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

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn
Číslo : 3
Datum: 18. 6. 2021

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 18. 6. 2021
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. Zahájení, schválení programu
2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3. Účetní závěrka, výsledek přezkoumání hospodaření svazku a Závěrečný účet
za rok 2020
4. Nájemní smlouva Melicharka
5. Diskuze, různé
K jednotlivým bodům programu:
1. Zahájení, schválení program 10:00 hodin
 JM zahájil sněm svazku obcí v 10:00 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
 JM navrhl zapisovatelem Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem zápisu Tomáše
Říhu a Norberta Hlaváčka
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závěr: delegáti svazku schvalují zapisovatele Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem
zápisu Tomáše Říhu a Norberta Hlaváčka (schváleno hlasy všech přítomných delegátů)
3. Účetní závěrka, výsledek přezkoumání hospodaření svazku a Závěrečný účet za rok
2020
 JM informoval – na základě výsledku inventur nejsou nesrovnalosti v inventurách,
sněm může schválit účetní závěrku za rok 2020
 závěrka je součástí závěrečného účtu
 zpráva o výsledku hospodaření byla řádně vyvěšena
 JM předložil návrh závěrečného účtu za rok 2020
 JM informoval o proběhlé, přezkoumání hospodaření obce odborem interního
auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
 Zpráva o výsledku hospodaření řádně vyvěšena
 Závěrečný účet byl řádně vyvěšen, nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy
 Závěrečný účet je předkládán bez výhrad
závěr: delegáti svazku
I. schvalují předloženou účetní závěrku a hospodářský výsledek „Svazkové školy
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí za rok 2020 bez výhrad a souhlasí s
převodem výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 5 906 614,71 Kč na
účet 432 – výsledek hospodaření předchozích účetních období. Účetní závěrka
svazku bude nedílnou součástí Závěrečného účtu svazku a bude řádně vyvěšena,
II. schvalují Závěrečný účet svazku obcí „Svazková škola Přezletice, Podolanka,
Jenštejn“ – svazek obcí k 31. 12. 2020 v jeho plném rozsahu. Závěrečný účet je
schvalován bez výhrad. Delegáti svazku akceptují hospodářský výsledek
hospodaření a berou na vědomí Výsledek přezkoumání hospodaření DSO Svazková
škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn za rok 2020 (schváleno hlasy všech
přítomných). Doplnit částku
Příloha: Návrh závěrečného účtu včetně příloh
4. Nájemní smlouva Melicharka
 MD informovala o Nájemní smlouvě se Středočeským krajem zastoupeným SZŠ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na budovu školy Melicharka
 schváleno na jeden školní rok
závěr: delegáti svazku schvalují uzavření Nájemní smlouvy na nebytový prostor budovy Cvily Františka Melichara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a pověřují předsedu svazku
podpisem smlouvy (schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Nájemní smlouva
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5. Diskuze, různé


Ukončeno v 11:00 hodin
Přílohy:
1. prezenční listina
2. Návrh závěrečného účtu včetně příloh
3. Nájemní smlouva

Podpisy:

Šárka Anežka Špírková

Tomáš Říha

zapisovatelka

ověřovatel

Norbert Hlaváček
ověřovatel
Jan Macourek
předseda svazku
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