Svazková škola Panská pole, základní škola
Veleňská 48, 250 73 Přezletice

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn
Číslo : 12
Datum: 20. 12. 2016

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 20. 12. 2016

Přítomni: Jan Macourek, Monika Dragounová, Norbert Hlaváček, Tomáš Říha - dle prezenční
listiny (příloha č. 1)
Hosté: Rudolf Novotný, Jiří Hulík
Předsedá: předseda svazku Jan Macourek
Zapisovatel: Šárka Anežka Špírková
Ověřovatelé zápisu: Rudolf Novotný, Mgr. Monika Dragounová
Způsob hlasování: není-li výslovně uvedeno jinak, vždy veřejně, a to zvednutím ruky

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu
Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Rozpočet pro rok 2017
Odměna předsedy svazku
Rozpočtový výhled 2017 – 2018
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Diskuze, různé

K jednotlivým bodům programu:
1. Zahájení, schválení program
 JM zahájil sněm svazku obcí v 17:00 hodin



JM - další bod rozpočtové opatření č. 2/2016, důvodem doplnění programu jsou
nové skutečnosti, kdy společnost Witero nemá v aktuální příkazní smlouvě
pokrytou možnost získání dotace z OPŽP

závěr: delegáti svazku schvalují program sněmu svazku obcí doplněný o bod Rozpočtové
opatření č. 2/2016 (schváleno hlasy všech přítomných delegátů)
2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu


JM navrhl zapisovatelem Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem zápisu
Rudolfa Novotného a Moniku Dragounovou

závěr: delegáti svazku schvalují zapisovatele Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem
zápisu Rudolfa Novotného a Moniku Dragounovou(schváleno hlasy všech přítomných
delegátů)
3. Rozpočet pro rok 2017
Předseda svazku požádal zástupce obcí o potvrzení, že byl návrh rozpočtu hospodaření
svazku pro r. 2017 řádně vyvěšen na úředních deskách všech 3 obcí. Všichni tři zástupci tuto
skutečnost potvrdily a předali potvrzené kopie. Žádné připomínky nebyly vzneseny a je
možné přistoupit k hlasování o rozpočtu svazku. Rozpočet vychází ze stávajícího plánu
činnosti svazku. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný s tím, že byl otevřen dotační titul na
výstavbu školy. Rozpočet se tedy bude na základě pravděpodobného započetí výstavby
během roku 2017 upravovat.
Návrh usnesení: Sněm delegátů schvaluje rozpočet svazku obcí „Svazková škola Přezletice,
Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“ pro r. 2017 v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen
jako vyrovnaný. Sněm delegátů pověřuje předsedu svazku k vydání rozpočtu svazku obcí.
závěr: Sněm delegátů schvaluje rozpočet svazku obcí „Svazková škola Přezletice,
Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“ pro r. 2017 v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen
jako vyrovnaný. Sněm delegátů pověřuje předsedu svazku k vydání rozpočtu svazku obcí
(schváleno hlasy všech přítomných delegátů).
Příloha: Návrh rozpočtu
4. Odměna předsedy svazku
Na pracovní poradě svazku navrhl pan Pečenka navýšení odměny předsedy svazku. Tato je
od vzniku svazku držena v nezměněné výši 5.000,- Kč. V posledním roce došlo k razantnímu
navýšení administrativních a koordinačních prací v souvislosti okolo jednáních na získání
dotace, prací okolo projektu, výběrových řízení, založení ŠPO a dalších. Nyní je dotační titul
spuštěn a je třeba vyvíjet dále značné úsilí k dosažení vytyčených cílů. Tyto činnosti jsou bez
pochyby značně zatěžující, nad rámec běžných povinností předsedy. Pro svazek je výhodnější

lépe odměnit předsedu namísto vytváření nového pracovního místa. Pan Pečenka navrhl
odměnu ve výši 15.000,-Kč čistého. Po diskuzi členové navrhli odměnu ve výši 15.000Kč
hrubého na základě dohody o pracovní činnosti. Zákonné odvody zaměstnavatele odvede
svazek.

závěr: Sněm delegátů stanovuje měsíční odměnu předsedy Svazku obcí ve výši 15 .000,- Kč
hrubého, a to formou uzavření Dohody o pracovní činnosti. Poskytování odměny bude
zahájeno od 1.1.2017 včetně (schváleno hlasy všech přítomných delegátů).
Příloha: Tabulka výpočtu
5. Rozpočtový výhled 2017 - 2018
Předseda svazku informoval o vytvoření rozpočtového výhledu DSO na následující dva roky.
Výhled svazku závisí na mnoha okolnostech. Odhadem okrajově zahrnuje i výstavbu školy a
příjem dotace
závěr: Sněm delegátů bere na vědomí rozpočtový výhled svazku (schváleno hlasy všech
přítomných delegátů).
Příloha: Rozpočtový výhled
6. Rozpočtové opatření č. 2 /2016
Rozpočtové opatření č. 2/2016 upravuje rozpočet dle přílohy a důvodem jsou zejména vyšší
příspěvky obcí vlivem změny počtu obyvatel.
závěr:Sněm souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 2/2016. Sněm pověřuje
předsedu a účetní svazku k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 2/2016
(schváleno hlasy všech přítomných delegátů).
Příloha: Návrh rozp. opatření
7. Diskuze, různé
Všichni přítomní diskutovali o nutnosti zajištění dopravní obslužnosti školním autobusem a
vzhledem k finanční náročnostipověřují Jana Macourka vyvoláním jednání s hejtmankou
Středočeského kraje .
závěr:Sněm pověřuje Jana Macourka vyvoláním jednání ohledně dopravní obslužnosti
s hejtmankou Středočeského kraje (schváleno hlasy všech přítomných delegátů).

Ukončeno v 18:00 hodin
Přílohy:
1. prezenční listina
2. návrh rozpočtu 2017

3. tabulka rozpočtu
4. rozpočtový výhled
5. návrh rozpočtového opatření

Podpisy:

Šárka Anežka Špírková

Mgr. Monika Dragounová

zapisovatelka

ověřovatel

Rudolf Novotný
ověřovatel

