
 DĚNÍ VE MĚSTĚ

Od začátku července již 
naplno probíhá příprava 
rozpočtu města na příští 
rok a letos v prosinci při-
jde na pořad jednání za-
stupitelstva města jeho 

schvalování.
Pro vaši představu, v rozpočtu na letošní rok 
jsme počítali se základními příjmy okolo  
92 000 000,- Kč, ale bez kapitálových příjmů 
a bez financování z vlastních či z dotačních 
zdrojů. Po zabezpečení základního provozu 
města a všech jeho složek nám zůstane na in-
vestice a na naše vize v tuto chvíli něco málo 
přes 9 000 000,- Kč.

Mateřská škola
S  přípravou rozpočtu mateřské školy jsme 
začali již v  jarních měsících letošního roku. 
Příspěvek města na provoz, zejména pak 
v  kapitole mezd, vzrostl za poslední roky  
o 2 000 000,- Kč. Celková finanční podpora 
od města školce se za poslední roky vyhoupla 
z necelých 3 000 000,- Kč až na 5 000 000,- Kč! 
Přičemž mzdy pedagogických, a  i  většiny 
nepedagogických pracovníků hradí stát tzv. 
průtokem přes Středočeský kraj.
Pro rok 2020 jsme připraveni akceptovat 
požadavek školky na celkový příspěvek od 
města ve výši cca 2 500 000,- Kč. K podstat-
nému snížení příspěvku od města dojde jed-
nak vlivem nového financování školských 
zařízení, tzv. PH-Max, který nahradí stá-
vající financování, tzv. Normativ. Za druhé 
také optimalizací personálních požadavků 
na nepedagogické síly ve školce. Výší to-
hoto příspěvku se přibližujeme městům 
s  podobně velkými školkami, jakou máme 
v Bělé. A to jak do počtu „školkovaných“ dětí, 
tak do počtu odloučených pracovišť. Jinými 
slovy, jinde na mzdy ve školských zaříze-
ních nepřispívají zřizovatelé vůbec nebo jen  
minimální částkou. Zásadní investice ani 
opravy nás ve školce v příštím roce nečekají.

Základní škola
Úplně opačná situace se týká základní školy. 
Příspěvek města na provoz školy, včetně 
mzdových nákladů pro pedagogické i  nepe-
dagogické pracovníky, je v posledních letech 
téměř stejný. Mírný nárůst za poslední roky 
odpovídá inflaci a potřebám školy komplexně. 
Zásadní rozhodnutí nás ale čeká v oblasti in-
vestic. Jedná se o ideu centralizace základního 
školství v Bělé. Začněme od začátku.
Studie pro centralizaci školství i projekt pro 

budovu školní družiny v  ulici Elišky Krás-
nohorské byly již v  době našeho nástupu 
do vedení města rozpracované a  předcho-
zím zastupitelstvem města schválené. Pova-
žovali jsme za správné jak zmíněnou studii, 
tak projekt dokončit. Zadání projektové do-
kumentace pro budovu školní družiny v ulici 
Elišky Krásnohorské jsme nechali dopra-
covat v provedení pasivní standart, aby byla 
potenciální samostatná budova energeticky 
úsporná a  státem dotovatelná. V rámci po-
ložkového rozpočtu byla investice vyčíslena 
na zhruba 31 000 000,- Kč včetně DPH bez 
vybavení (původní odhad dle studie hovořil 
o zhruba 20 000 000,- Kč bez DPH bez vy-
bavení). Pochopitelně jsme ihned započali 
jednání týkající se veškerých možných dotač-
ních financování, která nás napadla (Škoda 
Auto – Nové Boleslavsko, Ministerstvo škol-
ství, Ministerstvo životního prostředí, Minis-
terstvo pro místní rozvoj, Středočeský kraj). 
Ale takový dotační titul není. Dotace jsou ur-
čeny pouze na zvýšení kapacit, což není náš 
případ, nebo se týkají výuky. Jedinou mož-
ností k získání dotace by tedy byla výstavba 
energeticky úsporné budovy.

Po dokončení studie pro centralizaci škol-
ství i projektové prováděcí dokumentace pro 
budovu družiny v  ulici Elišky Krásnohor-
ské jsme přistoupili k tomu, co mělo být již 
zhotoveno před samotným započetím těchto 
záměrů – tedy k  analýze skutečné potřeby 
centralizace školství a k ekonomickému vy-
hodnocení pro případnou realizaci těchto 
projektů.

