
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 18. 3. 2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Činnosť školských rád na jednotlivých ZŠ v MČ BNM
4/ Plánované investičné zámery v MŠ a ZŠ MČ BNM na rok 2013
5/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania. 
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

K bodu 2:
1/ Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k.ú.Vinohrady registra “C” KN parcely č.18340/10 a parcely č.18340/11, evidovaných v overenom GP č.68/2012 (vypracoval GATA, s.r.o....) v katastrálnom území Vinohrady (lokalita Sliačska - Krahulčia) od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní :  5
                     za :            5

2/ Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do správy škôl v zraďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento prepracovať, zosumarizovať položky prenájmu na skutočný výmer určený s minimálnou výškou
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           4
                     zdržal sa:  1

3/ Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre školský rok 2013/2014
Informoval vedúci oddelenia školstva Vladimír Novák, zdôraznil: mestská časť BNM prispieva na rôzne športové aktivity žiakov(lyžiarsky kurz, plavecký...), v rámci šetrenia dochádza k zredukovaniu: 
plavecký výcvik pre deti- predškolákov MŠ na 10,-€
korčuľovanie pre žiakov prvých ročníkov ZŠ na 10,-€
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou :
a/ dopísaťdo materiálu dotácie MČ na všetky MŠ
b/ vytvoriť na oddelení školstva MÚ BNM pre ZŠ MČ BNM pozíciu metodika pre verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy 
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

K bodu 3:
Komisia sa zaoberala otázkou činnosti školských rád na jednotivých ZŠ v MČ BNM, vyzdvihla prácu na ZŠ Cádrova, Česká, Sibírska, Jeséniova, Odborárska, Za kasárňou. Nespokojnosť vyjadrila s prácou členov Rady školy na ZŠ Riazanská.

K bodu 4:
Z investičných zámerov v MŠ a ZŠ MČ BNM sú naplánované akcie:
- rekonštrukcia MŠ Pionierskej 12/A (prvé poschodie, strecha, terasy)
- nadstavba budovy MŠ Odborárska
- rekonštrukcia strechy na MŠ Legerského
- výmena okien na MŠ Šuňavcová
Komisia vzala informáciu na vedomie.


Najbližšie zasadnutie sa uskutoční dňa 22.4.2013.


                                                                                            Ing. Andrea Vítková, v.r.
                                                                           predseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie



Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 19.3.2013


















