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Z Á P I S 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

30. 03. 2017 

 

Přítomní: Pavel Novotný, Lubomír LEŽOVIČ, Jiří ZEZULKA, Ing. Martin Rosenbaum, Pavel PEUKER, 
Petr FORMAN, Ing. Luboš SALABA, Michal Krause, Martin VONDRÁČEK. 

Omluven:  0 

Přítomno:  12 občanů  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

Program jednání 
 

1.) Úvod zahájení 
2.) Hala Unitex 
3.) OFŽP 
4.) Majetkoprávní operace 
5.) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2017 
6.) Pronájem obecního bytu 
7.) Věcné břemeno Bimont / ČEZ 
8.) Různé 
9.) Různé 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jiří Zezulka, Martin Vondráček.   

1). Úvod, zahájení, kontrola plnění usnesení, schválení programu. 

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem jednání. V úvodu zasedání zastupitelstva 
obce, navrhl zařadit projednávaný příspěvek týkající se výstavby prefabrikovaného plotu z bodu „různé“ 
na úvod jednání.  

 Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 

       hlasování: 9 – 0 – 0   
                                                                                        (usnesení bylo přijato) 
         

2). Různé – 18:03 

Manželé Štichovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem 258, požádali zdejší úřad o povolení výstavby 
betonového plotu, který bude lemovat jejich rodinný dům. Požadavkem na výstavbu plotu, je ochrana 
soukromí a bezpečí. Samotná výstavba bude podléhat povolovacímu řízení ze strany stavebního úřadu. 
Obec k uvedené stavbě nemá námitek.     
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3). Hala Unitex – 18:05   

 

Firma Gumsel s.r.o. předložila ke schválení finální verzi smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 
Jedná se o pronájem průmyslové haly v bývalém podniku Unitex, umístěné na p.č. 84/6 o výměře 1978 
m2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 04. 2022.  

 Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu průmyslové haly v bývalém podniku Unitex, 
umístěné na p.č. 84/6 o výměře 1978 m2 jako prostor sloužícího k podnikání, mezí Obcí 
Jindřichovice pod Smrkem a firmou Gumsel s.r.o a to na dobu určitou do 30. 04. 2022. 

          hlasování: 9 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

4). OFŽP – 18:11 

Pan David Fajfer, požádal o finanční podporu  z OFŽP na realizaci akce: výměna oken u rodinného domu 
č.p. 7 v Jindřichovicích p.Sm. Cena realizace činí 91.746,14 Kč. Celková výše příspěvku činí 15.000 Kč.  

 Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000 Kč panu Davidu Fajferovi na 
realizaci akci „výměna oken u rodinného domu v Jindřichovicích pod Smrkem“. 

          hlasování: 9 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

5). Majetkoprávní operace – 18:15 

  
 Schválení prodeje pozemku v Dětřichovci panu Peterovi Kolesárovi, bytem Praha 9. Jedná se o pozemek 

p.č. 388 v k.ú. Dětřichovec o výměře 112 m2. Prodej za cenu 2.785 Kč. Prodej byl zveřejněn rozhodnutím 
ZO č. 6/2016 v době od 15. 12. 2016 do 15. 01. 2017. 

  

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 388 v k.ú. Dětřichovec o výměře 112 m2, panu 
Peterovi Kolesárovi, za cenu 2.785 Kč. 

 

 hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

 Paní JUDr. Eva Hlaváčková, bytem Praha 10, požádala o odprodej části pozemku p.č. 762/1 v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o část pozemku, sousedícího s jejími pozemky poblíž č.p. 45. V této 
chvíli se jedná o zveřejnění záměru prodeje. 

 Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 762/1 v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem. 

