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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. 6. 2020 

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 4. 6. 2020 

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

Předsedá: předseda svazku Jan Macourek 

Hosté: Norbert Hlaváček, Roman Pečenka 

Zapisovatel: Šárka Anežka Špírková 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Říha, Martin Šidlák 

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. Rozpočtová opatření k 31. 12. 2019 
4. Výsledek hospodaření ZŠ 
5. Výsledek kontroly hospodaření ZŠ 
6. Zpráva o inventarizaci 
7. Volba předsedy svazku 
8. Výroční zpráva o poskytnutých informacích 
9. Účetní závěrka 
10. Závěrečný účet 
11. Smlouva budoucí služebnosti Cetin 
12. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
13. Informování občanů a členů svazku obcí 
14. Návrh na snížení finančních prostředků pro rok 2020 
15. Diskuze, různé 

K jednotlivým bodům programu: 
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1. Zahájení, schválení program 9:31 hodin 
 JM zahájil sněm svazku obcí v 9:30 hodin 
 JM seznámil přítomné s programem sněmu  
 MŠ přednesl předem zaslaný návrh za Jenštejn na zařazení ještě dvou bodů 

Informování občanů a členů svazku obcí, Návrh na snížení prostředků pro rok 2020 
 JM požádal o doplnění bodu Závěrečný účet 

závěr: delegáti svazku schvalují program sněmu svazku obcí doplněný o body Informování 
občanů a členů svazku obcí, Návrh na snížení finančních prostředků pro rok 2020, Závěrečný 
účet (schváleno hlasy všech přítomných delegátů) 

2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
 JM navrhl zapisovatelem Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem zápisu Tomáše 

Říhu a Martina Šidláka 

závěr: delegáti svazku schvalují zapisovatele Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem 
zápisu Tomáše Říhu a Martina Šidláka (schváleno hlasy všech přítomných delegátů) 

3. Rozpočtová opatření k 31.12.2019 
 JM seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením svazku č.2 k 31. 12. 2019 

závěr: delegáti svazku berou na vědomí rozpočtové opatření č. 2 svazku obcí Svazková škola 
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí k 31. 12. 2019 (schváleno hlasy všech 
přítomných). 

Příloha: Rozpočtové opatření č. 2 

4. Výsledek hospodaření ZŠ 
 MD seznámila přítomné s hospodářským výsledkem Svazkové školy Panská pole 

za rok 2019 

závěr: delegáti svazku 

1. schvalují výsledek hospodaření Svazkové školy ZŠ Panská pole za rok 2019   
2. souhlasí s rozdělením zisku Svazkové školy, ZŠ Panská pole za rok 2019 ve výši 

246.677,11 Kč 
50% ve výši 123 338,-Kč do fondu odměn 
50% ve výši 123 339,11 do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2019 

5. Výsledek kontroly hospodaření ZŠ 
 JM informoval o proběhlé kontrole hospodaření Svazkové školy ZŠ Panská pole za 

rok 2019 
 při kontrole hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
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závěr: delegáti svazku berou na vědomí výsledek kontroly hospodaření ZŠ Panská 
pole za rok 2019 (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Kontrola hospodaření ZŠ 

6. Zpráva o inventarizaci 
 JM předložil Zprávu o inventarizaci majetku za rok 2019 
 při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly 
 hodnota nedokončeného majetku k 31. 12.2019 – 28.812.047,47 Kč 

závěr: delegáti svazku schvalují Zprávu o inventarizaci majetku ve Svazkové škole Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn – svazek obcí za rok 2019 (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Zpráva o inventarizaci za rok 2019 

7. Volba předsedy svazku 
 TŘ navrhuje za obec Přezletice, aby pokračoval stávající předseda Jan Macourek 
 MD za obec Podolanka také navrhuje Jana Macourka 
 MŠ za obec Jenštejn nenavrhl žádného kandidáta 

závěr: delegáti svazku zvolili na další volební období 5 let 2020 - 2025 na místo předsedy 
svazku Jana Macourka (schváleno hlasy všech přítomných). 

9:40 přítomen RP, 9:45 přítomen NH 

8. Výroční zpráva o poskytnutých informacích 
 JM informoval o Výroční zprávě o poskytnutých informacích za rok 2019 
 zpráva vyvěšena na úřední desce  

závěr: delegáti svazku berou na vědomí Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 
2019  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (schváleno hlasy 
všech přítomných). 

