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  Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – 
svazek obcí 

Veleňská 48, 250 73  Přezletice 

 

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn 

Číslo : 4 

Datum: 28. 12. 2021 

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 28. 12. 2021 

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

Předsedá: předseda svazku Jan Macourek 

Omluven: Norbert Hlaváček 

Hosté:  

Zapisovatel: Šárka Anežka Špírková 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Říha, 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. Rozpočet svazku 2022 
4. Střednědobý výhled 2023 -2024 
5. Výroční zpráva, návrh rozpočtu Svazkové ZŠ Panská pole 
6. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku 
7. Plán Inventur 2021 
8. Pověření předsedy k provádění rozp. opatření do konce roku 2021 
9. Svazková škola ZŠ nákup dotykových displejů z rezervního fondu 
10. Dodatek smlouvy č.1 se zhotovitelem stavby 
11. Autorský dozor na činnost projektanta nad rámec standardu 
12. Diskuze úprava stanov 
13. Revize projektu interiéru školy 
14. Rozpočtové opatření 1/2021 
15. Veřejnoprávní smlouva o zajištění školní docházky Brandýs 
16. Volby školské rady 
17. Diskuze, různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení, schválení program 9:00 hodin 
 JM zahájil sněm svazku obcí v 9:00 hodin 
 JM seznámil přítomné s programem sněmu 
 JM návrh zrušení části bodu 5 Hospodářský výsledek školy a doplnění o Návrh 

rozpočtu Svazkové ZŠ Panská pole  

závěr: delegáti svazku schvalují program sněmu bez části bodu 5.  Hospodářský výsledek 
Svazkové ZŠ Panská pole a doplnění bodu č. 5 o Návrh rozpočtu Svazkové ZŠ Panská pole 
(schváleno hlasy všech přítomných delegátů) 

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

Říhu a Moniku Dragounovou 

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

3. Rozpočet svazku 2022 
 JM seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Svazkové školy Přezletice, 

Podolanka, Jenštejn na rok 2022 
 Rozpočet na rok 2022 byl řádně vyvěšen, nebyly vzneseny žádné připomínky ani 

návrhy 
 rozpočet bude schodkový 

závěr: delegáti svazku schvalují rozpočet DSO Svazkové školy Přezletice, Podolanka, Jenštejn 
– svazek obcí na rok 2022 jako schodkový a pověřují předsedu k vydání, vyvěšení a 
souvisejícím úkonům. Schodek bude krytý přebytky předešlých let a čerpáním úvěru 
(schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Návrh Rozpočtu na rok 2022 

4. Střednědobý výhled 2023 -2024 
 JM seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu DSO Svazková škola 

Přezletice, Podolanka, Jenštejn na rok 2023-2024 

závěr: delegáti svazku schvalují Střednědobý výhled rozpočtu DSO Svazková škola Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn-svazek obcí na rok 2023-2024 (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Návrh Střednědobého výhledu 2023-2024 

5. Rozpočet ZŠ Panská pole na rok 2022, výroční zpráva 
 MD seznámila přítomné s Výroční zprávou ZŠ Panská pole za rok 2021 
 MD seznámila přítomné s Návrhem rozpočtu na rok 2022 a Střednědobým 

výhledem na rok 2023-2024 
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závěr: delegáti svazku 

I. schvalují Výroční zprávu Svazkové ZŠ Panská pole, 
II. schvalují Rozpočet na rok 2022 Svazkové ZŠ Panská pole, 

III. schvalují Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 -2024 Svazkové ZŠ Panská pole 
(schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Výroční zpráva, Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu 

6. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku 
 JM informoval o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření svazku za rok 

2021, které proběhlo dne 26. 10. 2021 
 dílčí přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského kraje odbor interního 

auditu a kontroly 
 při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

závěr: delegáti svazku berou na vědomí informace o dílčím přezkoumání hospodaření DSO 
Svazkové škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazek obcí (schváleno hlasy všech 
přítomných). 

