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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
žádost Mikroregionu Čebínka zaslanou Zastupitelstvu města Tišnova o podporu záměru
navýšení kapacity základních škol v Tišnově - nástavby nad stávající ZŠ Tišnov, nám. 28.
října 1708,
schvaluje
návrh odpovědi Mikroregionu Čebínka na žádost zastupitelstvu města Tišnova o podporu
záměru navýšení kapacity základních škol v Tišnově dle přílohy č. ...... zápisu.
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Anotace
Mikroregion Čebínka, který sdružuje sedm obcí (Drásov, Malhosotvice, Všechovice, Skalička,
Čebín, Hradčany a Sentice), zaslal dne 28. 4. 2016 žádost Zastupitelstvu města Tišnova
o podporu záměru navýšení kapacity základních škol v Tišnově - nástavby nad stávající ZŠ
Tišnov, nám. 28. října 1708.
ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708 - vestavba učeben
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2016: 7 mil. (vlastní zdroje)
Předpokládané náklady: 18,8 mil.
Projekt řeší půdní vestavbu 6 kmenových učeben, 2 družin, kabinetů, šaten a sociální zázemí
v půdních prostorách pavilonu č. 8. Součástí projektu je i vybavení nábytkem a IT zařízením.
Aktuální stav:
Akce připravena, vydáno stavební povolení, zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Přidělena dotace z MF ve výši 12,5 mil. Kč. V současné době probíhá příprava výběrového
řízení na dodavatele stavby. Předpokládaná doba realizace stavby je srpen 2016 - červen
2017.
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Vážený pane předsedo,
jménem zastupitelstva města Tišnova si Vám dovoluji odpovědět na Vaši žádost zaslanou dne
28. 4. 2016 ve věci záměru navýšení kapacity základních škol ve městě Tišnově.
Volené orgány města Tišnova si uvědomují současný stav v tišnovských základních
školách, i ve školách ve správním obvodu města Tišnova, a to zejména co se týká kapacity.
S tímto vědomím Výbor pro strategické plánování a rozvoj města na svém zasedání dne
25. 5. 2016 doporučil realizaci projektu „Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708“.
Následně Rada města Tišnova konaná téhož dne schválila znění zadávací dokumentace k
veřejné zakázce „Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708“ a současně jmenovala
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku „Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708“. Realizací projektu, která by měla
proběhnout v období 08/2016 - 07/2017, tedy dojde k navýšení kapacity základní školy.
Projekt řeší půdní vestavbu 6 kmenových učeben, 2 družin, kabinetů, šaten a sociálního zázemí v
půdních prostorách pavilonu č. 8. Součástí projektu je i vybavení nábytkem a IT zařízením.

Prioritou vedení města Tišnova je, kromě uspokojení poptávky po přijetí dětí do tišnovských
základních škol, z dlouhodobého hlediska především zvýšení kvality vzdělávání, což nutně
souvisí i s prostorovými podmínkami - počtem tříd a odborných učeben ve školách, počtem
žáků ve třídách apod.
Věříme, že tento zájem Mikroregion Čebínka sdílí a v tomto smyslu se bude případným
dynamickým rozvojem na svém území zabývat.

S pozdravem

Jiří Dospíšil
Starosta města Tišnova

