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

 
 Číslo : 8
 Datum : 23.2.2016 
  

  Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 23.2.2016 
 
Program:   

Zahájení 

1. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Svazkové školy  

2. Oprava zápisu č.6- oprava datumu 

3. 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 17.00 hod. 
 
Hlasující delegáti: R. Novotný, Mgr. Monika Dragounová, N. Hlaváček  
 
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: - zdržel se: - 
Jmenování zapisovatele:  
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: R. Novotný, Mgr. M. Dragounová  
 Hlasování: pro: 3  proti:  - zdržel se: - 
Jmenování ověřovatelů zápisu:  
 
Hlasování o navrženém programu: 
 
 
Návrh usnesení: Delegáti souhlasí s navrženým programem zasedání sněmu  
Hlasování: pro: 3  proti: - zdržel se: - 
Usnesení: Delegáti souhlasí s navrženým programem zasedání sněmu. 
 
Bod 1. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Svazkové školy 
 



Předseda svazku informoval ZO o proběhlém zjednodušeném podlimitním řízení na 
zhotovitele PD Svazkové školy. V řádném termínu byly doručeny dvě nabídky. 
Nejvýhodnější a kompletní nabídku (vč. požadovaných referencí) předložila společnost 
Architektonická kancelář Kolpron, s.r.o., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 57, 
IČO:27233278. Výsledná cena činí 3.990.000Kč. Firma není plátce DPH. 
 
Návrh usnesení: Sněm souhlasí s výběrem zhotovitele projektové dokumentace Svazkové 
školy- firmu Architektonická kancelář Kolpron, s.r.o., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 57, 
IČO:27233278. Sněm pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy. 
 Hlasování: pro: 3  proti:  zdržel se:  
Usnesení: Sněm souhlasí s výběrem zhotovitele projektové dokumentace Svazkové školy- 
firmu Architektonická kancelář Kolpron, s.r.o., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 57, 
IČO:27233278. Sněm pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy. 
  
Bod 2. Oprava zápisu č.6- oprava datumu 
 
Předseda svazku p. Macourek informoval o chybě ve zveřejněné formě zápisu č. 6, na kterou 
upozornili ověřovatelé zápisu. V hlavičce je uvedené chybné datum 18.2.2016. Správné 
datum je 18.1.2016. V podepsané uložené verzi je již datum správný. 
 
Sněm bere informaci na vědomí 
 
 
Bod 3. Různé, diskuze 
Předseda svazku p. Macourek informoval delegáty sněmu o výhledu možných dotačních 
titulů. Některé požadují mimo jiné Vypracování studie proveditelnosti vč. analýzy rizik, 
zhodnocení ekonomické náročnosti projektu. 
Pořízení studie je jedním z bodů smlouvy se společností Witero, studie bude objednána. 
 

 

Předseda svazku ukončil zasedání sněmu v 17.30 hod. 

Návrh termínu příštího zasedání Svazku:   

Zapsal :  Jan Macourek   Dne :  23.2.2016 
 
 
Ověřili :    
 
R. Novotný 
  
Mgr. M. Dragounová 
 
                       
 
Jan Macourek, předseda Svazku 


