Průběžná informace výstavby svazkové základní školy
Vážení spoluobčané, předně přijměte mojí omluvu za delší proluku informací okolo výstavby
svazkové základní školy, která má, jak se dočtete níže, své důvody.
Již delší dobu jsme z naší strany připraveni k výstavbě základní školy. Od loňského roku jsme na
základě požadavku MŠMT společně s projektanty intenzivně řešili hledání úsporných opatření, což se
nám nakonec povedlo.
Došlo ke škrtům skleníku a přístřešků před školou. Tyto zůstanou součástí výběrového řízení a
následně bude na možnostech svazku, zda se v budoucnu postaví. Rovněž došlo ke korekcím
koeficientu pracnosti v rámci rozpočtovaných položek.
Nyní jsme se dostali na předpokládanou částku 470 milionů Kč včetně DPH. Tato částka zahrnuje
kromě stavby školy svazkem též interiérové vybavení a stavbu infrastruktury obce Přezletice.
Na základě uvedených úspor, po jednáních navýšilo MŠMT dotaci na 302 milionů korun, dále máme
registraci dotace z OPŽP na 50 milionů korun a je vypsána dotace ze středočeského kraje na 10
milionů korun.
Za těchto okolností je již stavba školy ufinancovatelná.
Již v únoru jsme zaslali všechny zbylé potřebné dokumenty k dotaci a zadávací dokumentaci
výběrového řízení ke kontrole. V praxi to u naší dotace funguje poněkud složitěji, než bývá běžné. Vše
kontroluje jak MŠMT, tak OPŽP, ale následně má hlavní slovo ministerstvo financí.
Bohužel došlo počátkem března k přehodnocení přístupu k souběhu dotačních titulů ze strany MFCR,
které zamítlo registraci akce a neumožnilo nám spustit soutěž. Ministerstvo požadovalo, aby byly
odděleny jednotlivé objekty v rámci jednotlivých dotačních titulů samostatně. To je jednak v rozporu
s vypsanou dotací MŠMT a za druhé by to znamenalo navýšení spoluúčasti financování svazku o cca
100 milionů Kč a to by bylo neufinancovatelné. Do celé problematiky vstoupila opatření vůči Covid
19, kdy byla významnou dobu ministerstva paralyzována. Zajímavostí je, že za původních podmínek
postavily školu Psáry a nikdo to nerozporoval. V nastalé situaci se tak dostalo do stejného problému
všech zbylých pět obcí a svazků. Těsně před námi je Jesenice u Prahy, která má vysoutěženo, na
stavbu najíždějí bagry, ale díky výše uvedeným komplikacím MFCR odmítlo vydat rozhodnutí, bez
kterého nelze podepsat s dodavatelem smlouvu.
Ve středu minulého týdne se naše naděje upnuly k avizovanému jednání náměstků obou
ministerstev, ze kterého vyšla dohoda. Po čtvrtečním telefonátu s MŠMT, kdy nám byl nastíněn
způsob dělení dotací jednotlivých dotačních fondů, nám všem spadl kámen ze srdce. Dnes jsme na
MŠMT řešili poslední detaily.
Nyní během tohoto a příštího týdne odešleme na základě výzvy ministerstva nové doplnění žádosti o
dotaci, na základě dojednaných podmínek. Máme přislíbeno, že bude obratem projednána a nic by již
nemělo bránit vydání registrace. Spustit soutěž na dodavatele stavby chystáme v červnu. Pokud

půjde hladce, stavba začne na přelomu roku s předpokladem výstavby 18 měsíců. Otevření školy by
pak bylo v září 2022.
Jistě pochopíte, že prodleva vzniklá ze strany dohad mezi ministerstvy byla nevysvětlitelná. Z toho
důvodu došlo z naší strany k informační prodlevě vůči občanům.

Něco málo o stavu provizorní školy
Věděli jsme, že bychom ve stávajících prostorách v Brandýse nad Labem nemohli již nadále přijímat
další žáky a situace by se stala neudržitelná. Za výrazného přispění paní ředitelky Moniky
Dragounové, se podařilo dojednat pronájem celé vily Melicharka v Brandýse nad Labem. Zde nyní
pracujeme na schvalovacím procesu a úpravě prostor k výuce. Ve vile bez problému vydržíme do
otevření nové svazkové školy v Přezleticích v roce 2022. Pár fotek z vily přikládám.
Pěkný den
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