Sněm svazku obcí
„Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“
Číslo : 7
Datum : 16.2.2016

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 10.2.2016
Program:
Zahájení
1. Smlouva na zpracování a administraci žádosti o dotaci
2. Schválení inventur
3. Schválení účetní závěrky
4. Diskuse, různé
Zahájení
Sněm Svazku zahájil předseda svazku. Přivítal delegáty sněmu.
Předseda se dotázal přítomných delegátů, zda všem zúčastněným byl k dispozici program
sněmu a všichni delegáti konstatovali, že program byl řádně vyvěšen.
Zasedání svazku bylo zahájeno v 17.00 hod.
Hlasující delegáti: Mgr. Monika Dragounová, Norbert Hlaváček, Tomáš Říha
Dále přítomni: nehlasující delegáti a hosté
Omluveni: xxx
Předseda konstatoval, že jsou přítomni všichni delegáti a sněm je usnášeníschopný.
Předseda požádal delegáty o návrhy na zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelem zápisu byl navržen: Jan Macourek
Hlasování:
pro: 3
proti: zdržel se: Jmenování zapisovatele: Jan Macourek
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Rudolf Novotný, Norbert Hlaváček
Hlasování:
pro: 3
proti: zdržel se: Jmenování ověřovatelů zápisu: Rudolf Novotný, Norbert Hlaváček
Hlasování o navrženém programu:
Předseda svazku požádal delegáty o doplnění bodů k projednání
Jedná se o:
Nově navržený bod: Schválení inventur
Nově navržený bod: Schválení účetní závěrky
Jednotlivé body budou adekvátně přečíslovány

Návrh usnesení: Delegáti souhlasí s navrženým programem zasedání sněmu
Hlasování:
pro: 3
proti: zdržel se: Usnesení: Delegáti souhlasí s navrženým programem zasedání sněmu.
Bod 1. Smlouva na zpracování a administraci žádosti o dotaci
Předseda svazku seznámil delegáty s nabídkami na zpracování a administraci žádosti o dotaci
na výstavbu svazkové školy. Jednotlivé firmy poptal předseda v rámci poptávkového řízení.
Celkem dorazily čtyři nabídky. Po porovnání nabídek a následné diskusi vybrali členové
svazku jako nejvýhodnější firmu WITERO s.r.o. se sídlem Biskupcova 79, Praha 3,
Ič:24235865
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: Sněm vybírá pro zpracování a administraci žádosti o dotaci firmu WITERO
s.r.o. se sídlem Biskupcova 79, Praha 3, IČ:24235865.
Sněm pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy.
Hlasování:
pro: 3
proti: zdržel se: Usnesení: Sněm vybírá pro zpracování a administraci žádosti o dotaci firmu WITERO s.r.o.
se sídlem Biskupcova 79, Praha 3, IČ:24235865.
Sněm pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy.
Bod 2. Schválení inventur
Předseda svazku p. Macourek jako předseda inventarizační komise předložil sněmu delegátů
k projednání připravené inventury majetku svazku k 31.12.2015. Inventarizační komise
nezjistila žádné nesrovnalosti, nenavrhuje proto žádná opatření. Drobným majetkem svazek
nedisponuje, není proto navrhováno ani žádné vyřazování majetku.
Návrh usnesení: Sněm delegátů bere na vědomí závěry inventarizační komise a souhlasí se
závěry inventarizační komise.
Hlasování:
pro: 3
proti: zdržel se: Usnesení: Sněm delegátů bere na vědomí závěry inventarizační komise a souhlasí se závěry
inventarizační komise.

Bod 3. Schválení účetní závěrky
Na základě výsledku inventur nejsou nesrovnalosti v inventurách, sněm může schválit účetní
závěrka. Závěrka je součástí závěrečného účtu, musí se schvalovat samostatně před auditem –
závěrečný účet bude schválen po auditu.
Návrh usnesení: Sněm delegátů schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek „Svazkové
školy Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“ za r. 2015 bez výhrad. Účetní závěrka
svazku bude nedílnou součástí Závěrečného účtu svazku „Svazková škola Přezletice,
Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“ a její kopie budou na požádání předány členským obcím.
Hlasování:
pro: 3
proti: zdržel se: Usnesení: Sněm delegátů schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek „Svazkové školy
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“ za r. 2015 bez výhrad. Účetní závěrka svazku
bude nedílnou součástí Závěrečného účtu svazku „Svazková škola Přezletice, Podolanka,
Jenštejn – svazek obcí“ a její kopie budou na požádání předány členským obcím.

Bod 4. Různé, diskuze
Předseda svazku ukončil zasedání sněmu v 17.50 hod.
Návrh termínu příštího zasedání Svazku:
Zapsal : Jan Macourek

Ověřili: Rudolf Novotný
Norbert Hlaváček

Jan Macourek, předseda Svazku

Dne : 16.2.2016

