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Mateřská škola Krásné Údolí 

 
 V dnešní zmínce o naší mateřské škole bych Vás chtěl seznámit s chodem a provozem samotným. 

 Město je zřizovatelem této příspěvkové organizace a také jediným garantem jejího financování a 

udržitelnosti. V současnosti je pro školní rok 2012/2013 „zapsáno“ 18 dětí (max. počet je u nás stanoven na 20 

dětiček). Na tento zapsaný počet jsou ze strany odboru školství Karlovarského kraje poskytovány mzdové 

prostředky pro vyučující a jídelnu. Při poklesu pod 13 dětí by tyto mzdy musely být hrazeny z financí města a 

jednalo se o částku možná pro rozpočet až neúnosnou. Tím, že má školka sídlo v jedné budově s městským 

úřadem, jsou ze strany našeho města přímo hrazeny veškeré její náklady na energie, servisy, revize a údržbu. 

V maximální míře je zaměstnanci města udržována i školní zahrada. 

 Z rozpočtu města je každoročně pravidelně na činnost školky poskytován příspěvek (např. rok 2011 – 

150 tis. Kč, 2012 – 137 tis. Kč, plán na rok 2013 – 132 tis. Kč). 

 V souvislosti s návrhy vedení města a rozhodnutím ředitelky MŠ dojde v letošním školním roce 

k několika změnám. Důvodem tohoto postupu je snaha o zvýšení zájmu o naší školku i z okolních obcí např. 

Otročín, Brť. 

 Jedná se o : 

- změna provozní doby od 6.30 hod. do 16.00 hodin každý pracovní den 

- zkrácení hlavních letních prázdnin, aby rodiče nemuseli řešit hlídání celé 2 prázdninové měsíce (v jednání)  

- zrušení povinných plateb rodičů „NIV“ u všech dětí (nyní jsou osvobozeny pouze předškoláci a jedná se 

   o 100,-Kč/dítě/měsíc) 

- sloučení a centralizace nákupů drogerie, kancelářského a papírenského zboží společně s městským úřadem     

  (velkoobchodní cestou – slevy) 

- rozšíření a větší zapojení dětí a celé MŠ při kulturních akcích ve městě (např. Čarodějnice, Zpívání a další) 

- konkrétní oslovení rodičů dětí školkového věku právě v Brti a Otročíně 
 

 Věřím, že tyto kroky pomohou zajistit dostatečný počet dětí a školku ještě na dlouhá léta v našem městě 

zachovat. 
     

Informace z úřadu 

 
 Nyní dávám nahlédnout i do další práce starosty. 

 Na rozdíl od investičních akcí ve městě, které jsou viditelné a ihned zřejmé, jsou i další činnosti, které 

řeším a plním. Níže Vám chci, alespoň částečně, přiblížit (i některým kritikům) práci starosty, která není až tak 

od Vás občanů vidět a přesto má své výsledky. Za necelé dva roky mého působení „na radnici“ jsme např.: 

- optimalizovali dobu svícení veřejného osvětlení 

- provedl jsem kompletní kontrolu obecních (dnes již městských) pozemků a tím se uskutečnili navazující  

   odprodej předzahrádek a pozemků, které byly ve víře soukromého vlastnictví užívány 

- došlo ke kontrole a poté i ke změnám všech nájemní smluv na obecní pozemky  

- došlo (a v nejbližší době se bude pokračovat) ve snižování odběru elektřiny VO o 1/3 (ze 72 na 50W a ze 150  

   na 100W) a to zatím u cca 60% svítidel veř. osvětlení s energeticky nižší spotřebou – také část dotace SZIF 

- podařilo se minimalizovat a v některých případech i exekuční cestou vymoci popř. ukončit vymáhání dluhů   

  našich spoluobčanů vůči městu - evidujeme pohledávky k 31.12.2011 pouze ve výši 2.600,-Kč - s dlužníky za 

letošní rok již také „pracujeme“. 

- provedl jsem revize a úpravy pojistných smluv jak města, tak i mateřské školy (v současnosti se pokoušíme  

  zajistit ještě lepší podmínky u konkurence) 

- došlo ke sladění a tím i finančním zminimalizování všech povinných servisních a revizních služeb 

- provedl jsem změnu dodavatelů určitých servisních služeb z bližšího okolí (doprava byla největší položka) 

- provádíme pravidelné měsíční odečty a jejich následné vyhodnocování a porovnávání energií, plynu, vody 

- provedl jsem optimalizaci dohod o provedení práce 

- zahájil jsem jednání a práce spojené se změnami v oblasti telefonních služeb (psáno výše) 

- v nejbližších týdnech bude provedena revize, inventura a kontrola hospodaření v městských lesích a to  

   společností Lesprojekt s.r.o. ze Staré Boleslavi (důraz na úplnou nezávislost provedené kontroly) 

- rozšíření dotačních možností díky členství města ve Sdružení obcí Slavkovský les a MAS Náš region 

- zintenzivnění spolupráce s Úřadem práce Karlovy Vary a Toužim 

 
            M.Frank 


