Zápis z jednání mimořádného zastupitelstva obce
Vrané nad Vltavou č. 3/2021
ze dne 7. dubna 2021
Přítomni: Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla,
Neumanová, Nováková, Onderková (distančně), Rážová, Tejnický, Ullwerová
Pozn. Před zahájením jednání mimořádného ZO obce starostka upozorňuje svolavatele
mimořádného jednání ZO pana Kuklu a pana Janečka, že počet přítomných hostů převyšuje
kapacitu jednací místnosti, nejsou dodržena hygienická opatření v době nouzového stavu, není
respektováno upozornění na dveřích jednací místnosti. Pan Janeček odpovídá, že nařízení nejsou
povinná jen doporučená.
Program:
1.

Diskuse nad vztahem vedení obce a základní školy

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Dana Ullwerová v 18:01 hod. V úvodu
sděluje, že mimořádné jednání bylo svoláno na žádost 6 zastupitelů, návrh programu podal pan
Kukla. Předkládá ke schválení program dle pozvánky.
Hlasování:
14x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla,
Neumanová, Nováková, Onderková (distančně), Rážová, Tejnický, Ullwerová
0 x Proti
0 x Zdržel se
Návrh BYL přijat
V 18:03 přichází paní Havlíčková.
Starostka určuje zapisovatelem Stanislava Drábka a ověřovateli zápisu Petra Janečka a Ivanu
Rážovou.
Hlasování:
15x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta,
Kukla, Neumanová, Nováková, Onderková (distančně), Rážová, Tejnický, Ullwerová
0 x Proti
0 x Zdržel se
Návrh BYL přijat
Paní starostka poté dává slovo panu Kuklovi, pan Kukla stručně rekapituluje důvody, které vedly
k svolání mimořádného zastupitelstva především na základě informací ze školské rady. Cituje
usnesení ZO ze dne 15. ledna 2020 (zrušení spádovosti a přijímání žáků do kapacity školy) a
usnesení ZO z února 2020 (kdy návrh na obnovu spádovosti nebyl přijat). Požaduje vysvětlit
statut uzavřených dohody o zajištění povinné školní mezi obcí Vrané nad Vltavou – BřezováOleško a Vrané nad Vltavou – Zvole pro školní rok 2021/22 pro žáky 1. třídy a 6. třídy ZŠ
uzavřené v únoru 2021. Poukazuje na to, že starostka obce dne 8. 2. 2021 v emailu poslaném
ředitelce školy použila slovo spádovost, starostka obce Březová-Oleško na ZO rovněž.

