UZNESENIA
komisie školstva a kultúry
Zoznam uznesení z 12. 06. 2017
od 10/17 do 14/17

10/17
11/17
12/17
13/17
14/17

-

Stanovisko k materiálom MsZ
Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácií
Návrh na rozpočtové presuny
Elokované pracoviská ZUŠ
Návrh na II. úpravu rozpočtu - odmeny pre pedagogických zamestnancov

Uznesenie č. 10/17
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie
mat. č. 41/17 – Návrh na vydanie Zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského 746/5
Prievidza
mat. č. 42/17 - Návrh na vydanie Zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 206/37
Prievidza
mat. č. 43/17 – Návrh školského a vzdelávacieho programu a výchovného programu ZŠ a MŠ
na Ul. P. Dobšinského
mat. č. 44/17 – Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu ZŠ a MŠ
na Malonecpalskej ul.
mat. č. 46/17 – Návrh Doplnku č. 2k VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Prievidza
II. odporúča MsZ schváliť bez pripomienok
mat. č. 41/17 – Vydanie Zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ na Ul. P. Dobšinského 746/5,
Prievidza
mat. č. 42/17 - Návrh na vydanie Zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ul. 206/37,
Prievidza
mat. č. 43/17 – Školský a vzdelávací program a výchovný program ZŠ a MŠ
na Ul. P. Dobšinského
mat. č. 44/17 – Školský a vzdelávací program a výchovný program ZŠ a MŠ
na Malonecpalskej ul.
mat. č. 46/17 Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Prievidza
Hlasovanie: všetci prítomní „za“

Uznesenie č. 11/17
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie tieto žiadosti o poskytnutie dotácie:
OZ Spevácky zbor Rozkvet –účasť na súťažnom festivale – 1500,00 eur a ústne vyjadrenie dirigenta
zboru Ing. Jána Glosa, že v roku 2017 už zbor neplánuje ďalší zájazdový pobyt, nakoľko im mesto
Prievidza umožnilo pobyt v partnerskom meste Velenje v Slovinsku;
OZ Spevácky zbor Rozkvet – obnovenie šatnice členov súboru - 3000,00 eur a informáciu, že v roku
2016 bola na tento účel poskytnutá zboru dotácia vo výške 1800,00 eur
OZ Ars pro femina – Mozaika života – výtvarná tvora žien – 500,00 eur
OZ K-2000 – Dotyky s remeslom – tvorivá činnosť seniorov – 600,00 eur
OZ Art point – Dubštok festival – 2000,00 eur
OZ Stay Tuned - Pedal Steel Guitar Session – 5. ročník hudobnej prehliadky – 1000,00 eur
OZ Divadlo „A“ a divadlo Shanti – účinkovanie na divadelnom festivale v Španielsku – 1000,0 eur
Regionálne kultúrne centrum – Ešte dúšok leta – multižánrové podujatie – 1000,00 eur
OZ Futbalový klub Veľká Lehôtka – Haluškovarenie 2017 – súťaž s kultúrnym programom – 500,00
eur
II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:
OZ Spevácky zbor Rozkvet – súťažný festival – neodporúča poskytnúť dotáciu (neaktuálne),
OZ Spevácky zbor Rozkvet – obnovenie šatnice členov súboru - 1200,00 eur
OZ Ars pro femina – Mozaika života – výtvarná tvora žien – 500,00 eur,
OZ K-2000 – Dotyky s remeslom – tvorivá činnosť seniorov – 300,00 eur,
OZ Art point – Dubštok festival – 1200,00 eur na technické zabezpečenie a propagáciu,
OZ Stay Tuned - Pedal Steel Guitar Session – – 5. ročník hudobnej prehliadky - 1000,00 eur na
honoráre pre hostí,
OZ Divadlo „A“ a divadlo Shanti – účinkovanie na divadelnom festivale v Španielsku – 1000,00 eur
na dopravu súboru,
Regionálne kultúrne centrum – Ešte dúšok leta – multižánrové podujatie – 1000,00 eur na
zabezpečenie festivalu podľa projektu;
OZ Futbalový klub Veľká Lehôtka – Haluškovarenie 2017 – súťaž s kultúrnym programom – 500,00
eur na zabezpečenie kultúrnych aktivít, cien a atrakcií pre deti
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uznesenie č. 12/17
Komisia školstva a kultúry
a) odporúča vykonať rozpočtové presuny na plnenie úloh v oblasti kultúry:
1. 1000,00 eur z programu 11 – 4 – 0820 – 640 – 2 na program 11 - KaSS - zabezpečenie
kostýmov permoníkov na Banícky jarmok
2. 500,00 eur z programu 11 – 4 – 0820 – 640 – 2 na program 9 – ZUŠ L. Stančeka - zhotovenie
tabúľ označujúcich účastníkov sprievodu Baníckeho jarmoku
3. 2000,00 eur z programu 11 – 4 – 0820 – 640 – 2 Program 9 – KaSS Prievidza - finančné
zabezpečenie založenia mestského dychového súboru
b) odporúča poskytnúť SVB Budúcnosť 1000,00 eur z Programu 11 – 4-08.2.0 – 640 - ako súčasť
dotácie odporučenej na rokovaní komisie dňa 2. 5. 2017 (1000,00 eur, spolu – 2000,00 eur)
Hlasovanie: všetci prítomné „za“

Uznesenie č. 13/17
Komisia školstva a kultúry
ukladá V. Miklasovej a A. Bakytovi preveriť legislatívne podmienky elokovaných pracovísk ZUŠ LS
na Malonecpalskej ulici a Ulici P. Dobšinského s účinnosťou od 1. 9 2017
Uznesenie č. 14/17
Komisia školstva a kultúry
odporúča zaradiť do II. úpravy rozpočtu mesta :
a) odmeny pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vo výške 100,00 eur/os.
b) finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu - výmenu okien na dvoch pavilónoch ZŠ na
Rastislavovej ul.

Zapísala: o. Ďurčenková

Helena D a d í k o v á
predsedníčka komisie školstva a kultúry

