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Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – 

svazek obcí 

Veleňská 48, 250 73 Přezletice 

 

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn 

Číslo:1 

Datum: 4. 1. 2023 

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 4. 1. 2023 

Přítomni: Jan Macourek, Norbert Hlaváček, Monika Dragounová-dle prezenční listiny (příloha 

č. 1) 

Předsedá: předseda svazku Jan Macourek 

Hosté: Roman Pečenka, Martin Šidlák, firma Atlas Audit s.r.o.- Ing. Tomáš Bartoš, Bc. Eva 
Bartošová 

Zapisovatel: Šárka Anežka Špírková 

Ověřovatelé zápisu: Norbert Hlaváček, Monika Dragounová 

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. Výběr zhotovitele interiéru školy 

4. Diskuze o zřízení příspěvkové organizace školní jídelny 

5. Poradenství a konzultace k založení organizace Školní jídelny  

6. Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky Svazkové školy ZŠ Panská pole 

7. Diskuze, různé 

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení, schválení program 14:35hodin 

• JM zahájil sněm svazku obcí ve 14:35 hodin 

• JM seznámil přítomné s programem sněmu a navrhl nový bod 5.Poradenství a 

konzultace k založení organizace Školní jídelny  
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• NH opravit bod 4.Zřízení příspěvkové organizace na Diskuze o zřízení příspěvkové 

organizace  

závěr: delegáti svazku schvalují program sněmu svazku obcí doplněný o bod č.5 Poradenství 

a konzultace k založení organizace školní jídelny a opravený bod č.4 Zřízení příspěvkové 

organizace na Diskuze o zřízení příspěvkové organizace školní jídelny(schváleno hlasy všech 

přítomných delegátů) 

2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

• JM navrhl zapisovatelem Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem zápisu Moniku 

Dragounovou a Norberta Hlaváčka 

závěr: delegáti svazku schvalují zapisovatele Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem 

Moniku Dragounovou a Norberta Hlaváčka (schváleno hlasy všech přítomných delegátů) 

3. Výběr zhotovitele interiéru školy 

• JM informoval o proběhlém výběrovém řízení Realizace vnitřního vybavení ZŠ 

• Hodnoceny 3 nabídky-MY DVA holding a.s. – 18.125.000Kč bez DPH, Aubock s.r.o. 

– 23.516.-528 Kč bez DPH, P§O Services s.r.o. – 21.767.953 Kč bez DPH 

• Nejvýhodnější nabídka firma MY DVA holding a.s. Praha 7 – celková cena s DPH 

21.931.250 Kč 

• JM všechny položky interiéru školy jsou nezbytné 

• NH posílal jsem před měsícem své návrhy, byly reflektovány? 

• JM  zakázka byla rozdělena dle pokynů MŠMT, drobné předměty zůstaly, jak jsou, 

pokud NH požaduje, může zadání drobných předmětů přepracovat.  

• NH: Co všechno obsahuje navigační systém za 650 000 Kč? 

• JM: Byly k tomu veškeré podklady, navigační systém je potřeba. 

• NH: Netvrdím, že není potřeba, jen se ptám, jestli v tom nejdou najít nějaké 

úspory. 

• JM: Bylo to probíráno už před třemi lety, kdy se to nikomu drahé nezdálo. 

• NH: Byla jiná situace, nebyla finanční krize. Ptám se jen, jestli je všechno 

nezbytné. 

• JM: Konstatuji, že je všechno zbytné.  

• MŠ: Nejde o nic osobního, jen se bavíme o tom, jestli je možné najít nějaké 

úspory. 

