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Z á p i s  

ze 4. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 21. dubna 2016 

Přítomni: 
Mgr. Libuše Vítová, Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková, Mgr. Jan Berki, Mgr. Dana Lysáková, 

Ing. Marie Pavlová, Mgr. Zuzana Tachovská, Ing. Ondřej Červinka, 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Petra Gabarová, Zbyněk Šrámek, PhDr. Milan Adamec, Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., 

Doc. PhDr. David Václavík, 

 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 8 členů. Výbor je usnášeníschopný.  

 

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Dům dětí a mládeže Větrník 

4) Různé 

1. Schválení programu jednání výboru dne 21. 4. 2016 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 21. dubna 2016 

(1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomen) 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru neměli k zápisu z 24. 3. 2016 žádné připomínky a vzali jej na vědomí  

 

3. Dům dětí a mládeže Větrník 

Členové výboru obdrželi podkladové materiály, které jsou předkládány na jednání dubnového 

zastupitelstva: 

a) Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a 

závazků (schválená Zastupitelstvem LK dne 29. 3. 2016) 

Přítomní členové byli informování o doplnění textu smlouvy na základě podnětu vzešlého z jednání 

RM dne 19. 4. 2016. 

Znění článku V. „Neinvestiční náklady“ včetně doplněného textu: 

Město se zavazuje každoročně poskytovat Kraji na základě smlouvy neinvestiční dotaci na provoz 

jeslí ve výši 2.000.000,- Kč, a to po dobu nejméně 10 let, počínaje  

1. 1. 2017, za podmínky zachování stávajícího režimu poskytování veřejné služby. 
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Hlasování o usnesení k materiálu „Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých 

souvisejících práv, povinností a závazků“ 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje smlouvu schválit, ale domnívá se, že jesle v Holečkově ulici by 

měly být nadále zřizovány statutárním městem Liberec. 

 

b) Návrh zřizovací listiny nově zřízené příspěvkové organizace DDM Větrník 

Nově zřízená organizace ponese název Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková 

organizace a bude vykonávat svou činnost od 1. 9. 2016 dle návrhu zřizovací listiny. Rozsah 

vykonávaných činností zůstane plně zachován jako u původního Domu dětí a mládeže Větrník, 

Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace. 

 

V návrhu zřizovací listiny v článku III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti byly 

doporučeny následující doplnění: 

1. Vymezení hlavního účelu činnosti  

a) Příspěvková organizace je zřízena za účelem zájmového vzdělávání směřujícího k účelnému 

naplnění volného času především dětí, mládeže, jejich rodičů a dalších dospělých zájemců, 

jakož i nadaných dětí, žáků a studentů. Jejím cílem je zdravý vývoj a rovnoprávné postavení 

mladé generace v souladu s Úmluvou o právech dítěte a Listinou základních práv a svobod. 

V rámci předmětu činnosti poskytuje stravovací a ubytovací služby. 

b) Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 

 Dům dětí a mládeže (středisko volného času) 

2. Vymezení předmětu činnosti 

a) Činnost organizace je vymezena § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcími předpisy. 

 

Hlasování o usnesení ke zřízení DDM Větrník 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje schválit: 

a) zřízení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, a 

to ke dne 1. 9. 2016  

b) návrh zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, se 

zapracovanými připomínkami 

 

 

4. Různé 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2016 od 16:00 hod 

v zasedací místnosti č. 110. 

 

 

V Liberci dne: 21. dubna 2016 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