Příloha: Výroční zpráva 

9. Účetní závěrka a výsledek přezkoumání hospodaření svazku 
 JM informoval - na základě výsledku inventur nejsou nesrovnalosti v inventurách, 

sněm může schválit účetní závěrku za rok 2019 
 závěrka je součástí závěrečného účtu 
 zpráva o výsledku hospodaření byla řádně vyvěšena 

závěr: delegáti svazku schvalují předloženou účetní závěrku a hospodářský výsledek 
„Svazkové školy Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí za rok 2019 bez výhrad a  
souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 10 642 000,11 Kč 
na účet 432 – výsledek hospodaření předchozích účetních období. Účetní závěrka svazku 
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bude nedílnou součástí Závěrečného účtu svazku a bude řádně vyvěšena (schváleno hlasy 
všech přítomných). 

Příloha: Podklady 

10. Závěrečný účet 
 JM předložil návrh závěrečného účtu za rok 2019 
 JM informoval o proběhlém přezkoumání hospodaření obce odborem interního 

auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje – nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky 

 Zpráva o výsledku hospodaření řádně vyvěšena 
 Závěrečný účet byl řádně vyvěšen, nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy 
 Závěrečný účet je předkládán bez výhrad 

závěr: delegáti svazku schvalují Závěrečný účet svazku obcí Svazková škola Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn – svazek obcí k 31. 12. 2019 v jeho plném rozsahu. Závěrečný účet je 
schvalován bez výhrad. Delegáti svazku akceptují vykázaný hospodářský výsledek 
hospodaření a berou na vědomí Výsledek přezkoumání hospodaření DSO Svazková škola 
Přezletice, Podolanka, Jenštejn za rok 2019 (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Návrh závěrečného účtu 2019, Výsledek přezkoumání 

11. Smlouva budoucí služebnosti Cetin 
 JM informoval o Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou CETIN 

a.s., Praha 9 
 dotýká se stavby školy, ve škole bude možný vysokorychlostní internet 

závěr: delegáti svazku schvalují   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou 
Cetin a.s., Praha 9 a pověřují předsedu svazku jejím podpisem (schváleno hlasy všech 
přítomných). 

Příloha: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

12. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 JM informoval o směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

závěr: delegáti svazku schvalují Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu(schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Směrnice 

13. Informování občanů a členů svazku obcí 
 NH  zaslal tento návrh včetně návrhu usnesení a důvodové zprávy:  
  
 Informování občanů a členů svazku obcí 



5 
 

 

Důvodová zpráva: Výstavba svazkové školy je minimálně pro Obec Jenštejn největší investiční akce za 
celou její porevoluční existenci. Obec Jenštejn od roku 2015 do konce roku 2019 investovala do 
svazku přes 11,5 mil. Kč a na letošní rok je prozatím plánováno dalších 2,5 mil. Kč. Rádi bychom, aby 
veřejnost měla více možností sledovat vývoj projektu výstavby svazkové školy a v souladu s tím, co je 
běžnou praxí v Jenštejně, navrhujeme dvě usnesení. Cílem je maximálně přiblížit diskusi a 
rozhodování svazku občanům všech členských obcí a transparentní a nezkrácený záznam z jednání. 

 

„Delegáti svazku souhlasí s tím, aby byl ze všech příštích sněmů svazku pořizován audiovizuální 
záznam, který bude zveřejněn na veřejně dostupném úložišti.“ 

„Delegáti svazku pověřují předsedu svazku, aby se každý třetí sněm svazku konal v obci Jenštejn a 
všechny sněmy svazku, aby se konaly ve všedních dnech pondělí až čtvrtek a začínaly mezi 17:30 – 
18:30 hodin.“ 

  
 NH uvedl, že veřejnost by měla mít více možností sledovat vývoj projektu 

svazkové školy, cílem je maximálně přiblížit diskuzi a rozhodování svazku občanů 
všech členských obcí a transparentní a nezkrácený záznam z jednání 

 MD, TŘ více by se měly dělat schůzky s občany 
 NH hospodaříme s veřejnými prostředky, otevřené jednání, transparentní 
 NH oslovili ho občané, že nemohou navštívit sněm v dopoledních hodinách 
 MŠ je to velká investiční akce, občané by měli navštěvovat sněmy 
 TŘ kde se bude sněm konat, nemáme prostory na pozdní odpolední hodiny, 

diskuze pro občany pořádat dvakrát do roka 
 JM sněm je technická záležitost  
 RP informace o škole jsou jako samostatný bod našeho zastupitelstva, starostka 

informuje 
 NH slyším od lidí, že nemají informace 

 

závěr: delegáti svazku   

I. souhlasí s tím, aby byl ze všech příštích sněmů svazku pořizován audiovizuální 
záznam, který bude uveřejněn na veřejně dostupném uložišti (schváleno hlasy 
všech přítomných) 

