Sněm svazku obcí
„Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“
Číslo : 4
Datum : 25.11.2015

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 18.11.2015
Program:
Zahájení
1. Výhled činnosti rok 2015-2016
2. Výše příspěvků rok 2016
3. Příprava rozpočtu pro r. 2016
4. Projekt na výstavbu ZŠ
5. Mandátní smlouva (zajištění VŘ)
6. Žádost o dotaci ZŠ
7. Návrh rozpočtového opatření 1/2015
8. Redukovaná verze návrhu ZŠ
9. Různé, diskuze
Zahájení
Sněm Svazku zahájil předseda svazku. Přivítal delegáty sněmu.
Předseda se dotázal přítomných delegátů, zda všem zúčastněným byl k dispozici program
sněmu a všichni delegáti konstatovali, že program byl řádně vyvěšen.
Zasedání svazku bylo zahájeno v 18.00 hod.
Hlasující delegáti: T. Říha, N. Hlaváček, M. Dragounová
Dále přítomni: nehlasující delegáti (p. Novotný, Ing. Ivanišová) a hosté
Omluveni: xxx
Předseda konstatoval, že jsou přítomni všichni delegáti a sněm je usnášeníschopný.
Předseda požádal delegáty o návrhy na zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelem zápisu byl navržen: Ing. L. Kopáčová
Hlasování:
pro: 3
proti: zdržel se: Jmenování zapisovatele: Ing. L. Kopáčová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: R. Novotný, T. Říha, Ing. Ivanišová
Hlasování:
pro: 3
proti: zdržel se: -

Jmenování ověřovatelů zápisu: R. Novotný, T. Říha, Ing. Ivanišová
Hlasování o navrženém programu:
Předseda svazku požádal delegáty o provedení následujících změn v programu, a to zařazení
nových bodů, a to následovně:
1) Rozpočtové opatření 1/2015
2) Redukovaná verze návrhu ZŠ
Důvodem jsou nové skutečnosti
Návrh usnesení: Delegáti souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání sněmu. Body
budou adekvátně přečíslovány.
Hlasování:
pro: 3
proti: zdržel se: Usnesení: Delegáti souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání sněmu. Body budou
adekvátně přečíslovány.
Bod 1. Výhled činnosti rok 2015-2016
Předseda svazku předložil sněmu delegátů k projednání výhled činnosti svazku pro rok 20152016.
Jedná se mimo jiné o úpravu studie pro etapizaci výstavby, zajištění výběrového řízení na
dodavatele stavební dokumentace, podání žádosti o dataci, zajištění stavební dokumentace.
Poznámky, připomínky, podněty: Při diskuzi o výhledu činnosti se delegáti shodli na tom, že
nejprve předloží návrhy činnosti na zasedáních zastupitelstev svých domovských obcí a dle
výsledku bude upraven výhled činnosti, podrobněji stanoveny další kroky svazku apod.
Rozhodnutí o činnosti bude přesnější počátkem r. 2016.
Sněm svazku bere na vědomí výhled činnosti Svazku pro rok 2015-2016. Sněm delegátů
podmiňuje jednotlivé kroky dostatečnými prostředky ve jmění svazku.

Bod 2. Výše příspěvků pro rok 2016
Předseda svazku předložil sněmu delegátů Výhled příjmů a výdajů pro rok 2016. Ze
základních příspěvků jednotlivých obcí zbude ve volném jmění svazku cca 62.000Kč
Vzhledem k tomu, že se v roce 2015-2016 počítá s akcemi (viz bod 1), které jsou nad finanční
rámec svazku, doporučuje předseda svazku navýšit volné prostředky pomocí mimořádných
vkladů z rozpočtu členských obcí.
Celkový navrhovaný vklad je 250.000Kč. Tento vklad je dělem poměrem obyvatel trvale
hlášených obyvatel k 1.1.2015, tedy:
Přezletice 112.654Kč
Podolanka 44.313Kč
Jenštejn 93.033Kč
Poznámky, připomínky, podněty: viz předchozí bod
Sněm delegátů bere návrh výše příspěvků pro r. 2016 na vědomí s tím, že navýšení rozpočtu
bude projednáno a podléhá schválení zastupitelstev členských obcí, a to do 31.1.2016.
Bod 3. Rozpočet svazku pro r. 2015
Pověření předsedy svazku přípravou rozpočtu pro r. 2016.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: Sněm pověřuje předsedu svazku přípravou rozpočtu Svazku „Svazková škola
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“ pro r. 2016 a zabezpečením vyvěšením návrhu
rozpočtu na úřední desky členských obcí.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Sněm pověřuje předsedu svazku přípravou rozpočtu Svazku „Svazková škola
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“ pro r. 2016 a zabezpečením vyvěšením návrhu
rozpočtu na úřední desky členských obcí.

Bod 4. Projekt na stavbu Svazkové ZŠ Přezletice
Pro informaci. Vychází z výhledu činnosti svazku pro r. 2015-2016.
Poznámky, připomínky, podněty: viz bod č. 1
Bez usnesení.
Bod 5. Objednávka zpracování výběrového řízení na Projekt na stavbu Svazkové ZŠ
Přezletice
Pro informaci. Vychází z výhledu činnosti svazku pro r. 2015-2016.
Poznámky, připomínky, podněty: viz bod č. 1
Bez usnesení.
Bod 6. Žádost o dotaci ZŠ
Diskuse o možnostech dotačních titulů
Bez usnesení.
Bod 7. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2015
Rozpočtové opatření č. 1/2015 upravuje příjmové a výdajové paragrafy dle očekávaných
příjmů a investic. Rozdíl oproti schválenému rozpočtu je ve výši 15Kč
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: Sněm souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 1/2015. Sněm pověřuje
správce rozpočtu a účetní svazku k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 1/2015.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Sněm souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 1/2015. Sněm pověřuje
správce rozpočtu a účetní svazku k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 1/2015.
Bod 8. Redukovaná verza návrhu ZŠ
Předseda svazku informoval členy sněmu delegátů o potřebě úpravy návrhu studie Svazkové
školy. Navrhuje zadat úpravu studie dle nabídky Arch. Starčevičovi, jako zpracovateli studie.
Cena bude odpovídat nabídce.
Tedy 140.000Kč za úpravu návrhu a 15.000Kč za sestavení podkladů pro VŘ na zhotovitele
stavební dokumentace. K cenám bude připočtena DPH
Poznámky, připomínky, podněty: Vychází z výhledu činnosti svazku pro r. 2015-2016. viz
bod č. 1.
Bez usnesení.
Bod 9. Různé, diskuze
Předseda svazku ukončil zasedání sněmu v 18,48 hod.
Návrh termínu příštího zasedání Svazku: středa 16.12.2015 od 18,00 hod.
Zapsal :

Dne :

Ověřili :

Jan Macourek, předseda Svazku