• JM: Jste vysavači emocí a chováte se jak debilové 

 

závěr: delegáti svazku schvalují nabídku firmy MY DVA holding a.s. Praha 7na Realizaci 

vnitřního vybavení ZŠ za celkovou cenu 21.931.250 Kč s DPH a pověřují předsedu svazku po 

schválení MŠMT podpisem příslušné smlouvy o dílo(schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 
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              Zpráva o hodnocení nabídek 

              Smlouva o dílo 

4. Diskuze o zřízení příspěvkové organizace školní jídelny 

• JM seznámil přítomné s návrhem Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní 

jídelna ZŠ Panská pole 

• Hosté p. Bartoš+p. Bartošová firma Atlas Audit 

• JM do konce března 2023 musí být zřízena příspěvková organizace 

• EB školní jídelna-řízení organizace, ovládání, otázka financování 

• NH proč teď hned zřídit příspěvkovou organizaci, nemáme ještě povědomí, kolik 

ostatních akcí tam bude 

• JM svazek ocení, když si jídelna trochu na sebe vydělá a bude vytvářet vedlejší 

hospodářskou činnost 

• TB pracovníci školní jídelny chtějí mít větší plat než tabulkový, VHČ slouží 

k udržení pracovníků na požadované úrovni 

• NH co když VHČ nevydělají 

• TB tabulkově základní činnost, VHČ podle odměn 

• JM odpadá VHČ MŠ Jenštějn, minimálně půl roku se kuchyně bude dotovat 

• EB součástí ZŠ na starosti ředitel, má hospodáře-musí být kontrolován, nastavení 

systému, ředitel má na starosti celou jídelnu 

• NH základní plat a odměny VHČ, bude tam nějaký časový úsek, kdy si začne 

jídelna na sebe vydělávat 

• EB dotace na platové tabulky, nedostane se celých 100 %, nevíte, jaké budou 

ostatní náklady školy – zaplatí zřizovatel, netušíte, kolik Vás bude stát za rok 

jídelna 

• RP dvě možnosti, jak provozovat 

• NH nejsem proti tomu, aby se v jídelně vařilo jen pro děti, domníval jsem se, že 

senioři z Přezletic tam můžou jít pro obědy 

• EB vykonáváte službu, úkolem obce je činnost pro své obyvatele, pokud budeme 

vařit pro ZŠ a MŠ budeme to dotovat, pokud chceme mít nějaký přivýdělek 

musíme být příspěvková organizace a nemůžeme úkolovat školu, aby vařila pro 

někoho jiného 

• TB základní je kalkulace, mzda se dorovnává z výdělku VHČ, dvě varianty – pod 

školou-kvalita jídla, fluktuace, budete muset přispívat na mzdy, druhá varianta je 

ze zdroje zřizovatele a tlačit do VHČ – výdělek půjde na mzdy 

• NH vůbec to nerozporuji, pokládáte za správné činit takové rozhodnutí, když  

dostanete podklady 24 hodin předem? jde nějakým způsobem oddělit investice, 

které jsou na žáka a na VHČ, jde oddělit financování? 

• TB každý rok potřeba příspěvku od svazku, VHČ zisk padne na navýšení mezd, 

prvních půl roku padne na zřizovatele, možno vytvářet tlak, aby vytvářel 

šéfkuchař zisk, čím větší VHČ tím menší příspěvek zřizovatele 
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• TŘ lze VHČ nastavit tak, že příspěvek bude podle obědů jednotlivých obcí? 

• EB příspěvek svazku minimálně milion za rok 

• TB automat na jídlo, splní se sociální povinnost pro občany 

• JM tudíž nejlepší varianta je příspěvková organizace 

• EB zajištění kvality jídla, stravovací komise, hodnotit jídla 

• EB kalkulace cen obědů podle počtu jídel, nákladů, předpokládané výnosy, k tomu 

se připočítá dotace 

• TB budova školní jídelny je oddělitelná, budova je svazku, vybavení se svěří školní 

jídelně 

• EB typy fondů rezervní, investiční, fond odměn, FKSP-je dáno u příspěvkové 

organizace zákonem 

• EB mít systém-příjemka potravin, faktura, finanční normy, spotřební koš, budou 

nastaveny kontrolní mechanismy 

• TŘ jaké je doporučení 

• EB příspěvková organizace 

• MŠ jak se bude postupovat, když budou stížnosti na obědy 

• EB je to na řediteli školy, jak bude spolupracovat se školní jídelnou 

• NH nebylo by lepší za 14 dní svolat sněm a prezentovat rozpočet, návrh zřizovací 

