OBEC KUNICE

Na Návsi 92, 251 63 Kunice
tel.: 323 664 162
323 665 463

Veřejná sbírka pro Kunickou školu
Obec Kunice, hned po získání budovy školy zpět do svého vlastnictví, zahájila
přípravy na přístavbu a rekonstrukci budovy školy tak, aby mohla být zajištěna
povinná školní výuka na obou stupních tedy od první až do deváté třídy. Dnes máme
komplexní přestavbu školy i tělocvičny téměř hotovou, chybí dodělat fasáda na
tělocvičně a drobné estetické dokončovací práce. Celkové náklady jsou nyní ve výši
69.030.104 Kč, z toho zhotovení projektové dokumentace a výběrová řízení
1.943.300 Kč a stavební část 67.086 804 Kč včetně DPH. Celkem se obci podařilo
získat dotace ve výši 46 mil. Kč.
Připravujeme slavnostní předání stavby na 11.6.2019 od 16,00 hodin
Provoz školy vyžaduje nejen zrekonstruované a nově postavené prostory, ale
zároveň musí zřizovatel, tj. obec Kunice, zajistit vybavení nutné pro zajištění školní
výuky ( stoly, židle, tabule, nástěnky, vybavení počítačové učebny, vybavení
kabinetů, vybavení do tělocvičny, vybavení knihovny, atd, atd, atd.)
Zastupitelstvo obce Kunice se rozhodlo navázat na tradici našich předků a pokusí se
získat další potřebné zdroje na financování přestavby a vybavení naší školy formou
veřejné sbírky. Pravda, nemáme takové „legislativní možnosti“ jako při zahájení
výstavby školy v roce 1899, kdy byl vybírán 1 krejcar z litru piva, 2 krejcary z litru
kořalky a 4 krejcary z litru vína. Věříme však, že máme v obci dostatečný počet
patriotů a množství podnikatelů a firem, kterým záleží na rozvoji obce. Proto se
zastupitelé obce v prosinci 2017 rozhodli a schválili vyhlásit Veřejnou sbírku pro
získání dalších finančních prostředků na přístavbu, rekonstrukci a vybavení naší
základní školy.
Sbírka je řádně zaevidována na Krajském úřadě Středočeského kraje.
Sbírka byla zahájena 4. prosinec 2017 a bude ukončena 30.4.2019 !!!
Finanční prostředky lze zasílat na zvláštní účet u Komerční banky, pobočka Říčany:

č.ú: 35-8360850267/0100
Druhou možností je složení finančních prostředků v pokladně Obecního úřadu
Kunice. O poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky vydá obec Kunice na vyžádání
potvrzení pro daňové účely.
Důležité:
Ve zprávě pro příjemce prosíme uvést jméno dárce, a zda souhlasíte s uveřejněním
jména dárce („souhlasím“) nebo nesouhlasíte s uveřejněním („nesouhlasím“)
Ing. Jiří Šíma
Starosta obce
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