Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn –
svazek obcí
Veleňská 48, 250 73 Přezletice

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn
Číslo :4
Datum: 31. 10. 2022

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 31. 10. 2022
Přítomni: Jan Macourek, Martin Šidlák, Tomáš Říha, Monika Dragounová- dle prezenční
listiny (příloha č. 1)
Předsedá: předseda svazku Jan Macourek
Hosté:
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu
Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Výběr zhotovitele mobilní gastro
Rozpočet svazku 2022 návrh pro předložení do rozpočtu obcí
Dílčí přezkoumání hospodaření svazku
Plán Inventur 2022
Rozpočtové opatření 1/2022
Plnění smlouvy Witero
Diskuze, různé

K jednotlivým bodům programu:
1. Zahájení, schválení program 14:07 hodin
 JM zahájil sněm svazku obcí v14:07 hodin
 JM seznámil přítomné s programem sněmu
 JM přidal bod jednání Plnění smlouvy Witero
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závěr: delegáti svazku schvalují program sněmu svazku obcí doplněný o bod Plnění smlouvy
Witero(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. Výběr zhotovitele mobilní gastro
 JM seznámil přítomné s proběhlým výběrovým řízením na Dodávku mobilního
gastrovybavení
 dvě nabídky – firma IN-Gastro, s.r.o. a Print Office s.r.o.
 doporučení hodnotící komise IN-Gastro s.r.o., Tábor nejnižší nabídka 2.949.000 Kč
bez DPH
závěr: delegáti svazku schvalují nabídku firmy IN-Gastro, s.r.o. Tábor na dodávku mobilního
gastrovybavení za celkovou cenu 2.949.000 Kč bez DPH a pověřují předsedu svazku
podpisem smlouvy (schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Výběrové řízení
4. Rozpočet svazku 2022 návrh pro předložení do rozpočtu obcí
 JM seznámil přítomné s plněním rozpočtu, zvýšení ceny stavby zhruba o 4 mil. bez
DPH, tedy cca 5 mil. Kč
 seznámení se s výší příspěvku obcí pro rok 2023
 Přezletice 4.366.640 Kč
 Podolanka 1.264.254 Kč
 Jenštejn 2.934.106 Kč
 JM požádal zástupce obcí, aby ve svém rozpočtu pracovali s určitou rezervou,
jelikož není stavba ještě u konce a mohou vyvstat nějaké vícenáklady
závěr: delegáti svazku berou na vědomí informace o výši příspěvku jednotlivých obcí pro rok
2023 a zavazují se uvedenou výši příspěvků zahrnout do návrhu rozpočtu obcí (schváleno hlasy
všech přítomných).
Příloha: Plnění rozpočtu
5. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku
 JM seznámil přítomné s proběhlým dílčím přezkoumáním svazku
 přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského kraje odbor kontroly
 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
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závěr: delegáti svazku berou na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření DSO
Svazkové škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazek obcí (schváleno hlasy všech
přítomných).
Příloha: Zpráva
6. Plán Inventur 2022
 JM seznámil přítomné s příkazem k provedení inventarizace majetku a závazků a
plánem inventur na rok 2022 Svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn
závěr: delegáti svazku souhlasí s provedením inventarizace majetku a závazků svazku v roce
2022(schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Příkaz k provedení inventur
7. Rozpočtové opatření 1/2022
 JM seznámil přítomné s navrženým rozpočtovým opatřením č.1/2022
 na straně příjmů dotace
 na straně výdajů nákup stolů a židlí, úroky z úvěrů
závěr: delegáti svazku schvalují rozpočtové opatření č.1/2022(schváleno hlasy všech
přítomných).
Příloha: Návrh rozpočtového opatření

8. Plnění smlouvy Witero
 JM seznámil přítomné s Výzvou k poskytnutí přiměřené jistoty
 dle výzvy společnost Witero je nekontaktní, nereaguje na výzvy co do předání
výsledků činnosti za účelem zajištění kontinuity technického dozoru vůči Svazku
 JM informoval o nutnosti vypovězení smlouvy se spol. Witero, následně bude
třeba objednat činnost dotačního managementu a zajistit pokračování stavebního
dozoru, za tím účelem je vhodné vypsat JŘBU
závěr: delegáti svazku schvalují výpověď smlouvy se společností Witero vzhledem
k nečinnosti a souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na TDI stavba školy v rámci
JŘBU (schváleno hlasy všech přítomných).
Příloha: Výzva k poskytnutí přiměřené jistoty
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9. Diskuze, různé
 MD informovala o tom, že by se mělo vypsat výběrové řízení na ředitelku
svazkové školy, Jenštejn chce dle svého volebního programu nové výběrové řízení
 MŠ s novou školou by mělo proběhnout výběrové řízení, není v tom nic osobního,
všichni pravidelně obhajujeme svoje funkce, jak na obcích, tak pan Macourek jako
předseda svazku. Chceme, aby se MD zúčastnila výběrového řízení.
 MD do školy se přesune celý personál a děti, obstarala jsem celou školu, postarala
jsem se o to, aby naše děti měly kde být, nedává smysl, abych já plánovala něco
pro nového ředitele
 JM pokud je personál navázán na osobnost ředitele, aby se nám škola
nezhroutila, aby to přineslo pozitiva, chceš to dělat dál?
 TŘ jsi rozhodnuta, že už to nechceš dělat? pokud přijde někdo, kdo se vůbec
neorientuje v minulosti školy, bude asi problém, až se děti a učitelé do školy
nastěhují a MD to už nebude chtít dělat, pak ano
 MŠ nepřišel jsem s bodem na odvolání ředitelky školy, a na tento sněm ani
s bodem na vypsání výběrového řízení na ředitele, pojďme o tom diskutovat, až to
bude na programu.
 MD upozorňuji na to, že mě to stojí spoustu sil, už mne nebaví osočování o
teplém místečku
 TŘ chceš skončit nebo pokračovat, nechceme tě nutit
 JM teď bude spousta práce, bude se rozhodovat o důležitých věcech, potrvá rok,
než se to usadí
 TŘ v současné situaci není dobré hledat nového ředitele
 MD jsem připravena do konce roku učit, vypište výběrové řízení, jsem připravena
pomáhat, bylo by vhodné, aby se sněmů účastnil i Norbert Hlaváček
 JM v takovém případě připravím na další sněm zadání výběrového řízení ke
schválení
 TŘ v tuto dobu není vhodné hledat nového ředitele, pokud jsi se rozhodla,
vypišme výběrové řízení
 JM informoval o dalších návaznostech, které budou ještě třeba zajistit pro provoz
Školy. Jedná se o IT specialistu(projektanta), který navrhne kompletní
programové zajištění a následnou správu. Bude třeba řešit údržbu okolí školy
(návrh TS obce Přezletice), zajištění bezpečnosti před školou (obecní policie),
zajištění provozu jídelny a mnohé další

4

Ukončeno v 15:00hodin
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Výběrové řízení
3. Plnění rozpočtu
4. Zpráva
5. Příkaz k provedení inventur
6. Návrh rozpočtového opatření
7. Výzva k poskytnutí přiměřené jistoty

Podpisy:

Šárka Anežka Špírková

Tomáš Říha

zapisovatelka

ověřovatel

Martin Šidlák
ověřovatel
Jan Macourek
předseda svazku
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