listiny,  

• EB první rozpočet je odhad, nemáte žádné zkušenosti, od kdy chcete začít vařit 

• JM stavíme budovu, je tam nějaké zařízení, kuchař si musí říct, jestli je vše 

v pořádku 

• TB hlasoval bych pro příspěvkovou organizaci 

• NH proč by mělo být v provozu v červenci a srpnu, proč bychom to měli dotovat 

• JM slavnostní otevření 1. září 2023 

• TB dopřesnit rozpočet, příspěvková organizace ano nebo ne, systém počítačový, 

personál, kdy nastoupí, poloprovoz 

• TŘ odsouhlasíme dnes nebo za 14 dní, že chceme zařídit příspěvkovou organizaci 

• EB každý z Vás se vyjádří, jestli jste nebo nejste pro příspěvkovou organizaci 

• TŘ jsem pro příspěvkovou organizaci 

• MD jsem pro příspěvkovou organizaci 

• NH nemá jasný názor, nemá dost informací 

• RP jsem pro příspěvkovou organizaci 

• MŠ preferuji samostatnou organizaci, ale je mi líto, že se nemůžeme bavit v klidu 

o podmínkách 

• JM jsem pro příspěvkovou organizaci, i když ještě nemáme konstruktivní 

podklady, zřizovací listina, předběžný rozpočet 2023, systém stravovací, nastavení 

řídící kontroly, personální nastavení, harmonogram zahájení činnosti, návrh 

zřizovací listiny do 14 dní, ostatní podklady mohou trvat déle 
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závěr: delegáti svazku berou na vědomí diskuzi a informace o zřízení příspěvkové organizace 

(schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Návrh zřizovací listiny školní jídelna    

5. Poradenství a konzultace k založení organizace Školní jídelny 

• JM seznámil přítomné nabídkou firmy Atlas Audit s.r.o. na Poradenství a 

konzultace k založení organizace Školní jídelny 

• dne 28.12.2022 proběhlo jednání na OU Přezletice se zástupci firmy Atlas Audit 

s.r.o., p. Cízner, p. Šmerda, p. Plicková-viz zápis 

• organizace plánuje vařit obědy pro 2 MŠ, svazkovou ZŠ-500-550 obědů, pro 

seniory a další strávníky-120-200 obědů 

• diskuze o předpokládaném počtu zaměstnanců-ředitel, šéfkuchař, pomocná 

kuchařka, hospodářka, pomocná síla, osoba ve výdejně-cca 6 osob+výpomoc na 

DDP 

• program pro evidenci stravného – prověří p. Bartošová 

• běžný provoz od září 2023, zkušební provoz od 6/2023 

• poptávkové řízení na nákup talířů atd. 

• P.Cízner připravil předpokládané kalkulace jídel pro MŠ a ZŠ 

závěr: delegáti svazku schvalují nabídku firmy Atlas Audit s.r.o. na Poradenství a konzultace 

k založení organizace Školní jídelna (schváleno hlasy všech přítomných delegátů) 

Příloha: Průvodní list nabídky Atlas Audit s.r.o. 

6. Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky Svazkové školy ZŠ Panská pole 

• JM předložil Návrh Konkurzu k připomínkování 

• NH dá se tam dát praxe ve funkci ředitele? 

• JM praxe 3 roky na funkci ředitele, nástup 1.4.2023 

závěr: delegáti svazku vyhlašují Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Panská pole s nástupem 

1.4.2023 (schváleno hlasy všech přítomných delegátů) 

Příloha: Návrh konkurzu 

7. Diskuze různé 

Ukončeno v 17:00hodin 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele  

3. Zpráva o hodnocení nabídek 

4. Smlouva o dílo 

5. Návrh zřizovací listiny školní jídelna 

6. Průvodní list nabídky Atlas Audit s.r.o. 
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7. Konkurz na ředitele školy 

 

 

Podpisy: 

 

   

Šárka Anežka Špírková 

zapisovatelka 

 Monika Dragounová 

ověřovatel 

 

   

  Norbert Hlaváček 

ověřovatel 

 

Jan Macourek 

předseda svazku 
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