 

           hlasování: 9 – 0 – 0   
                      (usnesení bylo přijato) 

 

 Pan Ing. Petr Pávek, bytem Jindřichovice pod Smrkem 63, nabídl obci Jindřichovice pod Smrkem darem 
svůj pozemek p.č. 918/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

 Usnesení: ZO schvaluje přijetí daru od Ing. Petra Pávka a to pozemku p.č. 918/4 o výměře 56 m2 
v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
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           hlasování: 9 – 0 – 0   
                      (usnesení bylo přijato) 

 

  

5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2016 – 18:25 

Zastupitelům byly předloženy žádosti o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Jindřichovice pod 
Smrkem pro spolky v roce 2017. Jedná se o následující předložené žádosti:  

Pěvecký sbor Pohoda  15.000 Kč 
Lunaria, z.s.   15.000 Kč 
Mantulie, z.s.   15.000 Kč 
EIC, z.s.    15.000 Kč 

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost pro Pěvecký sbor Pohoda ve výši 
15.000 Kč v roce 2017. 

 hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 
 

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost pro Lunaria, z.s. ve výši 15.000 Kč 
v roce 2017. 

 hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost pro Mantulie, z.s. ve výši 15.000 Kč 
v roce 2017. 

 hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost pro EIC, z.s. ve výši 15.000 Kč v roce 
2017. 

 hlasování: 8 – 0 – 1   
              (usnesení bylo přijato) 

    

6. Pronájem obecního bytu – 19:25 

Jedná se o pronájem obecního bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 1 v obci Jindřichovice pod Smrkem. Byt má  
velikost 43,70 m2 a dispozici 2+1. Byt prošel celkovou rekonstrukcí elektřiny a vnitřních prostor. Nové 
štuky, omítky, plovoucí podlahy, dveře, kuchyňská linka, wc atd. Nájemce před podpisem smlouvy uhradí 
peněžitou jistotu k zajištění nájemného a splnění jiných povinností v nájmu vyplývajících („kauce“) ve 
výši 2 měsíčních nájmů. Z předložených žádostí o obecní byt byla vybrána jako nejvhodnější žádost pana 
Martina Izsófa.  

Usnesení: ZO schvaluje přidělení obecního bytu č. 5 v bytovém domě č. p. 1 v obci Jindřichovice 
pod Smrkem a to žadateli Martin Izsóf. 

 

hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 
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7. Věcné břemeno Bimont/ČEZ – 18:30 

 
Společnost ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení společnosti Bimont s.r.o. Liberec, podala žádost o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu IV-12-
4015292 LB-Jindřichovice p.p.č. 1287, úpr. sítě NN. Jedná se o výměnu vedení před panem Homolkou. 
Dále pak společnost Bimont s.r.o. Liberec, předložila žádost o vydání souhlasu s navrženou realizací akce. 
Po proběhlém vyjadřovacím řízení zastupitelů bylo vydáno souhlasné stanovisko se smlouvou. Co se týče 
navrženého postupu prací, pak zastupitelstvo nesouhlasí s poškozením obecní cesty a poškozením plotu u 
pana Homolky, vedením kabelu hranicí pozemků. Bude vydáno samostatné vyjádření. 

 

 Usnesení: ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvy o právu provést stavbu IV-12-4015292 LB-Jindřichovice p.p.č. 1287, úprava sítě NN, mezí 
obcí Jindřichovice pod Smrkem a společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společnosti Bimont 
Liberec, s.r.o. 

 

hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

8. Různé – 18:40 

 

Starosta obce a ředitelka školy Mgr. Dagmar Vondráčková, hovořili o současné situace ve škole, 
plánovaném II. stupni. V loňském roce, bylo jedním z navržených řešení vedením školy, bylo otevření II. 
stupně na naší škole, čímž by se zvýšil počet žáků a současně by se zvýšily i příspěvky státu na 
pedagogické i nepedagogický personál. Rozdíl mezi příspěvky na mzdy   v řádu 300 - 400 tis. ročně jsme 
byli přechodně připraveni nést z obecního rozpočtu. Malotřídní školy, jako je ta naše, totiž na jednoho 
žáka dostává systémově méně peněz, než školy s plným počtem žáků ve třídách velký škol. Vedení školy 
zase garantovalo zajištění kvalifikovaného personálu a výuky. Problémy s místem ve škole jsme chtěli 
vyřešit využitím zveřejněného plánu výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na 
podporu mateřských škol, jímž stát reagoval na legislativní změny. Řešení se tedy nabízelo v přesunutí 
dětí navštěvujících mateřskou školu do objektu bývalé mateřské školy, kterou jsme chtěli zrekonstruovat 
za využití zmíněné dotace. Tím by se uvolnil prostor pro 2-3 třídy ve škole. Připravili jsme tedy stavební 
projekt. 

