ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ BRATRSKÉ ŠKOLY SE ZÁSTUPCI ČCE

Setkání proběhlo ve čtvrtek 13. 10. 2016 v sídle ČCE a za ČCE se ho
účastnili první náměstek synodního kurátora Jiří Schneider, synodní
kurátor Vladimír Zikmund a dále zaměstnanec církve pan Straka.
Školu zastupovala ředitelka Pavlína Radová, za rodiče Lukáš Křístek
– soudní znalec a Jan Krůta – notář. Za školskou radu jsem byl
přítomen já jako její místopředseda, povoláním soudce, takže spolu s
p. Křístkem a Krůtou jsme se účastnili též jako „odborníci“. Jednání
trvalo asi hodinu a půl a jeho cílem bylo přesvědčit synodní radu, aby
vstoupila v jednání s Městskou částí Praha 7 ohledně jejich dopisu –
nabídky ze dne 25. 8. 2016 na zřízení práva stavby pro ČCE na
pozemcích ve vlastnictví Městské části Praha 7 s tím, že na základě
tohoto práva by církev na těchto pozemcích postavila budovu nové
školy pro první stupeň ZŠ Bratrská namísto stávající budovy, jejíž
nájem končí v roce 2020. Prodiskutovávaly se různé varianty
možného řešení. Nelze také pominout to, že pozemky, na nichž by
měla být nová budova postavena, jsou dosud dotčeny stavební
uzávěrou. Ze strany p. Straky zazněl i názor, že bychom se neměli
omezovat pouze na stávající lokalitu nebo její blízké okolí, podle
názoru p. Straky lze Bratrskou přestěhovat do kterékoli části Prahy –
zde jsme se snažili důrazně argumentovat tím, většina rodičů děti do
školy dováží a je pro ně obtížné náhle dojíždět úplně jinam; takovéto
řešení by tak fakticky znamenalo zřídit úplně novou školu, neboť
nelze předpokládat, že by pro všechny rodiče a žáky bylo technicky
možné dojíždět do školy úplně na jiné místo.
Závěrem lze konstatovat, že jsme se snažili apelovat na to, že i když
se to na první pohled nezdá, tak čas se krátí; již dnešní prvňáčci
nemají zajištěno, že první stupeň v ZŠ Bratrské dokončí, a je proto
třeba rychle jednat. Hlavní záměr setkání se ale podařil – náměstek
synodního kurátora Jiří Schneider přislíbil, že připraví návrh odpovědi
starostovi Městské části Praha 7, který budeme mít možnost
připomínkovat s tím, že ČCE vstoupí s Městkou částí Praha 7 v
jednání.
ČCE měla k dispozici dva právní rozbory práva stavby vypracované
mnou a panem Křístkem.
Za školskou radu: René Fischer, místopředseda školské rady
říjen 2016

