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

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn
Číslo : 1
Datum: 8. 4. 2021

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 2. 7. 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.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu
Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření k 31.12.2020
Výsledek kontroly hospodaření ZŠ Panská pole
Výsledek hospodaření ZŠ Panská pole
Zpráva o inventarizaci
Výroční zpráva o poskytnutých informacích
Úvěrová smlouva na stavbu svazkové základní školy
Diskuze, různé

K jednotlivým bodům programu:
1. Zahájení, schválení program 16:00 hodin
 JM zahájil sněm svazku obcí v 16:00 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. Rozpočtová opatření k 31.12.2020
 JM seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením k 31.12.2020
závěr: delegáti svazku berou na vědomí rozpočtové opatření svazku obcí Svazková škola
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí k 31.12.2020 (schváleno hlasy všech
přítomných).
Příloha: Rozpočtové opatření k 31.12.2020
4. Výsledek kontroly hospodaření ZŠ Panská pole
 JM seznámil přítomné s výsledkem kontroly hospodaření ZŠ Panská pole
 kontrolou nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti
závěr: delegáti svazku berou na vědomí výsledek kontroly hospodaření ZŠ Panská pole
(schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Výsledek kontroly
5. Výsledek hospodaření ZŠ Panská pole
 MD seznámila přítomné s výsledkem hospodaření ZŠ Panská pole
 NH - rozdělení zisku Svazkové školy, Základní školy Panská pole, za r. 2020 ve výši
339.915,12 Kč jak je navrhováno (50% ve výši Kč 169.957,00 do fondu odměn a
50% ve výši Kč 169.958,12 do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření, považuji nejen já, ale místostarosta Obce Jenštejn a někteří
zastupitelé, se kterými jsem o tom stačil hovořit za nevhodné a v době
ekonomické krize udělování mimořádných odměn za neetické a nesolidární.
- Vážíme si práce učitelů, ale uvědomujeme si také tíživou situaci mnoha rodičů,
podnikatelů a zaměstnanců, kteří nepracují ve veřejném sektoru, nemají ani
zdaleka jistou práci a mzdu, protože nepracují ve veřejném sektoru a mnozí z nich
se každodenně potýkají s rizikem ztráty zaměstnání, obživy, či přímo zákazy
činnosti a potupně se musí prosit sátu o různé covid dávky.
 V této těžké, už rok trvající době si na dno sil sáhli především rodiče, kteří často
na svá bedra mimo výše uvedeného museli převzít i mnohem větší díl
odpovědnosti za vzdělávání svých dětí, věnovali tomu mnohdy spousty času i
nervů, bez jakéhokoliv ocenění ze strany státu a zadarmo.
 Předpokládáme také, že zaměstnanci Svazkové školy pobírali a pobírají řádný plat
a také osobní ohodnocení po celou dobu krizových opatření, nouzového stavu a
distanční výuky. A tyto odměny, ve složité ekonomické situaci, ve které se naše
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země nachází, považujeme za dostatečné a udělení mimořádných odměn
považujeme za nesprávné gesto, podobné odměnám vysokých úředníků na
ministerstvech atp..
Navrhujeme tedy přesunutí celé "ušetřené" částky za rok 2020 do rezervního
fondu a v budoucnu jejich využití na pomoc rodičům našich školáků - např. na
zaplacení plných nákladů na školu v přírodě, uhrazení nájmu za jídelnu
(restauraci), který zatím museli platit rodiče atp..
Uvedený návrh usnesení je tedy výrazem solidarity s rodiči i ostatními skupinami
obyvatel, kteří jsou na tom hůře než státní zaměstnanci či zaměstnanci
samosprávy.Vzhledem k tomu, že aktuální ekonomická situace je složitá pro
mnoho rodičů i dalších obyvatel svazkových obcí, stavba samotné školy se
prodlužuje a prodražuje, byť ne naší vinou, navrhujeme zisk Svazkové školy uložit
celý do rezervního fondu. V Jenštejně si nevyplácíme momentálně žádné odměny
včetně zaměstnanců úřadu, tak úsporu vzniklého zisku považujeme za vhodné
gesto směrem o občanům.
Po diskusi s delegáty Sněmu NH souhlasil s kompromisním návrhem - 30% do
fondu odměn a 70% do rezervního fondu.
JM - v dnešní složité době, kdy musí učitelé řešit naprosto nestandardní distanční
výuku, kdy se někdo připojí, někdo nepřipojí a komunikace na dálku je obrovsky
složitá, je udělení odměn správné (paní ředitelka sdělila, že se jedná o cca 1.600Kč
hrubého měsíčně na pracovníka a přidělení odměn není jisté a povinné, může ve
fondu odměn zůstat nevyčerpáno).
Udržet personál v provizorní škole, kde je zaměstnání zejména z pohledu učitelů
značně nejisté je velice složité. Již jsem zaznamenal článek, kde se psalo o velkém
počtu učitelů až 20%, kteří vzhledem k vyčerpání uvažují o změně povolání.
Upozorňuji, že se nejedná o peníze, které bychom přidělili ze současného
rozpočtu, ale peníze již vydané na provoz školy a peníze, které vznikly úspornými
opatřeními ředitelky a zaměstnanců školy (paní ředitelka zmínila například
stěhování nábytku svépomocí, bezplatného nebo levného zajištění nábytku). Je
velmi demotivující pracovat s myšlenkou, že při jakékoliv snaze o úsporu rozpočty
(například hledáním nejlevnějších řemeslníků, vlastní aktivitou mimo rámec
povinností, koupí levného nábytku), nedojde k jakékoliv odměně ze strany
zřizovatele. Může to vést pouze k frustraci s důsledkem plnění si pouze vlastních
povinností bez jakékoliv aktivity nad rámec. Nedostatečně motivovaný
zaměstnanec pak hledá práci jinou (například rozvoz).
Finanční pomoc v podobě zaplacení plných nákladů na školu v přírodě mi přijde až
socialistická, komunistická. Jsme ve středních Čechách, kde má drtivá občanů
dostatečné finanční prostředky. Taková neadresná podpora je nesmyslná.
Souhlasím tedy s kompromisním návrhem odměn 30% z přebytku rozpočtu školy
s tím, že si ředitelka v polovině roku může o další část odměny požádat.
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TŘ doba je těžká, ale učitelky pracují jako kdyby byla klasická výuka, nemají žádné
úlevy
MD učitelky pracují nad rámec svých pracovních povinností
TŘ dejme 30% do fondu odměn a 70% do rezervního fondu

