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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: 18. 5. 2021

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 18. 5. 2021

Přítomni: Jan Macourek, Norbert Hlaváček, Tomáš Říha, Monika Dragounová - dle prezenční 
listiny (příloha č. 1)
Předsedá: předseda svazku Jan Macourek
Hosté: Martin Šidlák
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. Stanovisko k dotaci MŠMT
4. Stravování žáku ZŠ
5. Diskuze, různé

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení, schválení program 17:00 hodin
 JM zahájil sněm svazku obcí v 17:00 hodin
 JM seznámil přítomné s programem sněmu
 MD navrhla další bod programu Stravování žáků ZŠ

závěr: delegáti svazku schvalují program sněmu svazku obcí doplněný o bod Stravování 
žáků ZŠ (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
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závěr: delegáti svazku schvalují zapisovatele Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem 
zápisu Tomáše Říhu a Norberta Hlaváčka (schváleno hlasy všech přítomných delegátů)

3. Stanovisko k dotaci MŠMT
 JM seznámil přítomné se stanoviskem MŠMT k dotaci
 všichni seznámeni s dopisem - snížení dotace o 27 mil.Kč 
 musí se hledat úspory - stavební náklady
 akceptujeme výši dotace – delegáti seznámeni s odpovědí na dopis MŠMT
 další úspora je možná na venkovním hřišti
 NH ceny rostou skokově, chce stavební firma provádět stavbu? chybí 27 mil, jak 

se to pokryje
 NH se informoval o smlouvě o dotaci

závěr: delegáti svazku

I. berou na vědomí stanovisko MŠMT ze dne 11. 5. 2021 k řízení o poskytnutí dotace 
ve výši 362.633.283,- Kč a pověřují předsedu svazku zasláním takto nastaveného 
dodatku investičního záměru a jednání o poskytnutí dotace, 

II. revokují usnesení zasedání sněmu ze dne 9. 12. 2020 č.3/II. nově: souhlasí 
s podpisem smlouvy (schváleno hlasy všech přítomných).

Příloha: Dopis MŠMT, Odpověď na dopis MŠMT

4. Stravování žáků ZŠ
 MD informovala o narůstajícímu počtu žáku ke stravování, nevyhovující situace 

při docházení do jídelny ZŠ Palachova
 je vyčleněno 30 minut na obědy v jídelně ZŠ Palachova, což je málo
 možnost pronájmu sousední restaurace na výdej obědů pro děti

závěr: delegáti svazku berou na vědomí informace o stravování žáků ZŠ (schváleno hlasy 
všech přítomných).

5. Diskuze, různé
 JM seznámil přítomné s vyúčtováním autobusové linky č. 671- doplatek 8.500,- Kč

závěr: delegáti svazku   berou na vědomí informace o vyúčtování autobusové linky č. 671               
(schváleno hlasy všech přítomných).

 JM seznámil přítomné s textem na základní kámen svazkové školy

Ukončeno v 18:00  hodin
Přílohy:

1. prezenční listina
2. Dopis MŠMT, Odpověď na dopis MŠMT
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Podpisy:

Šárka Anežka Špírková
zapisovatelka

Tomáš Říha
ověřovatel

Norbert Hlaváček
ověřovatel

Jan Macourek
předseda svazku