Paní starostka vysvětluje, že dohody byly uzavřeny na jeden školní rok a mají své opodstatnění.
Připomíná usnesení ZO z roku 2020, kdy ZO souhlasí s přijetím dotace ve výši 18 mil Kč na
přístavbu a vestavbu ZŠ a s tím související navýšení kapacity školy o 56 žáků. Cituje z
informace MF ohledně podmínek udržitelnosti dotace – doba udržitelnosti 10 let, navýšení
kapacity školy o 56 žáků, využití tříd k účelu, na který bylo žádáno. Paní ředitelka byla
informována o přijetí dotace a účelu dotace – navýšení kapacity školy. Kritéria se musí naplnit.
Dohody byly uzavřeny na jeden školní rok, konkrétně z Březové-Oleška se jedná o 13 dětí do 1
tř. (paní ředitelka tuto informaci dostala) a ze Zvole do 6. třídy, předpoklad 15–20 dětí.
Pan Kukla uvádí, že z materiálu, které má, nevyplývá nutnost naplnění navýšené kapacity, MŠ
také nemá naplněno 140 dětí.
Pan Janeček obecně nemá problém s navýšením kapacity po zkolaudování a ani s naplněním
usnesení ze ZO v červnu 2020. Má problém s dokumentem schváleným na radě obce, který by
mohl být brán jako obnovení spádovosti. Pokud by bylo víc dětí, než je daná kapacita, může dojít
k filtraci dětí, mluví o provozní kapacitě, která s kapacitou ve školském rejstříku, dle jeho
názoru, nekoresponduje, nechce zhoršit kvality vzdělávání. Nemělo by dojít k tomu, aby
Vranské děti neměly být přijímány do školy na úkor dětí z okolních obcí.
Paní Neumanová souhlasí s panem Janečkem, navýšení kapacity školy o 56 dětí neznamená, že
se musí navýšit počet tříd, dochází k fluktuaci, děti se stěhují, kvalita školy byla ohodnocena
ČŠI. Výtky byly k zázemí.
Pan Janauer odpovídá, že dle dotačního specialisty, na kterého se obrátil, je nutné dokladovat, že
došlo k věcnému i formálnímu naplnění účelu, na jaký byla dotace poskytnuta. Dotace jako je
tato v řádu desetimilionů projde minimálně třemi koly kontroly. Není nutno naplnit počet přesně
56 žáků, ale musíme prokázat, že jsme udělali všechno pro to, že jak formální, tak věcná stránka
byly naplněny. Odpovědnost má příjemce dotace tedy obec nikoli škola. Příjemce dotace musí
dokázat, že během 10 let udělal všechno pro to, aby byly podmínky naplněny. Naše obec ani
škola není v takové situaci, aby mohla hazardovat s desítkami milionů. Je naší povinností udělat
vše, aby čerpání bylo v pořádku. Máme podány další žádosti dotace na výstavbu sportovní haly –
tělocvičny, která je propojena se školou. Za posledních 20 let se do školství investovala cca 250
milionů korun. Částka, za kterou se naše obec nemusí stydět. Měli bychom zajistit, abychom
finanční prostředky nemuseli vracet. Dohody jsou jedna z cest, jak se k tomu můžeme postavit.
Paní starostka se vyjadřuje k předložené prezentaci paní ředitelky školy.
Aktuální počet žáků k 22. 3. 2021 je 494, z toho 67 individuálně, tedy fyzicky přítomných je 427
žáků. Z 9. ročníků odchází 51 žáků (nikoli jak je v prezentaci uváděno 36 žáků), počet žáků po
odchodu devátých ročníků se tedy snižuje na 443, pravděpodobně ještě někdo odejde na víceletá
gymnázia z 5. roč a 7. roč. Dle údajů z matriky bude z Vraného nad Vltavou max. kolem 40 dětí,
z Březové-Oleška se hlásí 13 dětí, naplněnost školy 496 žáků. Na jaře tohoto roku zkolaudujeme
dvě nové třídy, navýšíme kapacitu školy ve školském rejstříku na 560. Pokud bychom vzali do 6.
třídy děti ze Zvole, odhad 15–20 dětí, bude kapacita naplněna na počet max. 520 žáků.
Aktuálně máme 19 kmenových tříd v nich 427 dětí, které se vzdělávají prezenčně, průměr na
třídu 22,4 žáka. Ve škole je aktuálně celkem 21 učeben.
V příštím školním roce bude ve škole 23 učeben, zůstávají nám volné třídy na výuku minimálně
75 dělených hodin během dopoledního vyučování každý týden.
Pan Janeček se ptá, z jakého důvodu je potřeba mít podepsané dohody, dosud nebyly uzavřeny a
děti se přesto braly.
Paní starostka odpovídá, v šestých třídách v letošním školním roce máme v jedné třídě 17 dětí a
ve druhé 18 dětí, přestože přihlášku do šesté třídy ze Zvole podalo cca 16 dětí, nenastoupilo
nakonec žádné. Tady je důvod uzavření dohod mezi obcemi na letošní školní rok, aby to
nedopadlo stejně jako v loňském roce, kdy z dětí ze Zvole, které podaly přihlášky do základní
školy ve Vraném nad Vltavou nakonec nenastoupily, rodiče dvou žáků podali proti rozhodnutí
ředitelky odvolání ke KÚ SK.