 

Tato avizovaná a klíčová výzva však byla bez náhrady zrušena. Řada obcí a měst se tak stala obětí těchto 
řetězících se neuvážených legislativních změn a slibů současně. Součástí tohoto příspěvku je i dopis od 
ministryně školství, která nám odpověděla na iniciativu, kterou jsme po tomto zjištění společně se stejně 
postiženými obcemi a městy vyvinuli a cestou starostky města Semil jsme atakovali Ministerstvo školství 
a tělovýchovy. Obdrželi jsme nic neříkající odpověď, která nic neřeší. Tedy dostali jsme se do situace, do 
které jsme byli vmanipulováni okolnostmi a státem. Nevzdali jsme se a za využití rozdaných karet jsme 
byli připraveni předchozí situaci ustát a ještě ji za daných okolností využít ve prospěch obce i rodičů. Pro 
příští rok škola nedostane oněch 300 – 400 tis. Kč na mzdy od státu, tedy bude nutné je pokrýt z obecního 
rozpočtu. K tomuto obdržela již ředitelka školy neoficiální informaci z KÚ LK a písemné vyjádření v tomto 
duchu očekává. 

Obec nebude moci využít avizované finanční prostředky, ani žádné jiné na podporu mateřských škol a 
škola se tedy do budoucna dostává do kritické situace s prostorem pro žáky i učitelský sbor. 
 
Stavební úpravy uvnitř školy, především v podkrovních prostorách nejsou možné, neboť to neumožnují 
podmínky poskytnuté dotace na zateplení školy v roce 2014 - 2015. Zde nesmí příjemce dotace provádět 
jakékoliv zásahy do konstrukcí, které byly předmětem projektu zateplení po dobu 10 let. (To bylo jedno 
z nabízejících se  řešení, když nevyšla rekonstrukce bývalé MŠ.)  
 
Změny legislativního prostředí -  tzv. inkluze. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, 
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nadané, děti jiného etnika i většinové společnosti. Pedagog se všem dětem věnuje rovnocenně, což 
pochopitelně ve snaze zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání může diskriminovat průměrné děti, neboť 
na ně se nedostává energie, čas a péče učitelů, neboť tito mají více práce s těmi pomalejšími. Záměr 
možná na první pohled bohulibý, ovšem je nutné si přiznat, že zákonodárci nevzali v potaz skutečnost, že 
v inkluzivním vzdělávání se vezou i děti, které nejsou jen pomalé, nebo zatížené nějakou vnímavostní 
vadou, ale i děti, které se prostě učit nechtějí a nejsou k tomu vedeny ani doma. Tyto děti se tedy stejně 
nic nenaučí a jejich přítomnost navíc nedovoluje se nic naučit ani dětem, které by se něco naučit chtěly. 
Nepředvídatelná skladba žáků, kdy více energie zaberou žáci, kteří mají zhoršenou schopnost vstřebávání 
učiva společně s těmi, kteří o vzdělávání prostě nemají zájem, tedy vzbuzuje pochybnosti o účelnosti 
vynaložené energie a finančních prostředků na mzdy z rozpočtu obce. Navíc v situaci, kdy víme, že někteří 
z rodičů uvažují o přeložení svých dětí do jiné školy.  
 
V jejich nejistotě patřím obec k těm, kdo jejich rozhodnutí spíše chápe, neboť rozumí snaze rodičů zajistit 
co nejlepší vzdělávací podmínky a mají-li na výběr, je to jejich volba i přes upřímnou snahu všech 
pedagogů odvést vůči žákům co nejlepší práci. Ale kde není chuť a snaha, tam je každá práce i odhodlání 
marné. Přičtu-li k tomu fakt, že se současně ani plnohodnotně nemohou vzdělávat ti žáci, kteří by se 
vzdělávat chtěli, pochybnosti o vynaložených finančních prostředcích z rozpočtu obce se násobí.  
 
