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

 
 Číslo : 6
 Datum : 18.02.2016   
  Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 18.2.2016 
 
Program:   
Zahájení 
1. Návrh rozpočtového opatření 1/2015 
2. Výběrové řízení na dodavatele PD stavby svazkové školy 
3. Objednávka průzkumných prací, zaměření pozemku 
4. Objednávka zajištění VŘ 
5. 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 17.25 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: 0 zdržel se:  0 
 
Jmenování zapisovatele:  Jan Macourek 
 
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: 

 Návrh usnesení: Delegáti souhlasí s navrženým programem zasedání sněmu  
 



Hlasování: pro: 3  proti: 0 zdržel se: 0 
 Usnesení: Delegáti souhlasí s navrženým programem zasedání sněmu. 
 
 
Bod 1. Návrh rozpočtového opatření 1/2015 
Rozpočtové opatření č. 1/2016 upravuje příjmové a výdajové paragrafy dle očekávaných 
příjmů a investic. Rozdíl oproti schválenému rozpočtu je ve výši 2.350.000Kč. Na straně 
příjmů par. 0000_ 2.300.000Kč, na straně výdajů par. 3113_ 2.350.000Kč 
Částky vychází z usnesení zastupitelstev obcí na mimořádný vklad do svazku. Částky vychází 
z usnesení zastupitelstev obcí na mimořádný vklad do svazku. 
Jenštejn vklad max. 900.000, Podolanka vklad max. 400.000, Přezletice vklad max. 
1.050.000Kč 
Poznámky, připomínky, podněty: xxx 
 
Návrh usnesení: Sněm souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 1/2016. Sněm pověřuje 
správce rozpočtu a účetní svazku k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 1/2016. 
 
Hlasování: pro: 3  proti:  0 zdržel se:  0 
 Usnesení: Sněm souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 1/2016. Sněm pověřuje 
správce rozpočtu a účetní svazku k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 1/2016. 
 
  
Bod 2. Výběrové řízení na dodavatele PD stavby svazkové školy 
V roce 2016 se předpokládá vyhlášení dotačního titulu z IROP, který by dopomohl k zajištění 
výstavby Svazkové ZŠ. Podmínkou dotačního titulu bude pravděpodobně hotové UR a 
započaté řízení na SP.  
Vzhledem k tomu je nutné urychleně zajistit výběr zhotovitele projektové dokumentace ve 
všech stupních. V rámci podmínek soutěže bude mimo jiné podmínkou zajištění termínů 
zhotovení dokumentace a UR v termínu konce srpna 2016 a následné podání žádosti o SP do 
4 týdnů od vydání UR.  Zahájení prací na prováděcí dokumentaci bude podmíněno výsledkem 
dotace. Delegáti sněmu budou před vyhlášením VŘ seznámeni s podklady pro VŘ.  
 
Návrh usnesení: Sněm svazku pověřuje předsedu zadáním zjednodušeného podlimitního 
výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace ve všech stupních vč. souvisejících 
úkonů, pro výstavbu I etapy Svazkové školy a to na základě architektonické studie  Ing. Arch. 
Starčeviče. 
 
Hlasování: pro: 3  proti:  0 zdržel se:  0  
 Usnesení: Sněm svazku pověřuje předsedu zadáním zjednodušeného podlimitního 
výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace ve všech stupních vč. souvisejících 
úkonů, pro výstavbu I etapy Svazkové školy a to na základě architektonické studie  Ing. Arch. 
Starčeviče. 
 
 
Bod 3. Objednávka průzkumných prací, zaměření pozemku 
Jedná se práce nutné pro zpracování projektové dokumentace na výstavbu svazkové školy.  
Zejména jde o: 
podrobné výškopisné a polohopisné zaměření území, podrobný geologický a hydrogeologický 
průzkum včetně laboratorních zkoušek. 
zhodnocení radonového rizika 



pedologický průzkum 
 
Návrh usnesení: Sněm pověřuje předsedu svazku zajištěním průzkumných a zaměřovacích 
prací pro projekt výstavby svazkové ZŠ s maximálním limitem 100.000Kč 
 
Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 
 Usnesení: Sněm pověřuje předsedu svazku zajištěním průzkumných a zaměřovacích prací pro 
projekt výstavby svazkové ZŠ s maximálním limitem 100.000Kč 
 
Bod 4. Objednávka zajištění VŘ 
Pro zajištění VŘ byly poptány dvě firmy spolupracující s obcemi svazku. Výhodnější nabídku 
podal Ing. Šiška. Sněm doporučil zadat zajištění prací Ing. Šiškovi. 
 
Návrh usnesení: Sněm pověřuje předsedu k objednání zajištění VŘ na projektovou 
dokumentaci výstavby svazkové školy a to Ing. Petrem Šiškou-  Kolová 1549/1 153 00 Praha 
16 IČO : 70550581, DIČ: CZ6308010588 zas cenu 15.500Kč 
 
Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 
 Usnesení: Sněm pověřuje předsedu k objednání zajištění VŘ na projektovou dokumentaci 
výstavby svazkové školy a to Ing. Petrem Šiškou-  Kolová 1549/1 153 00 Praha 16 IČO : 
70550581, DIČ: CZ6308010588 zas cenu 15.500Kč 
 
 
Bod 5. Různé, diskuze 
 
Předseda svazku ukončil zasedání sněmu v 18.15 hod. 
Návrh termínu příštího zasedání Svazku:  Nezvolen 

Zapsal: Jan Macourek     Dne:  25.1.2016 
 
 
Ověřili:    
Rudolf Novotný 
  
Roman Pečenka                  
 
                       
 
Jan Macourek, předseda Svazku 


