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Zápis z jednání k Akčnímu plánu  

SO ORP Říčany 

Datum a čas:  17. 8. 2015 v 9:00   Přílohy/počet stran: 1/2 

Místo jednání:   MÚ Kostelec nad Černými lesy   Zpracoval/a: Mgr. Markéta Žilková, KMOS 

Shrnutí 

z průběhu 

jednání 

Akční plán byl projednáván na setkání obcí společně s centrem služeb. Na začátku jednání 

dostali představitelé obcí vytvořený zásobník projektů. Regionální koordinátorka informovala, 

že je nutné vybrat 5 projektů, které budou zařazeny do akčního plánu. Paní analytička 

doplnila, že zásobník není definitivní, lze jej doplnit podle požadavků obcí. 

 

 Starosta Vyžlovky uvedl, že uvažují o obnově školy, ale dohodl se se starostou Kostelce jinak – 

na rozšíření kapacit kostelecké školy, ale možnost školy ve Vyžlovce existuje. Ideální by bylo 

zřídit dvě školy v Kostelci. Místostarosta Kostelce doplnil, že velká škola je problematická (z 

hlediska řízení), ale zřízení dvou škol je nereálné. Téma patří do MAP. Starosta Vyžlovky dále 

uvedl, že bude k dispozici 140 mld. Analytička upřesnila, že tyto finance budou určeny 

na multifunkční centra spíše sociálního charakteru. Na to reagoval starosta Vyžlovky, že by se 

dala využít budova Sanatoria v Kostelci (na školu, školku, domov důchodců). Analytička řekla, 

že by to byl dobrý projekt pro Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko. Dále upozornila, 

že dotace na školství půjdou přes IROP. Nyní je potřeba vybrat 5 projektů, které se zrealizují.  

 

U školství jsou navrhovány projekty platformy ředitelů a dotační centrum, u dopravy páteřní 

cyklostezka Ladova kraje. Reagoval starosta Vyžlovky, že by bylo dobré propojit také Vyžlovku 

s Louňovicemi. Starosta Olešky řekl, že jako prioritu vidí vyřešení kapacity školy v Kostelci nad 

Černými lesy. Regionální koordinátorka řekla, že by se nebála závaznosti, ale spíše by 

upřednostnila potřebnost. Potřebné je navýšení kapacit škol. Dále byl navržen komunitní 

sociální plán, multifunkční komunitní centrum se sociálními službami, dále uvedl 

černokostelecký místostarosta sociální byty – několik samostatných bytů, v jednom by byla 

pečovatelka. Reagoval starosta Olešky, že podobné byty mají v Cerhenicích, něco takového by 

bylo dobré zřídit i na Černokostelecku. Starosta Černých Voděrad se zeptal, jestli uvažoval 

Kostelec o možnosti zřízení multifunkčního komunitního centra v budově Sanatoria, když je na 

to alokováno tolik financí. Odpověděl místostarosta Kostelce, že mají místo, šlo by o úsporu 

nákladů, mají prostory, pokud do toho půjdou obce, mohou centrum vybudovat, ale budou 

potřebovat od obcí pomoct pokrýt náklady. Dále uvedl, že by bylo dobré v rámci ORP obnovit 

cesty a vzájemně je propojit – kdyby to někdo koordinoval. Paní Holíková z Konojed řekla, že 

jsou slíbené finance na cesty, kterých je hodně, ale jsou v dezolátním stavu, zaniklé.  

 

Dále se zeptala paní analytička na projekty v odpadovém hospodářství. Místostarosta 

Kostelce uvedl, že ho lze řešit svazkově. Starosta Vyžlovky sdělil, že nyní v rámci SO Region Jih 

proběhne aukce na dodavatele. Jde o vytváření modelů, kterými se pak budou moci řídit další 

obce. Analytička sdělila, že když se takový model vytvoří, další obce při potřebě už budou 

postupovat podle modelu, což bude výhodné. Místostarosta Kostelce řekl, že i sběrný dvůr lze 

vytvořit svazkový, byl by pro určitou lokalitu, navíc je potřeba příspěvků od obcí. Regionální 

koordinátorka uvedla, že musí být dostupný. Místostarosta doplnil, že by mohl být v rámci 

školského obvodu, ale je to ztrátové, proto je potřeba příspěvků od obcí. Paní Moravčíková 

z Oplan řekla, že malé obce na to určitě přispějí – potřebují ho, ale nemají finance ani prostor 
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pro zřízení.  

 

Dále regionální koordinátorka informovala, že 8. 9. přijde na setkání Sdružení obcí 

mikroregionu Černokostelecko ředitelka svazkové školy z Karlovarska a starosta. Starosta 

Kostelce požádal o zaslání informací k multifunkčním komunitním centrům, řekl, že by 

v budově Sanatoria mohla být svazková škola, domov důchodců, sociální byty, komunitní 

centrum. Analytička řekla, že největší problém je projekt – finance a nejistota, jestli bude 

dotace přidělena. Šlo by asi o investici 180 milionů, proto musí Kostelec vědět, jestli se ostatní 

obce také zúčastní, řekl kostelecký místostarosta. Následně bylo jednání ukončeno 

poděkováním za užitečnou diskuzi. 

Závěry 

z jednání 

Obce byly seznámeny s plánovanými projekty, byly požádány, pokud by jim nějaký projekt 

chyběl, o doplnění. Do akčního plánu by chtěly zařadit rozšíření kapacit školy v Kostelci, dále 

komunitní sociální plán, multifunkční komunitní centrum, koordinaci a obnovu cest, společný 

sběrný dvůr v Kostelci. Na projektech se musí podílet finančně všechny obce, Kostelec na ně 

nemá sám tolik financí. Bylo by dobré řešit školu a odpadové hospodářství svazkově. Zařízení 

musí sloužit několika obcím, ale musí být dostupné. Dobrý model vidí ve školském obvodu. 

 

 


