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

Místo: MěÚ Kostelec nad Černými lesy
Dne: 31.3.2015
Přítomni:
Zástupci obcí Kostelec nad Černými lesy (p. Kahoun, p. Černý), Kozojedy (p. Piller), Jevany (p.
Svoboda), Vyžlovka (p. Pelikán, p. Hrnčíř), Oleška (p. Vedral), Výžerky (p. Kopecký), Prusice (pí.
Charousová), Krupá (p. Mokroš), Černé Voděrady (p.Krčmář), Konojedy (pí. Růžičková, pí Neužilová)
Zástupci ZŠ: ředitelka ZŠ pí. Mgr. Rosensteinová a zástupce ředitelky ZŠ p. Mgr. Záboj
Nepřítomni: Nučice (pí. Jarošová se omluvila), Štíhlice, Oplany
Jednání zahájil starosta Kostelce nad Černými lesy zprávou o investičních výdajích do budovy školy a
plánech na další rekonstrukce v budoucnosti. V rámci této zprávy požádal přítomné zástupce obcí ve
školském obvodu o příspěvek přepočítaný na žáka docházejícího do ZŠ na tyto investice. V roce 2014
byla realizována stavba kanalizace ve škole v hodnotě 2.410.533,- Kč a přepočítaný podíl na žáka činí
3.325,- Kč. V letošním roce by měly práce pokračovat, počítá se s 500.000,- Kč na kanalizaci,
s opravou štítu školy směrem k železářství pana Mayera a s balkonkem u zadního vchodu do hlavní
budovy školy.
V diskusi bylo otevřeno několik otázek:
1. Podle demografické studie překročí počet dětí, které spadají do školského obvodu ve školním
roce 2016/2017 kapacitu ZŠ. Tato situace je kritická a existují patrně 3 řešení. Prvním je
přístavba v areálu školy. Kostelec má prostředky na nákup mlýna a přilehlého pozemku.
Pokud vyjdou studie osvětlení, může být v budově mlýna zřízeno až 6 učeben po 30 žácích,
což by mohlo z hlediska kapacity pro přijetí žáků stačit. Zde je problém, že patrně nestihneme
budovu zkolaudovat do začátku školního roku 2016/2017. Navazuje druhé krátkodobé řešení,
tj. rekonstrukce budovy školy v Olešce, která se dá stihnout včas. Je třeba vyměnit kotel a
patrně okna, proběhne jednání o hygienické dostatečnosti budovy (slíbil splnit p. Vedral,
starosta Olešky). Problematická je dostupnost Olešky pro dojíždějící žáky a cena školního
autobusu. Třetím východiskem je buď výstavba, nebo pronájem kontejnerové školy. Výhodou
je rychlost výroby a patrně i cena tohoto projektu. V průběhu dubna zástupci Kostelce budou
jednat s firmou Koma Modular o ceně a možnostech pořízení několika tříd, abychom se
nedostali do problémů s kapacitou školy.
2. Dle hygienického stanoviska je nutno pořídit technologické vybavení do školní jídelny,
abychom splnili hygienické normy. Technologie byla poptána, bude pořízena na pětiletý
operační leasing a požadovaná cena příspěvku na žáka a rok vychází na 710,- Kč.
3. Byla diskutována možnost, jak ideálně naplnit třídy, abychom nemuseli přistavovat
v časovém tlaku. Tato možnost podle paní ředitelky ZŠ neexistuje, neboť nelze přijímat nové
děti podle schématu násobků 30 tak, že děti nad násobek 30 nebudou přijaty.
4. Závěrem bylo domluveno, že město Kostelec nad Černými lesy obešle dotčené obce
s dopisem, kde budou vyčísleny požadované částky od jednotlivých obcí. Bylo domluveno, že
na tyto částky lze utvořit splátkový kalendář.

Zástupci všech obcí se shodli, že budou podílově přispívat na investiční výdaje, do oprav, na pořízení
technologie a v budoucnosti i na nutný vlastní podíl k dotaci na přístavbu budovy školy. Dále bylo
odsouhlaseno, že jestliže v obcích, které nebyly přítomny na jednání, nedojde k odsouhlasení
podílového příspěvku na žáka, zástupci obcí školského obvodu navštíví veřejné zasedání v těchto
obcích a vznesou požadavek na platbu těchto příspěvků.
Zástupci Kostelce nad Černými lesy budou průběžně informovat o jednáních s firmou Koma Modular,
s panem hejtmanem Peterou a s dalšími institucemi tak, aby ostatní starostové měli dostatek
informací a mohli včas podat otázky a jednat.
Na závěr jsme se shodli, že vypracujeme společný dopis / memorandum, ve kterém budeme
deklarovat společnou vůli spolupracovat na přístavbě ZŠ.

Zapsal: Jiří Kahoun

Pokud máte námitky k zápisu, pošlete mi je, prosím mailem na jiri.kahoun@kostelecncl.cz