II. delegáti svazku pověřují předsedu svazku, aby se každý třetí sněm svazku konal 
v obci Jenštejn a všechny sněmy svazku, aby se konaly ve všedních dnech pondělí 
až čtvrtek a začínaly mezi 17:30 – 18:30 hodin  
pro 1 Martin Šidlák, proti 2 Monika Dragounová, Tomáš Říha - neschváleno  
 

14. Návrh na snížení finančních prostředků pro rok 2020 
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NH navrhl: 

Důvodová zpráva:  Vzhledem k nadcházející ekonomické situaci v souvislosti s Covid-19 a opatřeními 
Vlády ČR navrhujeme snížit pro letošní rok příspěvky obcí do svazku o 50%. Daňové příjmy obcí pro 
rok 2020 jsou drasticky nižší, než jak byly predikovány na konci roku 2019. V Jenštejně je to například 
podle poslední RUD daňové kalkulačky SMOČR propad příjmů cca. o 4,5 mil. oproti očekávaným 
příjmům rozpočtu roku 2020. Vzhledem k tomu, že výstavba svazkové školy zatím nezačala, 
neproběhlo ještě ani výběrové řízení na dodavatele stavby a zároveň na účtu svazku obcí leží volné 
prostředky z let minulých, pokládáme tento návrh za jeden z prostředků, jak se vyrovnat 
nadcházejícím tíživým ekonomickým dopadům do obecních rozpočtů. 

 

„Delegáti sněmu souhlasí s tím, že pro rok 2020 budou z jednotlivých obcí čerpány prostředky jen ve 
výši 50% původních dedikovaných prostředků pro rok 2020.“ 

 
 NH škola se ještě nestaví, krátíme i jiné projekty a na účtu svazku leží cca. 10 mil. 

Kč 
 JM – škola prioritou, obec Přezletice krátí ostatní akce, 50% je velká částka, čeká 

nás soutěžení do 3 neděl, v listopadu bychom měli mít podepsanou smlouvu, 
velký výdaj svazku kolem 3 mil, je potřeba počítat větší investice do stávající školy 
v Brandýse, při žádosti o úvěr se zkoumají vlastní zdroje obcí, proto jsem proto, 
aby se příspěvky obcí nekrátili 

 JM dotace z OPŽP, MŠMT, podané úpravy na OPŽP a MŠMT 
 NH nevím, kde vezmeme peníze na příspěvek, škrty budou postihovat obce, mi 

chceme výstavbu školy, ale ne v případě, že nebudeme mít na provoz obce 
 JM budeme muset mít zajištěné financování při žádosti o úvěr, potřebujeme 

každou korunu, jinak úvěr se neposkytne nebo bude vysoký úvěr 
 JM spoluúčast svazku se vykazuje při fakturaci 
 TŘ nemáme finální informace o tom, jak se budou krátit příjmy obcí 
 NH jsem odpovědný pro všechny obecní peníze, potřebuji to vědět nyní – 

budeme muset možná zrušit obecní policii, propustit jednu úřednici, zrušit obecní 
akce, nikdo dnes neví jak se bude ekonomická situace vyvíjet 

 RP všechny obce jsou na tom stejně, všechny budou mít krácené rozpočty, v této 
fázi je špatně, že by se měly snižovat příspěvky obcí 

 MD nepočítáme se snížením příspěvku 
 10:35 odešel RP 

 

závěr: delegáti svazku souhlasí s tím, že pro rok 2020 budou u jednotlivých obcí čerpány 
prostředky jen ve výši 50% původních dedikovaných prostředků pro rok 2020 

pro 1 Martin Šidlák, proti 2 Monika Dragounová, Tomáš Říha – neschváleno 

15. Diskuze, různé 
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Ukončeno v 10:40hodin 

Přílohy: 

1. prezenční listina 

2. Rozpočtové opatření č. 2 

3. Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2019 

4. Kontrola hospodaření ZŠ 

5. Zpráva o inventarizaci za rok 2019 
6. Výroční zpráva 
7. Podklady účetní závěrka 
8. Návrh závěrečného účtu 2019, Výsledek přezkoumání 
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
10. Směrnice 

 

 

 

 

 
 

Podpisy: 

 

   

Šárka Anežka Špírková 

zapisovatelka 

 Tomáš Říha 

ověřovatel 

 

   

  Martin Šidlák 

ověřovatel 

 

Jan Macourek 

předseda svazku 

 


