Sněm svazku obcí
„Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“
Číslo : 9
Datum : 15.6.2016

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 15.6.2016
Program:
Zahájení
1. Závěrečný účet hospodaření svazku za r. 2015
2. Pozemkové uspořádání mezi svazkem a obcí Přezletice
3. Plán projekčních prací, finanční plán
4. 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 16.45 hod.
Hlasující delegáti: Tomáš Říha, Mgr. Monika Dragounová, Norbert 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: Roman Pečenka, Ing. Zuzana Dvořáková
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. Závěrečný účet hospodaření svazku za r. 2015
Předseda svazku předložil sněmu k projednání úplný Závěrečný účet hospodaření svazku
obcí- Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn- svazek obcí za r. 2015. Závěrečný účet
byl řádně vyvěšen na úřední desce obcí, nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy.
Závěrečný účet je předkládán „bez výhrad“.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: Sněm svazku schvaluje Závěrečný účet svazku obcí- Svazková škola
Přezletice, Podolanka, Jenštejn- svazek obcí k 31.12.2015 v jeho plném rozsahu. Závěrečný
účet je schvalován „bez výhrad“. Sněm akceptuje vykázaný hospodářský výsledek
hospodaření (přebytek) s tím, že tento vykázaný přebytek byl převeden do provozních
prostředků Svazku, nebude rozdělován a bude použit na další činnost svazku, včetně
plánovaných investic. Sněm svazku pověřuje předsedu svazku k zabezpečení předání
Závěrečného účtu hospodaření svazku za r. 2015 nadřízenému správnímu celku, a to do 15
dnů od jeho schválení sněmem, tj. do max. do 30.6.2016 vč.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdrželo se: 0
Pro potřeby evidence:
Pro: Tomáš Říha, Mgr. Monika Dragounová, Norbert Hlaváček
Proti: xxx
Zdržel se: xxx
Usnesení: Sněm svazku schvaluje Závěrečný účet svazku obcí- Svazková škola Přezletice,
Podolanka, Jenštejn- svazek obcí k 31.12.2015 v jeho plném rozsahu. Závěrečný účet je
schvalován „bez výhrad“. Sněm akceptuje vykázaný hospodářský výsledek hospodaření
(přebytek) s tím, že tento vykázaný přebytek byl převeden do provozních prostředků Svazku,
nebude rozdělován a bude použit na další činnost svazku, včetně plánovaných investic. Sněm
svazku pověřuje předsedu svazku k zabezpečení předání Závěrečného účtu hospodaření
svazku za r. 2015 nadřízenému správnímu celku, a to do 15 dnů od jeho schválení sněmem, tj.
do max. do 30.6.2016 vč.

Bod 2. Pozemkové uspořádání mezi svazkem a obcí Přezletice
Předseda svazku p. Macourek informoval o potřebě vyřešení majetkového uspořádání
týkajícího se pozemku pod budoucí školou a přilehlých komunikací. Tyto jsou nyní v majetku
obce Přezletice.
Diskutovány byly dvě možnosti.
1. Právo hospodaření (výhody: administrativně jednodušší, bez nezbytnosti řešit, co se
stane po skončení jeho trvání; nevýhody: absence jasných a podrobnějších pravidel)
2. Právo stavby (výhody: jasná pravidla pro práva a povinnosti obou subjektů,
srozumitelnější pro finanční ústavy; nevýhody: nutné vyřešit otázky jeho případného
zániku a vzájemných práv a povinností)
Sněm se přiklání k možnosti Práva stavby. Je však třeba toto prověřit na patřičných orgánech.
Zejména na katastrálním úřadu, St. Úřadě, ministerstvu školství.
S výsledkem bude seznámeno zastupitelstvo obce Přezletic a následně bude jednáno o
realizaci pozemkového urovnání.
Návrh usnesení: Sněm svazku pověřuje předsedu k zajištění stanovisek příslušných orgánů
(zejména katastrálního úřadu, Stavebního úřadu, Min. školství) k možnosti zřízení Práva
hospodaření, případně Práva stavby
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: Sněm svazku pověřuje předsedu k zajištění stanovisek příslušných orgánů
(zejména katastrálního úřadu, Stavebního úřadu, Min. školství) k možnosti zřízení Práva
hospodaření, případně Práva stavby

Bod 3. Plán projekčních prací, finanční plán

Předseda svazku p. Macourek informoval delegáty sněmu o výhledu možných dotačních
titulů. Po jednání s ministrem financí a ministryní školství byla přislíbena dotace na výstavbu
školy. Požadavkem je vyřešení celé kapacity školy, tudíž i výstavby II pavilonu.
Z toho důvodu je třeba rozšířit projekční práce o II pavilon a zajistit UP, SP a prováděcí
dokumentaci na celek. To bude znamenat zvýšené náklady o cca 4 mil. Kč.
Je tedy třeba postupovat dle zákona o veřejných zakázkách. Jako možné řešení se nabízí
JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění). Navrženo je, aby zajištění řízení na rozšíření zakázky
zajistil ing. Šiška, který zajišťoval již předchozí VŘ. Pokud bude shledáno, že je JŘBU
nevhodné, bude postupováno pomocí samostatného výběrového řízení. Je vhodné zajistit
odborné názory k dané problematice.
Rovněž bude třeba navýšit rozpočet svazku na rok 2017.
Z toho důvodu požaduje svazek mimořádné vklady obcí. Vklady budou čerpány postupně dle
prokázaných potřeb svazku.
Požadované vklady dle počtu obyvatel k 1.1.2016 (zaokrouhleno):
Přezletice- 1.823.000Kč
Podolanka- 690.000Kč
Jenštejn- 1.487.000
Aby bylo možné objednat další práce na projektu, je nutné, aby výše uvedené zdroje zahrnuly
jednotlivé obce do svých rozpočtů pro r. 2017.
Návrh usnesení 3.1: Sněm pověřuje předsedu svazku k zajištění posudků o způsobu vypsání
výběrového řízení na projekční přípravu II etapy školy. Jedná se zejména o posudky Ing.
Šišky a fy. Witero.
Na základě výsledků bude o zadání VŘ jednáno na příštím sněmu.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení 3.1: Sněm pověřuje předsedu svazku k zajištění posudků o způsobu vypsání
výběrového řízení na projekční přípravu II etapy školy. Jedná se zejména o posudky Ing.
Šišky a fy. Witero.
Na základě výsledků bude o zadání VŘ jednáno na příštím sněmu.
Návrh usnesení 3.2:Sněm pověřuje delegáty jednotlivých obcí k projednání a odsouhlasení
mimořádných vkladů do svazku obcí- Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn- Svazek
obcí pro r. 2017.
Jedná se o částky:
Přezletice- 1.823.000Kč
Podolanka- 690.000Kč
Jenštejn- 1.487.000
Tyto je třeba zařadit do rozpočtu členských obcí pro r. 2017
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení 3.2: Sněm pověřuje delegáty jednotlivých obcí k projednání a odsouhlasení
mimořádných vkladů do svazku obcí- Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn- Svazek
obcí pro r. 2017.
Jedná se o částky:
Přezletice- 1.823.000Kč
Podolanka- 690.000Kč
Jenštejn- 1.487.000
Tyto je třeba zařadit do rozpočtu členských obcí pro r. 2017
Bod 4. Diskuse různé
Předseda svazku ukončil zasedání sněmu v 17.50 hod.
Návrh termínu příštího zasedání Svazku:
Zapsal : Jan Macourek

Dne : 15.6.2016

Ověřili :
Roman Pečenka
Ing. Zuzana Dvořáková

Jan Macourek, předseda Svazku

