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

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn
Číslo :4
Datum: 16. 12. 2020

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 16. 12. 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.

Zahájení, schválení programu
Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Rozpočet svazku 2021
Střednědobý výhled svazku
Svazková ZŠ rozpočet 2021, střednědobý výhled, stanovení závazných
ukazatelů
6. Dílčí přezkoumání hospodaření
7. Pověření předsedy k provádění rozp. opatření do konce roku 2020 k 31. 12.
2020
8. Úvěr na stavbu školy
9. Provoz BUS 671
10. Diskuze, různé

K jednotlivým bodům programu:
1. Zahájení, schválení program 17:15 hodin
 JM zahájil sněm svazku obcí v17:15 hodin
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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
závěr: delegáti svazku schvalují zapisovatele Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem
zápisu Tomáše Říhu a Norberta Hlaváčka (schváleno hlasy všech přítomných delegátů)
3. Rozpočet svazku 2021
 JM seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Svazkové školy Přezletice,
Podolanka, Jenštejn na rok 2021
 návrh rozpočtu je řádně vyvěšen
 výše příspěvků jednotlivých obcí je v obdobné výši, jako v předchozím roce
závěr: delegáti svazku schvalují rozpočet DSO Svazkové školy Přezletice, Podolanka,
Jenštejn – svazek obcí na rok 2021(schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Návrh rozpočtu na rok 2021
4. Střednědobý výhled svazku
 JM seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu DSO Svazková škola
Přezletice, Podolanka, Jenštejn na rok 2022, 2023
závěr: delegáti svazkuschvalují Střednědobý výhled rozpočtu DSO Svazková škola
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí na rok 2022 a 2023(schváleno hlasy všech
přítomných).
Příloha: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
5. Svazková ZŠ rozpočet 2021, střednědobý výhled, stanovení závazných ukazatelů
 JM seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Svazkové ZŠ Panská pole na rok 2021
 JM seznámil přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022,
2023
 JM navrhuje v rámci závazných ukazatelů schválit výplatu poloviny příspěvku do
31.6.2021 a druhou polovinu příspěvku do 31.12.2021. Obě částky budou splatné
na základě žádosti ředitelky ZŠ.
 MD podrobně informovala o návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu
závěr:delegáti svazku
I.
II.

schvalují Rozpočet na rok 2021 Svazkové základní školy Panská pole,
schvalují Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022, 2023 Svazkové základní
školy Panská pole,
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III.

určují závazné ukazatele- výplatu poloviny příspěvku do30.6.2021 a druhou
polovinu příspěvku do 31.12.2021. Obě částky budou splatné na základě žádosti
ředitelky Svazkové základní školy Panská pole (schváleno hlasy všech
přítomných).

Příloha: Návrh rozpočtu ZŠ, Střednědobý výhled ZŠ
6. Dílčí přezkoumání hospodaření
 JM informoval o dílčím přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020, které
proběhlo dne 21. 10. 2020
 dílčí přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského kraje odbor interního
auditu a kontroly
 při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
závěr: delegáti svazku berou na vědomí informace o dílčím přezkoumání
hospodaření DSO Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek
obcí(schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
7. Pověření předsedy k provádění rozp. opatření do konce roku 2020 k 31. 12. 2020
 JM požádal o projednání pověření předsedy svazku provádět rozpočtová opatření
do konce roku 2020 k 31.12.2020.
závěr: delegáti svazku pověřují předsedu svazku k provádění rozpočtových opatření
do konce roku 2020 k 31. 12. 2020. Delegáti následně projednají toto RO na sněmu
svazku(schváleno hlasy všech přítomných).
8. Úvěr na stavbu školy
 JM informoval o poptávkovém řízení na bankovní úvěr na financování výstavby
školy. Poptány byly: KB, ČS, ČSOB, SBERBANK, PPF banka, RB, MONETA, FIO,
UNICREDIT
 nabídky předložilyČSOB, KB, ČS
 fixace na 5 nebo 10 let
závěr: delegáti svazku pověřují předsedu svazku k zajištění předložení závazné
nabídky nejvýhodnějšího uchazeče(schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Nabídky bank na úvěr
9. Provoz BUS 671
 JM informoval o zaslaném návrhu kalkulace provozu linky 671 PID od 1.1.2021 do
31.12.2021
 krytí ztráty ve výši 67.219,40 Kč
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závěr: delegáti svazku souhlasí s podpisem dodatku smlouvy na provoz BUS č.
671s ROPID, Praha 1(schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Ekonomická kalkulace linky PID 671

10. Diskuze, různé

Ukončeno v 18:15hodin
Přílohy:
1. prezenční listina
2. Návrh rozpočtu na rok 2021
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
4. Návrh rozpočtu ZŠ, Střednědobý výhled ZŠ
5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
7. Nabídky bank na úvěr

Podpisy:

Šárka Anežka Špírková

Tomáš Říha

zapisovatelka

ověřovatel

Norbert Hlaváček
ověřovatel
Jan Macourek
předseda svazku
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