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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: 16. 3. 2022 

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 16. 3. 2022 

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. Zahájení, schválení programu 
2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
3. Dodatek smlouvy o úvěru KB 
4. Smlouva o kontrolní činnosti stavby školy 
5. Změna ROPD stavba školy dotace MŠMT 
6. Rozpočtové opatření k 31. 12. 2021 
7. Zpráva o inventarizaci 
8. Výroční zpráva o poskytnutých informacích 
9. Výsledek hospodaření ZŠ 
10. Diskuze, různé 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení, schválení program 15:00 hodin 
 JM zahájil sněm svazku obcí v 15:00 hodin 
 JM seznámil přítomné s programem sněmu 
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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. Dodatek smlouvy o úvěru KB 
 JM seznámil přítomné s Dodatkem smlouvy o úvěru KB 
 změna je ohledně výše poskytnuté dotace 

závěr: delegáti svazku schvalují Dodatek smlouvy o úvěru KB a pověřují předsedu svazku 
podpisem (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Dodatek smlouvy o úvěru 

4. Smlouva o kontrolní činnosti stavby školy 
 JM seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o kontrolní činnosti stavby školy 
 kontrola, že stavba není v prodlení a kontrola faktur 

závěr: delegáti svazku schvalují Smlouvu o kontrolní činnosti stavby školy s firmou Kontrol-
Inspekt s.r.o. a pověřují předsedu svazku podpisem smlouvy (schváleno hlasy všech 
přítomných). 

Příloha: Smlouva o kontrolní činnosti stavby školy 

5. Změna ROPD stavba školy dotace MŠMT 
 JM seznámil přítomné se změnami ROPD stavby školy dotace MŠMT 
 Svazek předložil prostřednictvím předsedy žádost o změnu ROPD na základě 

předchozích dohod s MŠMT. MŠMT poskytlo sníženou dotaci o cca 26 mil Kč s 
tím, že bude možné ze strany svazku krýt schodek úsporami stavby. 
MŠMT projednalo změnu s MFCR, které má na celou situaci jiný pohled a 
požadovalo likvidační řešení zachováním poměru úspor cca 80/20. To by ve 
výsledku znamenalo, že o 80% z úspor by byla snížena dotace. 
Po mnoha urgencích ze strany předsedy svazku, které směřovali jak na MŠMT, tak 
na MFCR, se podařilo najít kompromisní řešení, které bude znamenat snížení 
dotace v poměru cca 5 mil z dotace a 14,5 mil bude snížení deficitu. 
Svazek může trvat na již podané žádosti o změnu ROPD. Ta by byla dle 
dostupných zdrojů zamítnuta a byly by požadovány deklarované změny. Ve 
výsledku by to mohlo vést k dlouhým lhůtám a ohrožení postupu stavby. 
Druhou možností je stažení podané změny ROPD a podání nové v kompromisní 
variantě. 
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závěr: delegáti svazku souhlasí se stažením podané žádosti o změnu ROPD a podáním nové 
žádosti o ROPD (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Dopis MŠMT, MF 

6. Rozpočtové opatření k 31. 12. 2021 
 JM seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením k 31.12.2021 

závěr: delegáti svazku berou na vědomí rozpočtové opatření svazku obcí Svazková škola 
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí k 31.12.2021 (schváleno hlasy všech 
přítomných). 

Příloha: Rozpočtové opatření 

7. Zpráva o inventarizaci 
 JM seznámil přítomné s výsledkem inventarizace za rok 2021 
 JM předložil Zprávu o inventarizaci majetku za rok 2021 
 Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly 
 Hodnota nedokončeného majetku k 31.12.2021 - 58.777.524,12 Kč 

závěr: delegáti svazku schvalují Zprávu o inventarizaci majetku ve Svazkové škole Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn – svazek obcí za rok 2021 (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Zpráva o inventarizaci majetku za rok 2021 

8. Výroční zpráva o poskytnutých informacích 
 JM informoval o Výroční zprávě o poskytnutých informacích za rok 2021 
 zpráva vyvěšena na úřední desce 

závěr: delegáti svazku berou na vědomí Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 
2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (schváleno hlasy všech 
přítomných). 

Příloha: Výroční zpráva za rok 2021 

9. Výsledek hospodaření ZŠ Panská pole 
 MD seznámila přítomné s výsledkem hospodaření ZŠ Panská pole za rok 2021 
  

závěr: delegáti svazku  

1.schvalují Výsledek hospodaření Svazkové školy ZŠ Panská pole za rok 2021 
2.souhlasí s rozdělením zisku Svazkové školy ZŠ Panská pole za rok 2021 ve výši         
50% ve výši   117.920,-Kč  do fondu odměn 
50% ve výši 117.920.61 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření (schváleno hlasy všech přítomných). 
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Příloha: Výsledek hospodaření ZŠ Panská pole za rok 2021 

10. Diskuze, různé 
 JM informoval o dopisu od firmy SUBTERRA – Oznámení o vyšší moci  

Ukončeno v 15:40   hodin 

Přílohy: 

1. prezenční listina 

2. Dodatek smlouvy o úvěru 

3. Rozpočtové opatření 

4. Zpráva o inventarizaci majetku za rok 2021 

5. Výroční zpráva za rok 2021 

6. Výsledek hospodaření ZŠ Panská pole za rok 2021 

7. Dopis MŠMT, MF 

8. Dopis SUBTERRA 

 

 

 

 

 

 
 

Podpisy: 

 

   

Šárka Anežka Špírková 

zapisovatelka 

 Tomáš Říha 

ověřovatel 

 

   

  Norbert Hlaváček 

ověřovatel 

 

Jan Macourek 

předseda svazku 

 


