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AKO JE TO S PROJEKTOM NA OPRAVU MŠ?
neodpovedal. Rodièov ešte viac
nahnevalo, že na zasadnutí MsZ
vo štvrtok 28. apríla primátor
Ragan predložil poslancom návrh na poskytnutie dotácie na
opravu strechy kostola sv. Františka v objeme 6000 eur a na
ïalšie dotácie iným subjektom.
Rodièia v stanovisku uvádzajú,
že mesto je povinné sa stara. v
prvom rade o svoj majetok a v
liste adresovanom poslancom
apelujú na sociálne cítenie s
malými de.mi, ktorým "kvapká
na hlavy". Poslanci MsZ kritiku
uznali a zaviazali primátora,
aby havarijný stav odstránil,
kým bude realizovaná celková
oprava MŠ pomocou eurofondov. Pod¾a zástupkyne rodièov,
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Cena: 0,30 €

Primátor Ragan s platom 3334 eur sa nehanbí za rozbité a zhnité okná MŠ?

Zúfalí rodièia detí navštevujúcich Materskú školu v Èemernom už od jesene minulého roka žiadajú primátora Vranova
Ragana o opravu havarijného
stavu škôlky. Naše noviny 21.
marca tohto roku uverejnili otvorený list primátorovi s opätovným upozornením, že v škôlke
zo strechy zateká, v triede majú
vedrá na zachytávanie vody,
skrinky v šatni sú prikryté igelitom, staré okná sa nedajú otvára., z fasády padajú kusy omietky... Verili sme, že štatutár mesta ako zriaïovate¾ MŠ ihneï urobí nevyhnutné kroky na odstránenie havarijného stavu, ale
dodnes sa tak nestalo a primátor Ragan na otvorený list ani

Èí sl o

ktorá dostala slovo na MsZ, sú
pochybnosti o úspešnosti projektu, lebo mesto nemá v rozpoète na tento rok peniaze na
spolufinancovanie. Prednostom
MsÚ bola obvinená z klamstva.
Skúmali sme, aká je pravda.
Z ministerstva ŽP sa nám podarilo získa. stanovisko, že mesto Vranov síce podalo projekt
na zmenu palivovej základne
objektov vrátane MŠ, ale žiados. nebola akceptovaná z dôvodu nesplnenia výberového
kritéria. Neúspešná bola aj ïalšia žiados. z 8. októbra 2015
na zateplenie budov vrátane
MŠ. Ministerstvo školstva SR
uviedlo, že neeviduje žiadnu
žiados. zo strany mesta Vranov.