Obec bude muset současně z vlastního rozpočtu vyčlenit dalších, odhadem, 500 tis. na rekonstrukci 
alespoň 2 učeben a zázemí pro pedagogický sbor v prostoru bývalé MŠ, přičemž by šlo pouze o nouzové a 
zoufalé řešení, neboť výhledově bude pro obec důležitější zajistit chod MŠ a I. st ZŠ a provedené úpravy 
by nebyly pro MŠ do budoucna zcela využitelné.  

 
To vše v situaci, kdy inkluzivní vzdělávání selhává a stát nechal obce bez slíbeného zajištění investičního 
financování do předškolního vzdělávání. Po zhodnocení situace se tedy nabízejí dvě alternativy: 
 

1. Vše zaplatit ze svého bez jakékoliv vyhlídky, že nám stát v budoucnu pomůže. Dopis od ministryně 
školství však říká vše jiné, jen ne to, že za svá rozhodnutí ponese alespoň finanční odpovědnost. 

2. Ukončit upřímně míněný projekt o otevření a udržení 2. stupně ZŠ a dál bezpečně provozovat pouze MŠ a 
1. st. ZŠ. 

Za dobu, co starosta vykonává práci pro naši obec, pak zrušení avizované výzvy, k předkládání projektů bez 
náhrady ještě nezažil. Zateplení školy, zateplení Obecního úřadu, rekonstrukce tří mostů, revitalizace 
rybníku, vybudování auly, některé komunikace, nákup čelního nakladače, nákladního automobilu IVECO. To 
jsou všechno projekty, které byly uskutečněny na základě plánu výzev, a obec tedy zareagovala, připravila 
projekt a úspěšně jej realizovala. Třeba se i stalo, že jsme byli v převisu projektů, ale následně poskytovatel 
dotace vyhlásil jinou výzvu, nebo přerozdělil peníze z jiných programů. Nebo naopak příslušný správce 
programu neočekávaně vyhlásil výzvu neplánovanou. Nyní prostě bez náhrady zrušili vyhlášený slib. Je to 
nová zkušenost, ze které nám zbyl připravený stavební projekt na rekonstrukci školky. Nejsou to vyhozené 
peníze. I do budoucna je důležité projekt mít připravený a záměru rekonstrukce bývalé mateřské školky se 
nevzdáváme. Jen v téhle situaci jsme se mohli zbláznit, abychom ho měli připravený včas. Byl totiž součástí 
řešení situace. Také nechci tvrdit, že to je hlavní a jediný důvod, který naboural tento záměr, ale jeden 
z mnoha. 

 

  

                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:46 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

Ověřil:  Jiří Zezulka   _______________________________ 

  Martin Vondráček  _______________________________   
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3). Hala Unitex – 18:05   

 

Firma Gumsel s.r.o. předložila ke schválení finální verzi smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 
Jedná se o pronájem průmyslové haly v bývalém podniku Unitex, umístěné na p.č. 84/6 o výměře 1978 
m2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 04. 2022.  

 Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu průmyslové haly v bývalém podniku Unitex, 
umístěné na p.č. 84/6 o výměře 1978 m2 jako prostor sloužícího k podnikání, mezí Obcí 
Jindřichovice pod Smrkem a firmou Gumsel s.r.o a to na dobu určitou do 30. 04. 2022. 

          hlasování: 9 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

4). OFŽP – 18:11 

Pan David Fajfer, požádal o finanční podporu  z OFŽP na realizaci akce: výměna oken u rodinného domu 
č.p. 7 v Jindřichovicích p.Sm. Cena realizace činí 91.746,14 Kč. Celková výše příspěvku činí 15.000 Kč.  

 Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000 Kč panu Davidu Fajferovi na 
realizaci akci „výměna oken u rodinného domu v Jindřichovicích pod Smrkem“. 

          hlasování: 9 – 0 – 0   
                       (usnesení bylo přijato) 

5). Majetkoprávní operace – 18:15 

  
 Schválení prodeje pozemku v Dětřichovci panu Peterovi Kolesárovi, bytem Praha 9. Jedná se o pozemek 

p.č. 388 v k.ú. Dětřichovec o výměře 112 m2. Prodej za cenu 2.785 Kč. Prodej byl zveřejněn rozhodnutím 
ZO č. 6/2016 v době od 15. 12. 2016 do 15. 01. 2017. 

