
Sněm svazku obcí 
„Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“  

 Číslo : 11
 Datum : 18.10.2016 

   Zápis ze 
sněmu Svazku obcí ze dne 18.10.2016 

Program:  
1. Výběr zhotovitele, smlouva II fáze PD stavby  

2. Zřízení Školské právnické osoby 
3. Konkurs na ředitele školy 

4. Zápis kontrolní komise 
5. Informace- dílčí přezkoumání hospodaření svazku 

6. Plán inventur 
7. Příprava rozpočtu pro r. 2017 

8. Rozpočtový výhled 2017-2018 
9. Dodatek č.2 k Příkazní smlouvě Witero 

10. 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 16.12 hod. 
Hlasující delegáti: Tomáš Říha, Norbert Hlaváček, Monika Dragounová 

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: Roman Pečenka 
 Hlasování: pro: 3  proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenování zapisovatele: Roman Pečenka 
 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Rudolf Novotný, Roman Pečenka 
 Hlasování: pro: 3  proti:  0 zdržel se: 0 

Jmenování ověřovatelů zápisu: Rudolf Novotný, Roman Pečenka 
 

Hlasování o navrženém programu: 
Předseda svazku požádal delegáty o provedení následujících změn v programu:  

Doplnění nového bodu č. 9: dodatek č.2 k Příkazní smlouvě Witero 



Předseda svazku vysvětlil, že důvodem doplnění programu jsou nové skutečnosti, kdy 
společnost Witero nemá v aktuální příkazní smlouvě pokrytou možnost získání dotace z 
OPŽP. 

Hlasování: pro: 3  proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení: Delegáti souhlasí s navrženým programem zasedání sněmu. 

 
Bod 1. Výběr zhotovitele, smlouva II fáze PD stavby  

Předseda svazku seznámil delegáty s průběhem VŘ na II. fázi projektové přípravy výstavby 
svazkové základní školy v Přezleticích. Delegátům předložil nabídku podanou uchazečem, 
zprávu o posouzení nabídek a rozhodnutí o výběru uchazeče. VŘ organizovala firma Witero. 
Do VŘ se přihlásil jeden uchazeč, firma Architektonická kancelář Kolpron s.r.o. s nabízenou 
cenou 3.388.000Kč vč. DPH. Nabídka byla komisí řádně posouzena. Komise navrhla 
zadavateli vybrat a uzavřít smlouvu s uchazečem Architektonická kancelář Kolpron s.r.o. se 
sídlem Janáčkovo nábřeží 57, 150 00 Praha 5, IČ:27233278  

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdrželo se: 0 

Usnesení: Sněm svazku souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na Zpracování projektové 
dokumentace pro II. etapu realizace Svazkové základní školy v Přezleticích se 
společností Architektonická kancelář Kolpron s.r.o. se sídlem Janáčkovo nábřeží 57, 150 
00 Praha 5, IČ:27233278 a pověřuje předsedu svazku podpisem příslušné smlouvy o 
dílo.  
  

Bod 2. Zřízení Školské právnické osoby 
Předseda svazku p. Macourek informoval o potřebě zřízení Školské právnické osoby a 
předložil sněmu delegátů návrh Zřizovací listiny. Tento krok je nejen nezbytný pro další 
posun k získání dotace na výstavbu svazkové ZŠ, ale také umožní zřídit a provozovat vlastní 
svazkovou základní školu v případných pronajatých prostorách tak, aby mohli žáci svazku 
nastoupit k základnímu školnímu vzdělávání již v příštím školním roce.  

 Hlasování: pro: 3  proti:  0 zdržel se: 0 
Usnesení: Sněm svazku rozhoduje o zřízení Školské právnické osoby s názvem Svazková 
škola Panská pole, základní škola, se sídlem Veleňská 48, 250 73 Přezletice, schvaluje 
znění zřizovací listiny Školské právnické osoby Svazková škola Panská pole, základní 
škola, a pověřuje předsedu svazku k podpisu zřizovací listiny a souvisejícím právním 
jednáním. 

Příloha: text schválené zřizovací listiny 
 

Bod 3. Konkurs na ředitele školy 
Předseda svazku p. Macourek informoval delegáty sněmu o potřebě vypsání konkurzu na 
prvního ředitele nově zřízené školské právnické osoby (viz bod 2 výše). Vzhledem k tomu, že 
je pravděpodobné, že bude třeba otevřít nejprve první stupeň školy, je vhodné vybrat ředitele 
s prvostupňovou kvalifikací. 
Sněmu delegátů byl předložen návrh znění vyhlášení konkurzu. Konkurz je třeba vyhlásit tak, 
aby byl nový ředitel schopen zrealizovat zápis dětí ke školní docházce pro školní rok 
2017/2018. 

