Sněm svazku obcí
„Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“
Číslo : 3
Datum : 26.5.2015

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 26.5.2015
Program:
Zahájení
1. Rozpočet 2015
2. Dodatek SOD s arch. Starčevičem
3. Různé, diskuze
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, Rudolf Novotný
Dále přítomni: xxx
Omluveni: xxx
Hosté
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: Mgr. Monika Dragounová, Norbert Hlaváček, Rudolf
Novotný
Hlasování:
pro: 3 proti: 0
zdržel se: 0
Jmenování ověřovatelů zápisu: Mgr. Monika Dragounová, Norbert Hlaváček, Rudolf
Novotný
Hlasování o navrženém programu:
Předseda svazku požádal delegáty o provedení následujících změn v programu, a to zařazení
nových bodů, a to následovně:
1) Dodatek SOD s arch. Starčevičem
Důvodem jsou nové skutečnosti

Návrh usnesení: Delegáti souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání sněmu. Body
budou adekvátně přečíslovány.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Delegáti souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání sněmu. Body budou
adekvátně přečíslovány.
Bod 1. Rozpočet svazku pro r. 2015
Předseda svazku předložil sněmu delegátů k projednání Rozpočet svazku pro rok 2015.
Rozpočet byl řádně vyvěšen (na úředních deskách všech obcí, sdružených ve svazku obcí) a je
předložen ke schválení. Rozpočet byl navržen v paragrafovém znění. Rozpočet byl navržen
vyrovnaný.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: Sněm delegátů schvaluje rozpočet Svazku pro rok 2015 v paragrafovém
znění. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Sněm delegátů schvaluje rozpočet Svazku pro rok 2015 v paragrafovém znění.
Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
Bod 2. Dodatek SOD s arch. Starčevičem
Předseda svazku předložil sněmu delegátů k projednání návrh dodatku smlouvy o dílo na
zhotovení studie Svazkové školy. Dodatkem se upravuje pouze čl. IV (doba plnění) odstavec
1., konkr. dochází k prodloužení doby předání díla ze 30.5.2015 na 11.6.2015.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: Sněm delegátů souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s Ing.
Arch. P. Starčevičem, kterým se upravuje termín předání díla na 11.6.2015. Sněm delegátů
pověřuje předsedu svazku k podpisu tohoto Dodatku.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Sněm delegátů souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s Ing. Arch.
P. Starčevičem, kterým se upravuje termín předání díla na 11.6.2015. Sněm delegátů pověřuje
předsedu svazku k podpisu tohoto Dodatku.
Bod 3. Různé, diskuze
Předseda svazku ukončil zasedání sněmu v 17.20 hod.
Zapsal : Jan Macourek

Ověřili : Mgr. Monika Dragounová

Norbert Hlaváček

Rudolf Novotný

Jan Macourek, předseda Svazku

Dne : 29.5.2015