  

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 388 v k.ú. Dětřichovec o výměře 112 m2, panu 
Peterovi Kolesárovi, za cenu 2.785 Kč. 

 

 hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

 Paní JUDr. Eva Hlaváčková, bytem Praha 10, požádala o odprodej části pozemku p.č. 762/1 v k.ú. 
Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o část pozemku, sousedícího s jejími pozemky poblíž č.p. 45. V této 
chvíli se jedná o zveřejnění záměru prodeje. 

 Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 762/1 v k.ú. Jindřichovice pod 
Smrkem. 

 

           hlasování: 9 – 0 – 0   
                      (usnesení bylo přijato) 

 

 Pan Ing. Petr Pávek, bytem Jindřichovice pod Smrkem 63, nabídl obci Jindřichovice pod Smrkem darem 
svůj pozemek p.č. 918/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

 Usnesení: ZO schvaluje přijetí daru od Ing. Petra Pávka a to pozemku p.č. 918/4 o výměře 56 m2 
v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
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           hlasování: 9 – 0 – 0   
                      (usnesení bylo přijato) 

 

  

5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2016 – 18:25 

Zastupitelům byly předloženy žádosti o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Jindřichovice pod 
Smrkem pro spolky v roce 2017. Jedná se o následující předložené žádosti:  

Pěvecký sbor Pohoda  15.000 Kč 
Lunaria, z.s.   15.000 Kč 
Mantulie, z.s.   15.000 Kč 
EIC, z.s.    15.000 Kč 

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost pro Pěvecký sbor Pohoda ve výši 
15.000 Kč v roce 2017. 

 hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 
 

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost pro Lunaria, z.s. ve výši 15.000 Kč 
v roce 2017. 

 hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost pro Mantulie, z.s. ve výši 15.000 Kč 
v roce 2017. 

 hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost pro EIC, z.s. ve výši 15.000 Kč v roce 
2017. 

 hlasování: 8 – 0 – 1   
              (usnesení bylo přijato) 

    

6. Pronájem obecního bytu – 19:25 

Jedná se o pronájem obecního bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 1 v obci Jindřichovice pod Smrkem. Byt má  
velikost 43,70 m2 a dispozici 2+1. Byt prošel celkovou rekonstrukcí elektřiny a vnitřních prostor. Nové 
štuky, omítky, plovoucí podlahy, dveře, kuchyňská linka, wc atd. Nájemce před podpisem smlouvy uhradí 
peněžitou jistotu k zajištění nájemného a splnění jiných povinností v nájmu vyplývajících („kauce“) ve 
výši 2 měsíčních nájmů. Z předložených žádostí o obecní byt byla vybrána jako nejvhodnější žádost pana 
Martina Izsófa.  

Usnesení: ZO schvaluje přidělení obecního bytu č. 5 v bytovém domě č. p. 1 v obci Jindřichovice 
pod Smrkem a to žadateli Martin Izsóf. 

 

hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 
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7. Věcné břemeno Bimont/ČEZ – 18:30 

 
Společnost ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení společnosti Bimont s.r.o. Liberec, podala žádost o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu IV-12-
4015292 LB-Jindřichovice p.p.č. 1287, úpr. sítě NN. Jedná se o výměnu vedení před panem Homolkou. 
Dále pak společnost Bimont s.r.o. Liberec, předložila žádost o vydání souhlasu s navrženou realizací akce. 
Po proběhlém vyjadřovacím řízení zastupitelů bylo vydáno souhlasné stanovisko se smlouvou. Co se týče 
navrženého postupu prací, pak zastupitelstvo nesouhlasí s poškozením obecní cesty a poškozením plotu u 
pana Homolky, vedením kabelu hranicí pozemků. Bude vydáno samostatné vyjádření. 

 

 Usnesení: ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvy o právu provést stavbu IV-12-4015292 LB-Jindřichovice p.p.č. 1287, úprava sítě NN, mezí 
obcí Jindřichovice pod Smrkem a společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společnosti Bimont 
Liberec, s.r.o. 