Příloha: Zpráva o dílčím přezkoumání 

7. Plán Inventur 2021 
 JM seznámil přítomné s příkazem k provedení inventarizace majetku a závazků 

a plánem inventur na rok 2021 Svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn 

závěr: delegáti svazku souhlasí s provedením inventarizace majetku a závazků svazku v roce 
2021(schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Příkaz předsedy svazku, Plán inventur 

8. Pověření předsedy k provádění rozpočtového opatření do konce roku 2021 
 JM požádal o projednání pověření předsedy svazku provádět rozpočtová 

opatření do konce roku 2021 k 31.12.2021 

závěr: delegáti svazku pověřují předsedu svazku k provádění rozpočtových opatření do 
konce roku 2021 k 31.12.2021. Delegáti následně projednají toto RO na sněmu svazku 
(schváleno hlasy všech přítomných). 

9. Svazková škola ZŠ nákup dotykových displejů z rezervního fondu 
 MD seznámila přítomné s potřebou školy zakoupit IT techniku potřebnou ke 

zlepšení kvality výuky 
 dotykové displeje mohou poskytnout podporu distanční, kombinované výuce 
 od září elektronická komunikace s rodiči škola online včetně vedení třídních 

knih a žákovských knížek 
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závěr: delegáti svazku souhlasí s pořízením dvou displejů z rezervního fondu                                              
(schváleno hlasy všech přítomných). 

10. Dodatek smlouvy č.1 se zhotovitelem stavby 
 JM seznámil přítomné s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2102100 – navazují 

a související veřejná infrastruktura 

závěr: delegáti svazku schvalují Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2102100 Svazková škola 
Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazek obcí, navazující a související veřejná infrastruktura 
s firmou společnost S-A-P, Praha 8 a pověřují předsedu svazku podpisem příslušné smlouvy  
po doručení stanoviska kontroly MŠMT (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Dodatek č. 1 

11. Autorský dozor a činnost projektanta nad rámec standardu 
 JM informoval o potřebě rozšířit autorský dozor o řádnou účast specialistů 

závěr: delegáti svazku souhlasí s předloženým rozpočtem autorského dozoru projektanta 
nad rámec standardu (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Rozšíření autorského dozoru 

12. Diskuze úprava stanov 
 JM informoval o případných změnách stanov svazku 
 diskuze o navrhovaných změnách 

závěr: delegáti svazku projednají změny stanov na některém z příštích jednání sněmu    a 
pověřují předsedu dopracováním (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Stanovy svazku 

13. Revize projektu interiéru školy 
 JM informoval o revizi projektu interiéru školy 
 úprava dispozičních řešení, revize prvků, dostupnost, změny, oprava technické 

specifikace, revize rozpočtu 

závěr: delegáti svazku souhlasí s vytvořením revize projektu interiéru školy společností L2o-
architects s.r.o. za cenu 142.000,-Kč bez DPH a pověřují předsedu svazku zajištěním                                               
(schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Návrh revize 

14. Rozpočtové opatření 1/2021 
 JM seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2021 

závěr: delegáti svazku schvalují rozpočtové opatření č. 1/2021                                                
(schváleno hlasy všech přítomných). 
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15. Veřejnoprávní smlouva o zajištění školní docházky Brandýs 
 JM informoval o veřejnoprávní smlouvě o zajištění školní docházky dětí z Brandýsa 

nad Labem-Staré Boleslavi 

závěr: delegáti svazku nesouhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajištění školní 
docházky s městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  (schváleno hlasy všech přítomných). 

16. Volby školské rady 
 MD seznámila s nutností zvolit školskou radu ve složení-2 zástupci zřizovatele, 2 

zástupci školy, 2 zástupci rodičů 
 rodiče -3 kandidáti 
 za zřizovatele Norbert Hlaváček, Tomáš Říha 

závěr: delegáti svazku berou na vědomí informace o volbě školské rady a delegují za svazek 
Norberta Hlaváčka a Tomáše Říhu (schváleno hlasy všech přítomných). 

17. Diskuze, různé 

Ukončeno v 11:00 hodin 

Přílohy: 

1. prezenční listina 

2. Návrh Rozpočtu na rok 2022 

3. Návrh Střednědobého výhledu 2023-2024 

4. Výroční zpráva, Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu 

5. Zpráva o dílčím přezkoumání 

6. Příkaz předsedy svazku, Plán inventur 

7. Dodatek č. 1 

8. Rozšíření autorského dozoru 

9. Návrh revize 

10. Stanovy svazku 
 

Podpisy: 

   

Šárka Anežka Špírková 

zapisovatelka 

 Tomáš Říha 

ověřovatel 

 

   

  Monika Dragounová 

ověřovatel 

 

Jan Macourek 

předseda svazku 
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