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Tatecký plátek

A jsou tady zase prázdniny

A jsou tady zase prázdniny! Chtěla jsem vydat
celý, plnohodnotný Tatecký plátek, ale nějak
mi na sestavování nezbývá čas. Rozhodla
jsem se proto, že vám budu informace
servírovat po troškách. Každý týden něco
z toho, co se v Tatcích děje, jak pokračujeme
s rozpracovanými projekty nebo co se chystá.
Mohlo by se zdát, že je okurková sezóna, ale
tady u nás, na úřadě, to tak nevypadá. Co nás
v současné době nejvíce zaměstnává, je
přístavba mateřské školy tak se dneska
pustím do tohoto tématu.
Přeji vám všem krásné letní dny, plné pohody,
grilovaček, dovolených a já vám k tomu každý
týden přidám pár řádků v takovém mini vydání
Tateckého plátku.
Blanka Řezáčová
starostka obce
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Rozšíření kapacity
školy Tatce

mateřské

Jak projekt vznikl?
Na projektu Rozšíření kapacity mateřské školy
jsme začali pracovat asi před třemi lety tak,
abychom dokázali uspokojit poptávku rodičů,
a to i na umístění dvouletých dětí. Mateřská
škola již dlouhodobě funguje na základě
udělení výjimky pro umístění 28 dětí v jedné
třídě. Problém však není pouze v počtu dětí,
ale také v tom, že skloubit program pro
dvouleté a zároveň šestileté nebo dokonce
sedmileté děti, předškoláky, vůbec není
jednoduché. Přístavbou získáme další třídu,
nové šatny a proběhne rekonstrukce kuchyně
a jídelny. Na projekt jsme získali podporu
z Integrovaného regionálního operačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši necelých 10,5 mil Kč.
Je rozšíření školky pro obec potřebné?
Je. Rozrůstáme se. Stoupá počet obyvatel. Za
8 let mého starostování přibylo v obci 80
obyvatel. A převážně mladých rodin, které děti
mají nebo plánují. Uspokojit poptávku mladých
rodin po předškolním a školním vzdělávání
v místě, kde žijeme je důležité. Školka a škola
pomáhají rozvíjet kulturní a společenský život.
Děti se prostřednictvím školy zapojují do
dalších aktivit v obci, a to v nich rozvíjí vztah a
lásku k místu, kde vyrůstají. Je to důležitá
hodnota, která byla spoustu let opomíjena,
přestože je tolik důležitá. Život ve společenství
známých lidí, vztah k místu, kde žijeme, kde to
máme rádi, návrat k tradicím, to vše utváří a
ovlivňuje člověka.

Začátek stavby
Stavět se začalo v prosinci loňského roku a
letos v září začnou školku navštěvovat nové
děti. Kapacita školky bude téměř 50 dětí,
kapacita školy 40 dětí. Původní záměr byl
rozšíření také školy, ale bohužel projekt nebyl
dotačními prostředky podpořen. Celková
plánovaná investice do rozšíření mateřské
školy byla 15 mil Kč. Tak, jak stavba
postupovala, bylo zjištěno, že v rozpočtu celé
stavby chybí některé stavební práce nebo i
materiál, který je nutné dodat, aby stavba byla
funkční a zkolaudovatelná.
Můžu vám říci, že tolik hodin nad jedním
projektem jsem zatím nestrávila. Tolik hodin
jednání, se stavební firmou, s projektantem a
také stavebním dozorem.
Po dokončení
kontroly rozpočtu a celého projektu jsme se
dostali na částku cca 2,5 mil Kč, o které se
cena díla navýšila. A teď co s tím? Stavba
rozjetá, nutnost dodržet podmínky dotačního
titulu, a tady hrál největší roli termín
dokončení, který byl poskytovatelem dotace
stanoven na konec srpna. Začal proces
rozhodování. Pokud stavbu nedokončíme,
nedostaneme
ani
přislíbenou
dotaci.
Necháme tady torzo rozestavěné budovy,
nefunkční kuchyň a jídelnu a budeme dlužit
stavební firmě peníze za prostavěnou část?
To by bylo, dle mého, to nejhloupější řešení.
Rozhodli jsme se proto i za cenu vyšší
investice celou stavbu dokončit.
Jaká je situace nyní?
Stavba finišuje a připravujeme se na
kolaudační řízení, které by mělo proběhnout
koncem srpna, abychom stihli ještě
administrativní kroky pro navýšení počtu žáků
ve školce a od 1. září otevřeli novou třídu.
Probíhají
jednání
s bankou
ohledně
financování navýšené částky. A samozřejmě
jednání s projektantem o chybě, která při
rozpočtování celé akce vznikla.
Co získáme?
Prostory pro další třídu mateřské školy.
Možnost rozvíjet zájmy a potřeby dětí
adekvátně jejich věku. Novou a moderní
kuchyň, která může uspokojovat i potřeby
dalších občanů z obce, novou jídelnu a další
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zázemí pro personál a také pro skladování potravin. Umožníme více dětem navštěvovat školku,
která má skvělé zázemí , ale také výhodu nádherné zahrady, kterou využijí nejen k hraní, ale také
k dalšímu vzdělávání.

Bude stejná potřeba i v budoucnu?
To je otázka. Kdo ví. Nejbližší roky rozhodně
ano, rodí se u nás stále dost dětí. Do
vzdálenější budoucnosti nevidí nikdo z nás a
stát se může cokoli . Pro případ nenaplnění
dvou tříd jsme připravili variantu, kdy je možné
celou přistavěnou část oddělit od staré budovy
a díky samostatným vchodům ji využívat pro
zájmové spolky a sdružení, případně lze bez
složitých zásahů odmontovat protihlukový
strop v učebně a využít ji jako tělocvičnu.
Jak je to s majetkem
zadlužením?

obce

a

jejím

Začnu zadlužením. Ano, v současné době má
obec Tatce poskytnuté dva úvěry, a to od
Komerční banky, a.s. Jeden úvěr je
dlouhodobý, se splatností 17 let. Tímto
úvěrem, který nám byl poskytnutý letos
s výhodnějšími podmínkami, než které jsme
měli
u
úvěru
poskytnutého
Českou
spořitelnou, a.s. především na vybudování
kanalizace, jsme právě úvěr u spořitelny
zaplatili a část finančních prostředků použili na
spolufinancování projektu mateřské školy.
Celková výše úvěru je 16 387 000 Kč.
Splatnost
28.2.2035. Další úvěr je
krátkodobý, na dobu jednoho roku ve výši
10 236 000 Kč. Tento úvěr bude splacen
okamžitě po obdržení dotace, která bude obci
vyplacena právě v této výši po ukončení
projektu. Splatnost tohoto úvěru je 27.3.2019.
Na druhé straně úvěrů stojí zhodnocení
majetku obce. Celkově jsme v obci za 8 let
proinvestovali 110 000 000 Kč. A takové
investice se bez úvěru dělat nedají, zvlášť tak
velké projekty jakým byla kanalizace nebo i
současné rozšíření školky.

To jsou nejpodstatnější informace k projektu
rozšíření mateřské školy. Pokud k němu máte
jakékoli další dotazy, zeptejte se. Ráda vám
odpovím buď osobně nebo napište na obecní
mail ou@tatce.cz.
Užívejte prázdninového času a příští týden
nasledanou u dalšího mini Tateckého plátku.
Blanka Řezáčová

