Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn –
svazek obcí
Veleňská 48, 250 73 Přezletice

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn
Číslo :3
Datum: 9. 12. 2020

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 9. 12. 2020
Přítomni: Jan Macourek, Norbert Hlaváček, Tomáš Říha, Monika Dragounová- dle prezenční
listiny (příloha č. 1)
Předsedá: předseda svazku Jan Macourek
Hosté:
Zapisovatel: Šárka Anežka Špírková
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Říha, Norbert Hlaváček
Způsob hlasování: není-li výslovně uvedeno jinak, vždy veřejně, a to zvednutím ruky
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu
Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Výběr zhotovitele stavby ZŠ
Dotace podpora ZŠ kraj
Plán inventur 2020
Diskuze, různé

K jednotlivým bodům programu:
1. Zahájení, schválení program 16:30hodin
 JM zahájil sněm svazku obcí v16:30 hodin
 JM seznámil přítomné s programem sněmu
závěr: delegáti svazku schvalují program sněmu svazku obcí(schváleno hlasy všech
přítomných delegátů)
2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu
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JM navrhl zapisovatelem Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem zápisu Tomáše
Říhu a Norberta Hlaváčka

závěr: delegáti svazku schvalují zapisovatele Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem
zápisu Tomáše Říhu a Norberta Hlaváčka (schváleno hlasy všech přítomných delegátů)
3. Výběrzhotovitele stavby ZŠ
 JM seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby
svazkové základní školy. Nabídku v termínu odevzdalo 5 uchazečů.Nabídky se
pohybovaly v rozmezí 449.959.000 až 492.459.961,80Kč bez DPH. Projekční
rozpočet je ve výši 352.526.776,57Kč
 při posuzování předložených nabídek nebyly komisí shledány nedostatky vyjma
posuzované nejlevnější nabídky, které uchazeč v řádném termínu napravil.
 komise navrhla vybrat dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou (Společnost S-AP: Novostavba svazkové školy Přezletice, Podolanka, Jenštejn, správce
společnosti: S ubterra a.s., sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň,
IČ: 45309612 (Společník: Auböck s.r.o., sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad
Vltavou, IČ: 26089785; Společník: POHL cz, a.s., sídlo: Nádražní 25, 252 63
Roztoky, IČ: 25606468).



vzhledem k významnému rozdílu nabídkové ceny oproti rozpočtované bude
svazkem žádáno na MŠMT o zajištění potřebných finančních prostředků.

závěr: delegáti svazku souhlasí
I. s výběrem dodavatele Společnost S-A-P: Novostavba svazkové školy Přezletice,
Podolanka, Jenštejn, správce společnosti: S ubterra a.s., sídlo: Koželužská 2246/5,
180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 45309612 (Společník: Auböck s.r.o., sídlo: Poříčí 247, 373
82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26089785; Společník: POHL cz, a.s., sídlo: Nádražní 25,
252 63 Roztoky, IČ: 25606468),
II. s podpisem smlouvy pouze za předpokladu zajištění dostatečných finančních
prostředkůz dotačních titulů v minimální výši 91 mil.Kč (schváleno hlasy všech
přítomných).
Příloha: Výsledky VŘ
4. Dotace podpora ZŠ kraj
 JM seznámil přítomné s rozhodnutím zastupitelstva středočeského kraje o
schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace je v rámci
dodatečné podpory programu MŠMT 133330
 dotace ve výši 10 mil.Kč
závěr: delegáti svazkuDSO Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí
schvalují přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ve výši 10 mil. Kč na akci Výstavba nové svazkové základní devítileté
školy v Přezleticích. (schváleno hlasy všech přítomných).
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5. Plán inventur 2020
 JM seznámil přítomné s příkazem k provedení inventarizace majetku a závazků a
plánem inventur na rok 2020 Svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn
závěr: delegáti svazku souhlasí s provedením inventarizace majetku a závazků svazku
v roce 2020 (schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Příkaz předsedy svazku, Plán inventur 2020
6. Diskuze, různé
 JM informoval o oslovení bank na vypracování nabídky úvěru, poptáno 8 bank
 zasláno několik nabídek, budou se posuzovat

Ukončeno v 17:30 hodin
Přílohy:
1. prezenční listina
2. Výsledky VŘ
3. Příkaz předsedy svazku, Plán inventur 2020

Podpisy:

Šárka Anežka Špírková

Tomáš Říha

zapisovatelka

ověřovatel

Norbert Hlaváček
ověřovatel
Jan Macourek
předseda svazku
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