
Podklady pro jednání zastupitelstva 3.2.2020 

 

• Obec Jarošov jako zřizovatel spádové MŠ sleduje demografický vývoj v obcích 
společného školského obvodu spádové mateřské školy, kterou je Mateřská škola 
Jarošov, okres Svitavy (Vidlatá Seč, Chotěnov, Jarošov a Nová Ves u Jarošova), ve 
stejném školském obvodu vykonává činnost spádové základní školy Základní škola 
Vidlatá Seč, okres Svitavy 
 
 

 
 

• historie MŠ Jarošov se datuje od r. 1978  

• již před zápisem pro školní r. 2019/2020 avízovala ředitelka MŠ Jarošov, že dojde 
k převisu poptávky na umístění dětí ve spádové MŠ, nakonec jsou uspokojeni všichni 
zájemce (u mladších dětí formou sdílených míst) 

• ředitelka MŠ Jarošov ještě před zápisem v 5/2019 žádá o povolení výjimky z max. 
možné kapacity, který dle přípisu zřizovatele činí 25 dětí, Krajskou hygienickou 
stanicí, územní pracoviště ve Svitavách, tato nám následně sděluje, že kapacita podle 
dispozičních možností budovy MŠ Jarošov činí max. 20 

• dne 28.11.2019 projednáno na zastupitelstvu obce, kde bylo starostovi Obce 
uloženo:  

- zjistit technické možnosti přístavby popř. rekonstrukce budovy MŠ 
Jarošov 

- prověřit finanční náročnost 
- prověřit možnosti získání dotace  
- uskutečnit mimořádnou schůzku se starosty spádových obcí MŠ Jarošov 

za účasti ředitele MŠ Jarošov a ZŠ Vidlatá Seč 
dále bylo konstatováno, že vzhledem k minulým investicím do dlouhodobého 
majetku obce (vodovod, bytový fond a rekonstrukce budovy OÚ) je téměř 
nemyslitelné, aby obec Jarošov byla schopna vyřešit situaci kolem nedostatečné 
kapacity z vlastních zdrojů  
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• 7.1.2020 se koná mimořádná schůzka se starosty spádových obcí MŠ za účasti 
ředitelek spádové MŠ a ZŠ, doplněna predikce vývoje počtu obyvatel ve spádových 
obcích 
 

 
 

- starosta obce Vidlatá Seč sděluje, že obec v současné době investuje do 
rozvoje plochy k individuálnímu bydlení, v obci jsou kupovány starší 
doposud nevyužívané domy k trvalému bydlení (převáženě mladé rodiny)  

- starostka obce Chotěnov sděluje, že v r. 2020 bude provedena  
rekonstrukce původního objektu hospody a obec získá 5 b.j. pro sociálně 
slabší rodiny, v obci jsou kupovány starší doposud nevyužívané domy 
k trvalému bydlení (převáženě mladé rodiny)   

- starosta obce Jarošov sděluje, že obec v současné době investuje do 
rozvoje plochy k individuálnímu bydlení (uvažuje se s výstavbu až 15 RD) 

- tento jev si starostové vysvětlují tím, že převážně mladé rodiny mají 
v současné době zájem o cenově dostupné bydlení ve vzdálenější blízkosti 
měst (na hranici 15 km), důvodem jsou cenově dostupné pozemky a ceny 
starších RD 
 

• všichni starostové mají zájem v lokalitě spádových obcí udržet spádovou MŠ a ZŠ, pro 
obec Jarošov, ale i obec Vidlatá Seč je to dlouhodobá strategie, která je výraznou 
podporou pro udržitelný rozvoj celé lokality, tuto strategii podporují i zastupitelé 
obou obcí 
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SWOT ANALÝZA 

Silné stránky: 

• ukotvení MŠ v rámci regionálního 
školství 

• blízkost přírody (PR Toulovcovy Maštale, 
využíváno v rámci ŠVP) 

• rodinné prostředí 
 

 
 
 

Slabé stránky: 

• stávající personál MŠ pracující na hranici 
možností  

• informovanost potencionálních 
zájemců (rodičů) o možnostech 
umístění jejich dětí v MŠ (hoaxy) 

Příležitosti: 

• vytvoření 2 pracovních míst 

• zlepšení technického stavu 
rekonstruované budovy 

 
 
 

Hrozby: 

• při nemožnosti přijmutím všech dětí, 
které se dostaví k zápisu v r. 2020 dojde 
k postupnému snižování počtů dětí   

• v lokalitě spádové MŠ nebude možné 
nabídnout kompletní infrastrukturu 

• predikovaný vývoj počtu obyvatel ve 
spádových obcích bude mít i nadále 
stagnující tendenci  

• ochuzení společenského, kulturního a 
sportovního života v lokalitě spádové 
MŠ 

• nedostatek žáků ve spádové ZŠ 

 
 
 
Návrh Usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo investiční záměr akce „Jarošov - navýšení kapacity 
MŠ“  ve výši vyčíslených nákladů na realizaci dle rozpočtu 7 254 178 Kč s DPH s realizací co 
nejdříve (do 31.8.2020, nejpozději do 31.12.2020). Zastupitelstvo bere na vědomí, že v případě 
realizace akce z dotace MF ČR použije min. 10% z vlastních zdrojů (bude zapojen zůstatek 
minulých období a plánovaná rezerva rozpočtu r. 2020).  
 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi: 
  
- zajistit projekt pro stavební povolení (termín do 10.3.2020) 
- zajistit projekt pro realizaci stavby (termín do 10.3.2020) 
- zajistit podklady pro výběr dodavatele (termín do 15.3.2020) 
- zajistit zdroje financování z dotace MF ČR (bez získání dotace nerealizovatelné z důvodu 
zadlužení obce z důvodu dřívějších investic obce do dlouhodobého majetku) (podání žádosti 
co nejdříve nejpozději do 15.3.2020) 
 
 

 



 