 

hlasování: 9 – 0 – 0   
              (usnesení bylo přijato) 

 

8. Různé – 18:40 

 

Starosta obce a ředitelka školy Mgr. Dagmar Vondráčková, hovořili o současné situace ve škole, 
plánovaném II. stupni. V loňském roce, bylo jedním z navržených řešení vedením školy, bylo otevření II. 
stupně na naší škole, čímž by se zvýšil počet žáků a současně by se zvýšily i příspěvky státu na 
pedagogické i nepedagogický personál. Rozdíl mezi příspěvky na mzdy   v řádu 300 - 400 tis. ročně jsme 
byli přechodně připraveni nést z obecního rozpočtu. Malotřídní školy, jako je ta naše, totiž na jednoho 
žáka dostává systémově méně peněz, než školy s plným počtem žáků ve třídách velký škol. Vedení školy 
zase garantovalo zajištění kvalifikovaného personálu a výuky. Problémy s místem ve škole jsme chtěli 
vyřešit využitím zveřejněného plánu výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na 
podporu mateřských škol, jímž stát reagoval na legislativní změny. Řešení se tedy nabízelo v přesunutí 
dětí navštěvujících mateřskou školu do objektu bývalé mateřské školy, kterou jsme chtěli zrekonstruovat 
za využití zmíněné dotace. Tím by se uvolnil prostor pro 2-3 třídy ve škole. Připravili jsme tedy stavební 
projekt. 

 

Tato avizovaná a klíčová výzva však byla bez náhrady zrušena. Řada obcí a měst se tak stala obětí těchto 
řetězících se neuvážených legislativních změn a slibů současně. Součástí tohoto příspěvku je i dopis od 
ministryně školství, která nám odpověděla na iniciativu, kterou jsme po tomto zjištění společně se stejně 
postiženými obcemi a městy vyvinuli a cestou starostky města Semil jsme atakovali Ministerstvo školství 
a tělovýchovy. Obdrželi jsme nic neříkající odpověď, která nic neřeší. Tedy dostali jsme se do situace, do 
které jsme byli vmanipulováni okolnostmi a státem. Nevzdali jsme se a za využití rozdaných karet jsme 
byli připraveni předchozí situaci ustát a ještě ji za daných okolností využít ve prospěch obce i rodičů. Pro 
příští rok škola nedostane oněch 300 – 400 tis. Kč na mzdy od státu, tedy bude nutné je pokrýt z obecního 
rozpočtu. K tomuto obdržela již ředitelka školy neoficiální informaci z KÚ LK a písemné vyjádření v tomto 
duchu očekává. 

Obec nebude moci využít avizované finanční prostředky, ani žádné jiné na podporu mateřských škol a 
škola se tedy do budoucna dostává do kritické situace s prostorem pro žáky i učitelský sbor. 
 
Stavební úpravy uvnitř školy, především v podkrovních prostorách nejsou možné, neboť to neumožnují 
podmínky poskytnuté dotace na zateplení školy v roce 2014 - 2015. Zde nesmí příjemce dotace provádět 
jakékoliv zásahy do konstrukcí, které byly předmětem projektu zateplení po dobu 10 let. (To bylo jedno 
z nabízejících se  řešení, když nevyšla rekonstrukce bývalé MŠ.)  
 
Změny legislativního prostředí -  tzv. inkluze. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, 
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nadané, děti jiného etnika i většinové společnosti. Pedagog se všem dětem věnuje rovnocenně, což 
pochopitelně ve snaze zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání může diskriminovat průměrné děti, neboť 
na ně se nedostává energie, čas a péče učitelů, neboť tito mají více práce s těmi pomalejšími. Záměr 
možná na první pohled bohulibý, ovšem je nutné si přiznat, že zákonodárci nevzali v potaz skutečnost, že 
v inkluzivním vzdělávání se vezou i děti, které nejsou jen pomalé, nebo zatížené nějakou vnímavostní 
vadou, ale i děti, které se prostě učit nechtějí a nejsou k tomu vedeny ani doma. Tyto děti se tedy stejně 
nic nenaučí a jejich přítomnost navíc nedovoluje se nic naučit ani dětem, které by se něco naučit chtěly. 
Nepředvídatelná skladba žáků, kdy více energie zaberou žáci, kteří mají zhoršenou schopnost vstřebávání 
učiva společně s těmi, kteří o vzdělávání prostě nemají zájem, tedy vzbuzuje pochybnosti o účelnosti 
vynaložené energie a finančních prostředků na mzdy z rozpočtu obce. Navíc v situaci, kdy víme, že někteří 
z rodičů uvažují o přeložení svých dětí do jiné školy.  
 