závěr: delegáti svazku
1. schvalují Výsledek hospodaření Svazkové školy ZŠ Panská pole za rok 2020
2. souhlasí s rozdělením zisku Svazkové školy ZŠ Panská pole za rok 2020 ve výši
339.915,12 Kč
30% ve výši 101.974,53Kč do fondu odměn
70% ve výši 237.940,59 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření (pro 2(NH, TŘ), proti 1 (MD) - schváleno).
Příloha: Výsledek hospodaření ZŠ Panská pole
6. Zpráva o inventarizaci
 JM seznámil přítomné s výsledkem inventarizace za rok 2020
 JM předložil Zprávu o inventarizaci majetku za rok 2020
 Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly
 Hodnota nedokončeného majetku k 31.12.2020 -17.270.388,15 Kč
závěr: delegáti svazku schvalují Zprávu o inventarizaci majetku ve Svazkové škole
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí za rok 2020 (schváleno hlasy všech
přítomných).
Příloha: Zpráva o inventarizaci majetku za rok 2020
7. Výroční zpráva o poskytnutých informacích
 JM informoval o Výroční zprávě o poskytnutých informacích za rok 2020
 zpráva vyvěšena na úřední desce
závěr: delegáti svazku berou na vědomí Výroční zprávu o poskytnutých informacích
za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Výroční zpráva za rok 2020
8. Úvěrová smlouva na stavbu svazkové základní školy
 JM informoval o úvěrové smlouvě na stavbu svazkové základní školy
 úvěr ve výši 65.000.000,-Kč
závěr: delegáti svazku schvalují znění Smlouvy r. číslo 99027569059 a pověřují
předsedu svazku podpisem (schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Úvěrová smlouva
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9. Diskuze, různé

Ukončeno v 17:00 hodin
Přílohy:
1. prezenční listina
2. Rozpočtové opatření k 31.12.2020
3. Výsledek kontroly
4. Výsledek hospodaření ZŠ Panská pole
5. Zpráva o inventarizaci majetku za rok 2020
6. Výroční zpráva za rok 2020
7. Úvěrová smlouva

Podpisy:

Šárka Anežka Špírková

Tomáš Říha

zapisovatelka

ověřovatel

Norbert Hlaváček
ověřovatel
Jan Macourek
předseda svazku
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