Vážený pane sousede,
dovolte mi malé shrnutí k Vaši otázkám z předchozího mailu. Váš návrh na společnou výstavbu školy
pro Radonice a Jenštejn pro nás bohužel není uskutečnitelný. Když jste to navrhoval, byli jsme v situaci,
kdy jsme měli školský obvod smluvně zajištěn se Satalicemi a od nich opakovaně potvrzovanou
dostatečnou kapacitu školy. To se sice od té doby zásadně změnilo, ale bohužel to není reálné ani nyní,
kdy stojíme před nutností postavit školu v Radonicích. Důvodem je především to, že by to znamenalo,
že takováto škola, aby kapacitně uspokojila potřebu obou obcí, by musela být stavěna pro dvě třídy v
každém ročníku (přičemž radonických dětí by byla zhruba tak třetina). Nejen že by to znamenalo
výrazně vyšší náklady, než jaké je naše obec schopna ufinancovat (i v případě poskytnutí dotace) , ale
zároveň bychom pro takto velkou školu neměli vhodný pozemek. Na ten současně zamýšlený se nám
totiž tak tak vejde škola o devíti třídách... Postavíme-li tedy u nás školu o devíti třídách s kapacitou cca
25 dětí ve třídě, není bohužel z výše uvedených důvodů možné ani s Jenštejnem vytvořit školský obvod,
protože bychom opět vytvořili situaci, kdy škola nebude pro obě obce kapacitně stačit. Zároveň však
potvrzuji naši nabídku na uzavření obdobné smlouvy, jakou máte nyní se Satalicemi, tedy že po
spokojení požadavků radonických dětí poskytneme volná místa pro Vás. Podle znalostí počtu našich
dětí odhaduji, že by se mohlo jednat o cca 10 dětí v každé třídě.

Celá situace kolem zajištění školní docházky je docela komplikovaná a nejasná a ani to, zda školu
postavíme není ještě vůbec jasné. Zahájili jsme k tomu sice všechny potřebné kroky, ale rozhodující
samozřejmě bude, zda se nám podaří zajistit financování. I v té nejúspornější variantě bude totiž škola
stát přes šedesát miliónů korun plus DPH, spíš víc...
Pokud tedy školu postavíme, uvítáme když naše dosavadní komunikace vyústí ve výše uvedenou
spolupráci, protože to samozřejmě pomůže i nám k racionálnímu naplnění školy.

Díky za dosavadní spolupráci a doufejme, že se nám podaří dotáhnout celou věc ke zdárnému konci.
-V Radonicích dne 15.4.2016
Ing. Stanislav Němec, MBA

