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  Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – 
svazek obcí 

Veleňská 48, 250 73  Přezletice 

 

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn 

Číslo : 2 

Datum: 2. 7. 2020 

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 2. 7. 2020 

Přítomni: Jan Macourek, Norbert Hlaváček, Tomáš Říha, Monika Dragounová - dle prezenční 
listiny (příloha č. 1) 

Předsedá: předseda svazku Jan Macourek 

Hosté: Lukáš Bernard, Pokorná Nela, Tomáš Nedbal 

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. Zahájení, schválení programu 
2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
3. Výběrové řízení na zhotovitele stavby ZŠ 
4. Nájemní smlouva prostory ZŠ se SZEŠ Brandýs nad Labem 
5. Nájemní smlouva Svazek obcí a Svazková škola 
6. Smlouva o společném zadávání 
7. Diskuze, různé 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení, schválení program 17:33 hodin 
 JM zahájil sněm svazku obcí v 17:33 hodin 
 JM seznámil přítomné s programem sněmu a navrhl ještě dva body Nájemní 

smlouva Svazek obcí a Svazková škola a Smlouva o společném zadávání 

závěr: delegáti svazku schvalují program sněmu svazku obcí doplněný o body Nájemní 
smlouva Svazek obcí a Svazková škola a Smlouva o společném zadávání (schváleno hlasy 
všech přítomných delegátů) 

2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
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 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. Výběrové řízení na zhotovitele stavby ZŠ 
 JM seznámil přítomné s výběrovým řízením, podklady byly zaslány všem 

delegátům 
 schváleno ministerstvem financí 
 NH nestačil prostudovat, kontroluje pan Nedbal, Polický 
 LB zkontrolováno ministerstvy financí a školství 

závěr: delegáti svazku schvalují zadávací dokumentaci veřejné zakázky Svazková škola 
Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazek obcí, navazující a související veřejná infrastruktura a 
pověřují předsedu svazku vypsáním veřejné zakázky (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

4. Nájemní smlouva prostory ZŠ se SZEŠ Brandýs nad Labem 
 JM seznámil přítomné s nájemní smlouvou na nové prostory pro ZŠ 
 MD seznámila přítomné s novými skutečnostmi ohledně přestěhování školy 
 30.000,-Kč nájem, 16.100,-Kč služby 

závěr: delegáti svazku schvalují Nájemní smlouvu mezi Středočeským krajem, Praha 5 a 
Svazkovou školou Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí na nové prostory pro ZŠ 
Panská pole a pověřují předsedu svazku jejím podpisem (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Nájemní smlouva 

5. Nájemní smlouva Svazek obcí a Svazková škola 
 JM seznámil přítomné s Nájemní smlouvou mezi svazkem a ZŠ Panská pole na  

nebytové prostory pro základní školu 

závěr: delegáti svazku schvalují Nájemní smlouvu mezi Svazkovou školou Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn – svazek obcí a Svazkovou školou Panská pole, základní škola na 
nebytové prostory a pověřují předsedu svazku jejím podpisem (schváleno hlasy všech 
přítomných). 

Příloha: Nájemní smlouva 

6. Smlouva o společném zadávání 
 JM upravily se podmínky společného zadávání, proto se smlouva musí odsouhlasit 

znovu 
 úprava textu zadávací dokumentace 
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závěr: delegáti svazku revokují usnesení č. 4/6/2019 a schvalují Smlouvu o 
společném zadávání mezi Svazkovou školou Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek 
obcí a Obcí Přezletice a pověřují předsedu svazku jejím podpisem (schváleno hlasy 
všech přítomných). 

Příloha: Smlouva o společném zadávání 

7. Diskuze, různé 

 

 
 

Ukončeno v 18:30 hodin 

Přílohy: 

1. prezenční listina 

2. Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

3. Nájemní smlouva 

4. Nájemní smlouva 

5. Smlouva o společném zadávání 

 

 

 

 

 

 
 

Podpisy: 

 

   

Šárka Anežka Špírková 

zapisovatelka 

 Tomáš Říha 

ověřovatel 

 

   

  Norbert Hlaváček 

ověřovatel 

 

Jan Macourek 

předseda svazku 

 