Pan Kukla škola se musí brát jako celek, nejslabším článkem je tělocvična, kapacita sokolovny je
dle KHS 16 dětí, minimum je 8 m2 na dítě, rozměry 15x9, nevyhovují sprchy, tělocvična je
nejslabší článek. Co udělá zřizovatel, aby byla sokolovna vhodná ke sportu?
Pan Janauer zdůrazňuje, že zastupitelé mají odpovědnost vůči všem voličům. Je podána žádost o
dotaci na stavbu sportovní haly a kdo si vezme na odpovědnost, že budeme vracet dotaci a
nebude na vodovod, kanalizaci? Nemůžeme dojít do situace, kdy budeme peníze vracet.
Následuje krátká diskuse mezi p. Kuklou a p. Janauerem o způsobu kontroly a posuzování
splnění podmínek dotace.
Paní Neumanová sděluje, že děti neodmítáme, my jen nechceme, aby byly bezpodmínečně
přijaté. Chceme splnit podmínky, ale v souladu s provozem školy. Neváže se k tomu nezbytnost
přijmout děti z okolních obcí. Kvalitní škola si žáky najde, pokud vytvoříme podmínky, tak se
nám sem budou sjíždět děti ze širokého okolí a není to o spádovosti.
Paní starostka popisuje kontrolu udržitelnosti dotace na výstavbu mateřské školy, která aktuálně
probíhá. Dokládají se jmenovitě počty přijatých dětí do tří let věku nebo naplněnost kapacity
mateřské školy (zvýšila se ze 73 dětí na 112 dětí za dva roky).
Paní Nováková popisuje ze své praxe kontroly dotací.
Paní Kadlecová se ptá, zda řešíme i Březovou-Oleško, popisuje situaci ve škole.
Paní starostka – v případě zápisu do prvních tříd paní ředitelka změnila kritéria oproti loňsku,
kdy byly přijaty všechny děti z Březové-Oleška. V letošním roce omezuje počet přijímaných dětí
na 50, nad tento počet bude losováno.
Pan Janauer uvádí, že přednost by měly mít děti ze spádových obcí a ne z Prahy, snažíme se
spolupracovat v rámci mikroregionu.
Paní Neumanová nechce ohrozit děti z Vraného nad Vltavou.
Pan Kukla se ptá, zda vzniká aktuálními smlouvami školský obvod.
Paní starostka uvádí, že nikoliv, smlouvy jsou pouze o přijetí dětí pro daný školní rok.
Pan Janeček se vyjadřuje k dohodám, smlouvy o spolupráci mezi obcemi jsou v pravomoci
zastupitelstva obce.
Paní starostka uvádí, že uzavření jednorázové dohody mezi obcemi o zajištění povinné školní
docházky na školní rok 2021/22 není v pravomoci zastupitelstva obce.
Pan Kolář odpovídá, že se jedná o kompetenci rady, je to otázka výkladu právního úkonu.
Pan Janeček – dohody byly schváleny radou v rozporu s paragrafem 84 odst. 2 zákona o obcích.
Paní Neumanová uvádí, že dohoda je na rok, ale život ovlivní na devět let.
Pan Kolář – dohody potřebují hlavně okolní obce.
Slovo dostává ředitelka školy paní Daniela Pařízkové. Ta se na úvod ptá, když se tu straší
vracením dotací, kolik má mateřská školka děti navíc a zda vracela dotace za nenaplnění školky.
Pan Drábek se ohrazuje, že otázka by měla znít, kolik dětí ředitelka mateřské školy odmítla.
Pan Janauer – to je přesně od paní ředitelky argument pod pás, vysvětlil jsem, co hrozí při
krácení dotací.
Dále se ředitelka školy odkazuje na prezentaci, která byla fyzicky předána zastupitelům,
vysvětluje, že se jedná o její prezentaci, předkládá další tabulku, která není součástí prezentace.
V 19:25 odchází paní Rážová.
Ředitelka školy vysvětluje loňský postup, kdy zbylo 10 míst, ale Zvole už neměla zájem, v
současnosti nemůžeme vytvořit další třídu.
Paní Hnátová zapomíná se na děti, které jsou vzdělávány, popisuje úpravy školy, která je již 5 let
v provizoriu. Tělocvik je problém, máme několik modelů, třídy je nutné dělit, dále popisuje
situaci ve třídách, problém je růst počtu žáků, nejsme schopni garantovat podmínky vzdělávání
obtížné je předvídat situaci v souvislosti s kovidem, popisuje stav tříd a jejich využití.
Pan Janauer se ptá, proč se to neřešilo dříve, když se přijímala dotace.
V 19:51 přichází paní Rážová.
Paní Hnátová – byli jsme u paní starostky, říkali jsme to už tenkrát, upozorňovali jsme na možné
problémy.

