Vážení rodiče a další podporovatelé
a signatáři petice „Proti zrušení RC Rozmarýn v budově MŠ Sibřina,
nejprve bych Vám všem chtěla velmi poděkovat za podporu mé petice, díky níž dne 31.7.2012 došlo
k jednání mezi obcí Sibřina (zastoupenou starostou p.Novákem a místostarostkou pí.Klapkovou) a
autorkou petice pí. Veronikou Slámovou a dalším zástupcem rodičů p. Štěpánem Kovářem. Výstupy
z tohoto jednání jsou následující:
1/
v září proběhne veřejná schůze o povaze problémů ve 3.NP Mateřské školy, které se zúčastní
zástupci obce i zástupci SOSáku, obě strany vyjádří své postoje k celé věci a budou spolu s veřejností
hledat řešení tohoto problému. Součástí této moderované debaty bude i veřejná diskuze. Na toto
setkání jste všichni srdečně zvání, termín setkání bude včas uveřejněn na webových stránkách
www.sosakos.cz i obce Sibřina. Budete mít tak jedinečnou možnost zapojit se do dění týkajících se
prostor ve 3.NP a vyslechnout nezkresleně argumenty obou stran.
2/
Vedení obce na základě stávající smlouvy s občanským sdružením SOSák zašle sdružení
výpověď z nájemní smlouvy ke dni 31.8.2012. Výpovědní lhůta je 1 rok.
Pro Vás to znamená, že aktivity ve 3.NP budou po celý příští školní rok zachovány ve stejném duchu
jako doposud.
3/
Vedení obce se domnívá, že je nutné na prostory ve 3.NP vypsat výběrové řízení. Tyto
prostory nelze využívat komerčně, nedovoluje to poskytnutá dotace. Shodli jsem se, že náplň činnosti
nového nájemce by měla být velmi podobná dosavadním aktivitám, aby odpovídala dotačnímu titulu.
Já a p.Kovář jsme nebyli zcela přesvědčeni o nutnosti výběrového řízení, domníváme se, že aktivity
občanského sdružení SOSák fungují dobře, mají mezi lidmi oblibu a dokonale splňují podmínky
dotačního titulu, ale nejsme odborníci na tuto problematiku. Dohodli jsme se s vedením obce, že do
20.8.2012 má občanské sdružení SOSák čas na to, aby předložilo argumenty, které by nutnost
výběrového řízení vyvrátily. Pokud tak o.s. SOSák neučiní ke dni 20.8.2012, bude mu zaslána výpověď
ze smlouvy (viz bod 2).
4/
Přislíbili jsme, že o.s. SOSák předáme výtky ohledně hygienických a požárních předpisů, kde
vedení obce spatřuje jistá rizika, ačkoliv obec doposud neobdržela žádné písemné napomenutí nebo
udělení pokuty stran těchto stále zmiňovaných rizik. O.s. SOSák nám přislíbilo, že osloví zmiňované
instituce a situaci s nimi důkladně probere, a pokud tyto instituce skutečně mají výhrady k fungování
RC Rozmarýn, bude s nimi tyto výhrady řešit a napraví je.
Petice ještě stále nebyla oficiálně předána vedení obce, s ohledem na prázdniny někteří z Vás ještě
neměli možnost ji podepsat. Proto Vás chci vyzvat, pokud se ještě k petici chcete připojit, můžete tak
učinit do 5. září 2012. Petice je k dispozici v Potravinách Veselka v Sibřině, na webu www.sosakos.cz,
na květnickém obecním úřadu a v restauraci U Javůrků v Květnici. Považuji stále za velmi důležité, aby
co nejvíce lidí veřejně vyjádřilo svoji podporu RC Rozmarýn, o jejichž kvalitní úrovni jsem
přesvědčená.
V případě dotazů mě můžete kdykoliv kontaktovat na emailu vslamova1@seznam.cz nebo na
telefonu 602 195 300.

S pozdravem
Veronika Slámová
autorka petice
V Sibřině dne 1.8. 2012

