelařském praporu, nicméně souhlasí a zastupitelstvu doporučuje
schválit požadovaný příspěvek ve stanovené výši.
 znovu bylo diskutováno zlepšení publikování plánovaných akcí. Protože jsme se
nestihli zapojit svými akcemi do Kalendáře Mikroregionu ValašskomeziřičskoKelečsko, bylo rozhodnuto do příštího zpravodaje připravit samostatný list, na kterém
budou odděleně uvedeny akce již realizované od počátku roku a ty, které se teprve
budou konat. Za tímto účelem zpracuje ředitel školy Papež s Katkou Vrtalovou
přehlednou tabulku, do které jednotlivé složky doplní své akce.
 dále byl výboru předložen dopis Diakonie, který seznamoval s její činností a péčí
poskytnutou občanům Poličné. Na jeho základě byl odsouhlasen příspěvek ze
sociálního fondu obce ve výši Kč 5.000,-,který by měl být použit právě pro naše
občany a výbor doporučuje Zastupitelstvu obce jeho schválení.
 Byla projednána žádost TJ – oddílu kopané o příspěvek na provoz oddílu ve výši Kč
70.000,-. Výbor navrhuje projednat tuto žádost v užším kruhu se zástupcem
finančního výboru (ing. Hradil) a doporučuje zastupitelstvu schválit tuto žádost
 paní Růžičková předložila návrh na zhotovení obrazové publikace na propagaci
Poličné využívající fotografie obce a nejbližšího okolí, doplněné krátkými veršovanými
fotografiemi fauny a flory vyskytující se v obci a veršovanými texty. Tento návrh byl,
jak z důvodu obsahu, tak kvůli navrhované ceně jednohlasně zamítnut. Naopak bylo
Zastupitelstvu obce doporučeno udělat dotisk Almanachu (který byl vydán u
příležitosti 700 let Poličné), protože jeho obsah má větší vypovídající hodnotu. V
budoucnu může být při nějaké významné příležitosti vydáno pokračování.

 multifunkční budova – p. Pernický seznámil přítomné s návrhem tří lokalit, z nichž dvě
byly vyloučeny (záplavová oblast, nemožnost parkovacích míst) a zůstala jako
nejvhodnější ta v centru obce naproti Jednotě. V současné době se řeší se problém
majetkového vypořádání vlastnictví pozemku. Pan Michal Nekola se spojí s
architektem Vašíčkem kvůli vypracování jednoduchého návrhu budovy
Plán akcí na rok 2014:
• únor/březen Masopustní zabijačka
Zajišťují Vojta Janoš a Vojta Bača. V pátek připraví studené výrobky, v sobotu ráno se
budou chystat produkty pro prodej. Oficiální zahájení v 11 hodin bouráním. Teplé
produkty a pití zajišťuje hospoda. V sobotu sraz 7 – 7.30 hod – chystání prodeje.
ZŠ a MŠ
• Katka Vrtalová připravila spolu s ředitelem Jiřím Papežem seznam akcí, které škola
pořádá a výši chybějících financí (odhad). Výbor po projednání doporučuje
zastupitelstvu poskytnout Radě školy dotaci na akce dle plánu ve výši 30.000,- Kč
• Na závěr nás ředitel školy seznámil s připravovaným zápisem dětí do MŠ a předložil
navržená kritéria, podle kterých se budou dětem přidělovány hodnotící body. Na
základě součtu bude vytvořeno pořadí. Maximální počet dětí v MŠ je 56.

Různé:
Na závěr bylo dohodnuto, že pan Pernický zajistí zveřejnění zápisu na našich
stránkách a po obdržení přehledu akci zajistí jejich zveřejnění v příštím čísle
Poličenských listů.
Byla vznesena nespokojenost s opakovanou neúčastí pana Sinera na jednáních
výboru.
Další schůzka výboru je podle plánu 8. 4. od 18.00 hod.
Zapsala: Libuše Dopiráková