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdrželo se: 0 

Usnesení: Sněm svazku:  



(a) vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele školské právnické osoby 
Svazková škola Panská pole, základní škola, a to v souladu s textem vyhlášení 
konkurzu připojeného k tomuto zápisu; 

(b) jmenuje komisi pro předmětné konkurzní řízení ve složení: 
předseda: Jan Macourek 

členové komise: Roman Pečenka, Jiří Hulík, jeden člen určený ředitelem 
krajského úřadu, jeden odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v 
oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení a 
jeden školní inspektor České školní inspekce; 

(c) souhlasí s účastí odborníka, pana Alfreda Tellera, s hlasem poradním; 
(d) pověřuje paní Šárku Špírkovou funkcí tajemníka konkurzní komise; 

(e) pověřuje předsedu svazku, aby do třiceti dnů zveřejnil vyhlášení konkurzního 
řízení;  

(f) pověřuje předsedu svazku přípravou a realizací všech potřebných kroků a 
jednání v uvedené záležitosti. 

Příloha: text schváleného vyhlášení konkurzního řízení 
 

Bod 4. Zápis kontrolní komise 
Předseda kontrolní komise ing. Jiří Hulík seznámil přítomné se zápisem z prvního jednání 
kontrolní komise konané dne 18. října 2016. 
Sněm svazku bere na vědomí zápis z jednání kontrolní komise. 

Příloha: text zápisu 
 

Bod 5. Informace - dílčí přezkoumání hospodaření svazku 
Předseda svazku předložil sněmu delegátů závěr dílčího přezkoumání hospodaření DSO 
Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí za rok 2016. Přezkoumání 
proběhlo dne 3.10.2016 se závěrem: nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.  

Kontrolní orgán pouze upozornil na potřebu zpracování rozpočtového výhledu a doložení 
dokladů o vyvěšení návrhu rozpočtu na úředních deskách všech obcí. Předseda svazku 
přítomným potvrdil, že uvedené připomínky bez větších obtíží napraví. 
Sněm svazku bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO. 

Příloha: text zápisu 
 

Bod 6. Plán inventur 
Předseda svazku požádal delegáty o projednání plánu řádných inventur k 31.12.2016. 
S ohledem na předpokládaný časový rozvrh činností delegátů je navrhován termín pro 
ukončení inventarizace a vyhotovení závěrečných zpráv do 28.2.2017. Vzhledem k tomu, že 
rozsah inventur v případě svazku je poměrně malý a bude se jednat především o dokladovou 
inventuru, navrhl předseda svazku, aby inventarizaci provedla inventarizační komise obce 
Podolanka. 

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdrželo se: 0 

Usnesení: Předseda svazku obcí „Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – 
svazek obcí“ tímto vydává příkaz k pravidelnému provedení řádné roční inventarizace a 



pověřuje inventarizační komisi obce Podolanka k jejímu provedení ve lhůtě do 
28.2.2017. 
 

Bod 7. Příprava rozpočtu pro r. 2017 
Předseda svazku informoval přítomné delegáty, že zahájil přípravu rozpočtu pro r. 2017 s tím, 
že zajistí jeho vyvěšení a následně jej předloží sněmu DSO ke schválení.  
Sněm svazku bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na rok 2017. 

 
Bod 8. Rozpočtový výhled 2017-2018 

Předseda svazku informoval o nutnosti vytvoření rozpočtového výhledu DSO na následující 
roky. Předseda výhled zpracuje na období roku 2017-2018, a to společně s přípravou rozpočtu 
na r. 2017. Výhled svazku závisí na mnoha okolnostech, zejména na (ne)poskytnutí dotace na 
výstavbu školy, kde nejsou známy přesné podmínky. Z toho důvodu bude rozpočet zpracován 
bez zahrnutí výstavby.  
Sněm svazku bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtového výhledu. 

 
Bod 9. Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě Witero 

Předseda svazku informoval o možnosti kofinancování výstavby školy také z jiných dotačních 
zdrojů. Pravděpodobným se jeví možnost spolufinancování z prostředků OPŽP na výstavbu 
pasivních domů. Svazek má uzavřenou příkazní smlouvu s firmou Witero na administraci 
dotace, kde je uvedeno několik dotačních titulů. OPŽP zde uveden není. Je tedy vhodné, aby 
byl s firmou Witero uzavřen příslušný dodatek. Cena za administraci je stanovena 
jednorázová ve výši 30.000 Kč plus DPH, v případě přidělení dotace 1,7% z výše přiznané 
dotace. 

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdrželo se: 0 
Usnesení: Sněm svazku souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě o 
zabezpečení žádosti a administrace dotace na výstavbu Svazkové školy Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn uzavřené s firmou Witero s.r.o. a pověřuje předsedu svazku 
podpisem tohoto dodatku. 
Příloha: text dodatku 

 
Bod 10. Diskuse různé 

Předseda svazku informoval delegáty o faktuře za právní služby. Jedná zejména o zpracování 
smluv a korporátní poradenství. Cena služeb činí 15.000Kč + DPH. Delegáti sněmu nemají 
námitky 
Předseda požádal o podporu a součinnost při přípravě potřebných směrnic, zejména pak o 
inventurách, o účetnictví, o finanční kontrole, o VZ 
 

Předseda svazku ukončil zasedání sněmu v 18.30 hod. 
Zapsal: Roman Pečenka   Dne : 18.10.2016 

 
 

Ověřili: Roman Pečenka, Rudolf Novotný 
Jan Macourek, předseda Svazku 