Výstavba samostatné družiny v  ulici Elišky 
Krásnohorské (zmíněných 31 000 000,- Kč), 
na kterou by logicky měla navazovat další 
etapa centralizace školy do ulice Má-
chova, tedy přístavba prvního stupně zá-
kladní školy (cca 60 000 000,- Kč bez mož-
nosti dotace) a  výstavba další tělocvičny  
(cca 45 000 000,- Kč bez možnosti dotace) 
v  areálu základní školy v  ulici Máchova 
a  s  tím spojené potřebné investice i do do-
pravní infrastruktury v  ulicích Máchova 
a  Elišky Krásnohorské (cca 5 000 000,- Kč 
s  možností dotace) by včetně vybavení bu-
dov dohromady čítaly investici v hrubě od-
hadované výši projektantem minimálně 
154 000 000,- Kč. Nemusíme podotýkat, 
že takto časově i  finančně náročná inves-
tice není v  možnostech města (hypote-
ticky při použití vlastních 65 000 000,- Kč 

a  půjčce 89 000 000,- Kč by desetiletá  
splátka znamenala pro rozpočet města ne-
reálných více jak 9 000 000,- Kč ročně). Na-
víc by vyvstala jednoznačná otázka, co s ne-
dávno zrekonstruovanou budovou základní 
školy v Tyršově ulici?

Základní školu v  Bělé s  kapacitou cca 800 
žáků nyní navštěvuje méně než 500 žáků. 
Prostory zejména v  budově základní školy 
v Tyršově ulici tedy jsou. Jen připomínáme, 
že před lety se zde vyučoval 1. až 4. ročník 
základní školy a nyní se zde učí pouze 1. až 
3. ročník. Považujeme za správné, aby nám 
vedení ZŠ pomohlo vyčlenit prostory pro pl-
nohodnotnou školní družinu v  budově ZŠ 
v ulici Tyršova, které nejsou určeny pro běž-
nou výuku.

Jaká je naše vize? Nechat zde vyprojektovat 
a  následně vybudovat novou, hezkou dru-
žinu s  moderními hernami pro naše nej-
menší školáky. To vše v  překrásné budově 
z roku 1899, která byla jako škola postavena 
a která je nyní ve velmi dobrém technickém 
stavu. Budova má novou střechu, nová okna, 
opravenou fasádu, plynové vytápění a ucele-
nou zahradu pro venkovní vyžití našich dětí 
(vybudovat zde rovněž i venkovní dětské hři-
ště se rozhodně nebráníme). Našim společ-
ným cílem je připravit zde kapacitu školní 
družiny tak, abychom vyhověli všem rodi-
čům, kteří chtějí či potřebují umístit své děti 
do tohoto školského zařízení. 

Školní družina v budově základní školy v ulici 
Tyršova je tedy řešením, které lze zrealizovat 
nejpozději do začátku příštího školního roku 
a které může skutečně co nejdříve pomoci. Fi-
nanční stránku této akce jsme schopni pokrýt 
plně ze zdrojů města a nebude se jednat o in-
vestici v řádech desítek milionů korun. Záro-
veň chceme co nejdříve opustit současnou ne-
vyhovující školní družinu v ulici Jenečská.

Na tuto realizaci se můžeme všichni těšit, 
a nikoliv mít obavy, že neúnosně zadlužíme 
město, čímž bychom znemožnili veškeré 
ostatní investice a opravy v Bělé. Ale o tom 
někdy příště.

S vědomím a se souhlasem rady města,

Ing. Jaroslav Verner, starosta města
a

Jan Sýkora, místostarosta města

MaTEřSká škola a záklaDNÍ škola VčETNĚ školNÍ DružiNy 
V rozpočTu MĚSTa pro rok 2020



Prodej?! 

 

Centralizace základní školy Bělá pod Bezdězem 

 

Škola v Tyršově ul.
- budova z roku 1899  
- zateplení půdy a obvodového pláště
- nová okna 
- opravená fasáda 
- plynová kotelna 
- prostorná zahrada                 

  

 

   Tělocvična  

cena stavby - 45 mil. Kč

   Přístavba I. stupně  

10 učeben a zázemí
cena stavby  – 60 mil. Kč

    Nová družina v ulici El. Krásnohorské  

kapacita 150 dětí, pasivní standart 
cena stavby a vybavení – 40 mil. Kč

    Řešení dopravního problému 

     Máchova x ul. Elišky Krásnohorské x ul. Husova  
   vyřešení parkování, vykládka dětí, zpomalení dopravy 
    cena stavby – 5 mil. Kč

 DĚNÍ VE MĚSTĚ