V jejich nejistotě patřím obec k těm, kdo jejich rozhodnutí spíše chápe, neboť rozumí snaze rodičů zajistit 
co nejlepší vzdělávací podmínky a mají-li na výběr, je to jejich volba i přes upřímnou snahu všech 
pedagogů odvést vůči žákům co nejlepší práci. Ale kde není chuť a snaha, tam je každá práce i odhodlání 
marné. Přičtu-li k tomu fakt, že se současně ani plnohodnotně nemohou vzdělávat ti žáci, kteří by se 
vzdělávat chtěli, pochybnosti o vynaložených finančních prostředcích z rozpočtu obce se násobí.  
 
Obec bude muset současně z vlastního rozpočtu vyčlenit dalších, odhadem, 500 tis. na rekonstrukci 
alespoň 2 učeben a zázemí pro pedagogický sbor v prostoru bývalé MŠ, přičemž by šlo pouze o nouzové a 
zoufalé řešení, neboť výhledově bude pro obec důležitější zajistit chod MŠ a I. st ZŠ a provedené úpravy 
by nebyly pro MŠ do budoucna zcela využitelné.  

 
To vše v situaci, kdy inkluzivní vzdělávání selhává a stát nechal obce bez slíbeného zajištění investičního 
financování do předškolního vzdělávání. Po zhodnocení situace se tedy nabízejí dvě alternativy: 
 

1. Vše zaplatit ze svého bez jakékoliv vyhlídky, že nám stát v budoucnu pomůže. Dopis od ministryně 
školství však říká vše jiné, jen ne to, že za svá rozhodnutí ponese alespoň finanční odpovědnost. 

2. Ukončit upřímně míněný projekt o otevření a udržení 2. stupně ZŠ a dál bezpečně provozovat pouze MŠ a 
1. st. ZŠ. 

Za dobu, co starosta vykonává práci pro naši obec, pak zrušení avizované výzvy, k předkládání projektů bez 
náhrady ještě nezažil. Zateplení školy, zateplení Obecního úřadu, rekonstrukce tří mostů, revitalizace 
rybníku, vybudování auly, některé komunikace, nákup čelního nakladače, nákladního automobilu IVECO. To 
jsou všechno projekty, které byly uskutečněny na základě plánu výzev, a obec tedy zareagovala, připravila 
projekt a úspěšně jej realizovala. Třeba se i stalo, že jsme byli v převisu projektů, ale následně poskytovatel 
dotace vyhlásil jinou výzvu, nebo přerozdělil peníze z jiných programů. Nebo naopak příslušný správce 
programu neočekávaně vyhlásil výzvu neplánovanou. Nyní prostě bez náhrady zrušili vyhlášený slib. Je to 
nová zkušenost, ze které nám zbyl připravený stavební projekt na rekonstrukci školky. Nejsou to vyhozené 
peníze. I do budoucna je důležité projekt mít připravený a záměru rekonstrukce bývalé mateřské školky se 
nevzdáváme. Jen v téhle situaci jsme se mohli zbláznit, abychom ho měli připravený včas. Byl totiž součástí 
řešení situace. Také nechci tvrdit, že to je hlavní a jediný důvod, který naboural tento záměr, ale jeden 
z mnoha. 

 

  

                              Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:46 ukončil ZO. 

 

Zapsal:  Otto Novotný   _______________________________ 

Starosta: Pavel Novotný   _______________________________ 

Ověřil:  Jiří Zezulka   _______________________________ 

  Martin Vondráček  _______________________________   

   


