Zápis ze setkání starostů školského obvodu ZŠ v Kostelci nad Černými lesy

Místo: MěÚ Kostelec nad Černými lesy
Dne: 27. 4. 2016
Přítomni:
Zástupci obcí: Kostelec nad Černými lesy (p. Kahoun, p. Černý), Oplany (pí. Voříšková), Kozojedy (p.
Piller), Výžerky (p. Kopecký), Oleška (p. Vedral), Krupá (p. Mokroš), Černé Voděrady (p. Znamenáček),
Vyžlovka (p. Pelikán), Konojedy (pí. Růžičková), Jevany (p. Stejskal), Nučice (p. Klihavec)
Zástupci ZŠ: ředitelka ZŠ pí. Mgr. Rosensteinová a zástupce ředitelky ZŠ p. Mgr. Záboj
Jednání zahájil starosta Kostelce zprávou o neobdržení dotace na kontejnerovou přístavbu školy
z fondu MŠMT navyšování kapacity základních škol. Tiskem proběhla zpráva o úspěchu Českého
Brodu z fondu ministerstva financí. Pan tajemník Českého Brodu přislíbil zorganizovat příští týden
jednání se starostou Kostelce a společností, která dotaci pro Český Brod úspěšně sehnala.
Poté paní tajemnice Kostelce nad Černými lesy seznámila přítomné zástupce obcí s dodatkem ke
smlouvám o školském obvodu. Jeho obsahem je příspěvek do fondu na investice do ZŠ Kostelec nad
Černými lesy a z toho vyplývající garance nevypověditelnosti školského obvodu pro obce ze strany
Kostelce po dobu 5 let. Tyto dodatky byly následně rozeslány obcím emailem.
Pan Pelikán informoval o neúspěchu při žádosti o rekonstrukci budovy, kterou chtěla Vyžlovka využít
na přestavbu pro ZŠ Vyžlovka. Dále informoval o průběhu konference o demografickém vývoji
v prstenci kolem Prahy.
Paní ředitelka ZŠ informovala o dopise, který obdržela od ministrině školství, ve kterém se zmiňuje o
nové možnosti získání prostředků na zkapacitnění základních škol. Prostředky by měly být alokovány
v druhé polovině letošního roku.
Byla zmíněna i možnost oživení a rozšíření DSO Černokostelecko a svazkem obcí žádat o dotace na
zkapacitnění ZŠ. Tato varianta se nesetkala s velkým ohlasem vzhledem k časové a administrativní
zátěži hlavně v počátku vedoucí patrně k pozdnímu podávání žádosti.
Poté se rozvinula diskuse o možnosti opravy školy v Olešce. Pan starosta Olešky zadá přípravu
základního rozpočtu na nutné opravy prostor v této budově. Mělo by se jednat o výměnu oken a
koupi nového kotle na vytápění. Podle předpokládaných nákladů se pak starostové domluví, jestli se
pustíme do opravy této budovy, nebo vyčkáme a ještě jednou budeme žádat o dotace na
kontejnerovou školu.

Zapsal Jiří Kahoun

