Obec Sluhy
Sluhy č.7, 250 63 Mratín

Vážené dámy a pánové,
v uplynulém období se vlivem populačního bumu v naší obci projevil možný nedostatek
míst pro děti v Mateřské školce. Mělo by jit v nejbližší budoucnosti (dva až tři roky) o
zhruba 5 – 10 míst, která by nám mohla scházet.
Zastupitelstvo si je tohoto problému vědomo a hodlá případný problém řešit.
Jako možné varianty lze brát v úvahu tyto tři řešení:
1) Rozšíření stávající školky ( 24 míst ) o další třídu a navýšení kapacity o dalších 10-15
míst. Zde by se jednalo o investici do rekonstrukce dvou nových místností a dále by při
této příležitosti došlo k rozsáhlejším opravám a dovybavení stávajících prostor včetně
výměny oken.
- investici cca 1,5 – 2miliony
2) Vybudování nástavby na budově OÚ s celkovou kapacitou 48 míst.
V tomto případě by se dle vypracované studie budovala jak školka, tak i dětské hřiště v
prostoru za úřadem.
Zde by se jednalo o investici do výstavby a zároveň i do kompletní rekonstrukce celé
budovy obecního úřadu.
- investice cca 28 milionů
3) Vybudování úplně nové školky s celkovou kapacitou 40 – 48 míst v prostoru lesoparku
za hřbitovem.
Zde by se jednalo o výstavbu pravděpodobně dřevo-stavby a dětského hřiště v co možná
největší vzdálenosti od prostoru hřbitova.
- investice cca 10 milionů
Tímto si dovolujeme vyhlásit anketu o to, jaké řešení by podle vašeho názoru bylo pro naší
obec nejlepší.
Jako přílohu tohoto dopisu zasíláme jednoduchý formulář, který prosím vyplňte a vhoďte
do schránky na budově obecního úřadu nebo tamtéž osobně odevzdejte, nejpozději však
do 31.8.2019. Anketa bude zahájena v 12. 6. 2019 a vyhodnocení by proběhlo na prvním
zasedání zastupitelstva po prázdninách.
S pozdravem.
Robert Bednárik
místostarosta

Petr Moudrý
starosta
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Jsem pro variantu:

1)

2)

3)

Zakroužkujte prosím nejvhodnější variantu a hlasovací lístek odevzdejte
na OÚ nebo vhoďte tamtéž do schránky nejpozději do 31.8.2019.
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