Paní Neumanová – dotace se přijímala s tím, že se bude škole lépe dýchat, škola má kapacitu pro
doplnění ve druhém stupni.
Paní starostka uvádí, že původně RO schválila projektovou dokumentaci na výstavbu družin,
paní ředitelka požádala o změnu na třídy, jako důvod uváděla možnou nedostatečnou kapacitu
školy. PD byla na její podnět kompletně předělána, za cenu zvýšených nákladů na stavbu i
projektové dokumentace. Stavební povolení je vydáno na stavbu kmenových tříd a navýšení
kapacity školy.
Starosta obce Zvole popisuje situaci s přijímáním žáků v loňském roce, 12 dětí podalo přihlášku,
po setkání s paní ředitelkou 10 dětí vzalo přihlášku zpět, dvě se odvolaly ke KÚSK, žádný žák
nakonec nenastoupil. Dále popisuje letošní situaci. Historicky jsme patřili vždy do Vraného nad
Vltavou, ve vranské škole vznikly dvě nové třídy, byla navýšena kapacita školy. Proto byly
uzavřeny dohody pro přijímání žáků na jeden školní rok (děti navštěvují školu od 6. třídy do 9.
třídy).
Pan Tejnický se ptá, jestli není problém v částce na žáka, když se v Praze platí 10000–11000
Kč/žák/rok.
Starosta obce Zvole vysvětluje odlišnosti situace v Praze a v rámci Středočeského kraje, školy
mimo Prahu dostávají peníze z RUDu, Praha je v jiném režimu.
Pan Kukla nesouhlasí, uvádí příklad obcí ve Středočeském kraji, kde jsou platby ve výši 10 000
Kč/žák/rok a ptá se, co má Vrané nad Vltavou z toho, že chodí děti ze Zvole do naší školy.
Starosta obce Zvole odpovídá, že obec Vrané nad Vltavou dostane 14 000 Kč na každého žáka
za rok. Spolupráce není jenom o školství, např. obec Zvole financovala vodovod mezi Zvolí a
Libní, přispěla na stavbu vodojemu ve Vraném nad Vltavou (2 mil. Kč), společně připravujeme
vodovodní přivaděč.
Paní Morávková se ptá, zda když přijmeme další třídy, vybudujeme další družiny.
Paní starostka – určitý počet dětí z družiny odejde, někteří do školního klubu a noví žáci z 1.
třídy se do družin zapíší. Nepředpokládám, že by se musely zvyšovat počty družin, počet
přijímaných žáků do 1. třídy, předpoklad je 53 žáků.
Paní Matějková, učitelka prvního stupně, se ptá, co když hygiena navýšení kapacity neschválí.
Paní starostka konstatuje, že hygiena už se vyjádřila v rámci stavebního řízení, všechny
požadavky musely být splněny.
Dále připomíná, že na stavbu sportovní haly bylo vydáno stavební povolení, k projektové
dokumentaci se vyjadřovali učitelé školy, žádost o dotaci byla podána ve výzvě vyhlášené
Národní sportovní agenturou, max. výše dotace je 50 mil. Kč, náklady budou převyšovat 100 mil
Kč. Konstatuje, že pokud nejsme schopni zajistit udržitelnost dotace ve výši 18 mil. Kč, vidí
stavbu sportovní haly za situace, která probíhá dnes na mimořádném zasedání ZO nereálně.
Pan Janauer při stavbě sportovní haly budeme potřebovat podporu okolních obcí, BřezovéOleško, Zvole, abychom získali případně další finanční prostředky.
Paní Filipová měli byste se sejít, zastupitelé a škola a vyjasnit si podmínky a možnosti. K této
schůzce vůbec nemělo dojít.
Paní Medková uvádí, že je zděšená, že se dcera přes losování do školy vůbec nedostane.
Paní starostka odpovídá, že toto nenastane.
Předseda školské rady pan Huďousek je ze Zvole a problém vidí v nedostatku komunikace.
Katka Rauchertová – chtěla jsem přečíst dopis na podporu vedení školy, předávám ho paní
starostce.
Paní Lucková neví, jestli vezme škola syna do první třídy.
Paní starostka nevidí žádný důvod, proč by syn neměl být do 1. třídy přijat.
Pan Janauer – resumé by mělo být, že se nebude losovat, škola řekne jasná čísla, kolik vezme
dětí, je to jen o číslech.
Paní Hnátová připomíná, že je duben, musíme plánovat příští rok a nevíme, co bude.
Paní Filipová navrhuje – rozpočet dělejte spolu se zastupiteli.
Paní Hnátová se ptá, zda jsou dohody platné.

Pan Kolář uvádí, že s dohodami byla seznámena ředitelka školy, dohody nerespektovala,
zveřejnila podmínky pro přijímání dětí v rozporu s podepsanými dohodami.
Paní Hnátová požaduje dohody zrušit a přijímat žáky do naplnění tříd, ne kapacity školy.
Paní Neumanová navrhuje schůzku příští týden.
Paní starostka končí jednání.
Skončeno: 20:34
Zapsal: Stanislav Drábek

……………………………........
Dana Ullwerová – starostka obce
Ověřovatelé zápisu:

……………………………........
Petr Janeček

…………………………........
Ivana Rážová

