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Zastupitelům Pardubického kraje 

Komenského nám. 125 

532 11 Pardubice 

 

V Jevíčku 13. 12. 2013 
 
Stanovisko Zastupitelstva města Jevíčko k usnesení Rady Pardubického kraje R/749/13 ze dne 5. 12. 2013 

 

Vážení zastupitelé Pardubického kraje, 
 
dovoluji se na vás obrátit v následující záležitosti. Na svém 7. řádném zasedání 19. 12. 2013 budete rozhodovat o 
strategickém rozhodnutí ve věci splynutí deseti středních škol na území kraje. Návrh Rady Pardubického kraje (dále jen 
„RPk“) číslo R/749/13 ze dne 5. 12. 2013 na splynutí Gymnázia Jevíčko s Gymnáziem Moravská Třebová byl za širokého 
zájmu veřejnosti projednáván na středečním jednání Zastupitelstva města Jevíčko (dále jen „ZM Jevíčko“) dne 11. 12. 
2013. V příloze zasílám nesouhlasné stanovisko ZM Jevíčko k výše uvedenému usnesení RPk. Přikládám též výpis 
přijatých usnesení z 36. zasedání ZM Jevíčko. Budu velmi rád, pokud se s přiloženými materiály seznámíte. 
 
Způsob, jakým byl tento strategický zásah „neprojednán“, je jasným signálem kraje o vztahu k našemu regionu a 
podpoře malých měst. Považujeme za podstatné vejít v jednání s místní samosprávou, když tak nebylo učiněno již před 
rozhodnutím RPk. V této souvislosti by bylo velmi korektní předložit nám kalkulaci úspor (opírající se o ekonomické 



2

vyhodnocení z let předcházejících), se kterými uvedené opatření v tomto konkrétním případě počítá. Pak můžeme 
hledat a navrhovat možnosti z naší strany. Není možné argumentovat pouze demografickým vývojem a nedostatkem 
peněz na mzdy. Kraj by měl být městům a obcím partnerem. V tomto případě, kdy se jednalo „o nás, bez nás“, tento 
pocit nesdílíme.  
 
Považuji proto za nejvýš důležité a zásadní, aby byl výše uvedený návrh RPk stažen z programu 7. řádného zasedání 

Zastupitelstva Pardubického kraje a přepracován. 

 

Nechci vás zahltit přílohami, ale dovoluji si taktéž přiložit vyjádření starostů z našeho regionu, stanovisko SRPS a Školské 
rady Gymnázia Jevíčko. 
 

Děkuji za Váš čas a případnou podporu nejen nám, ale i ostatním městům, jež se nehodlají smířit s navrženou 

koncepcí a způsobem jejího projednání v jednotlivých regionech. 

 
S pozdravem 
 
Mgr. Miroslav Šafář 
Místostarosta města Jevíčko 
Palackého náměstí 1 
569 43 
www.jevicko.cz 
Telefon: 461 327 811 
Mobil: 734 536 216 


