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Zápis z 11. jednání Sněmu delegátů 

 konaného dne 10. 2. 2020 
místo konání:  zasedací místnost Líbeznice 
čas konání: 8.00 - 10.05 hod. 
přítomno: 7, starosta obce Líbeznice Mgr. Martin Kupka, starosta obce Bašť Mgr. 
Vítězslav Kaliba, MPA, starosta obce Měšice Ing. Martin Čacký, starostka obce Předboj Pavla 
Příšovská, starosta obce Bořanovice Libor Řápek, místostarosta obce Zlonín Ing. Miroslav 
Kratochvíl, starosta obce Nová Ves Jiří Melichar  
omluveni: 0,  
hosté:  2, Ing. Červínová – referent samosprávy Líbeznice, Ing. Irena Šulcová – 
referent st. spr. a samosprávy Měšice 

Zahájení 

Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 8.00 hodin. 

V úvodu přivítala přítomné a konstatovala, že v souladu s čl. VII, odst. 6 je přítomno 7 zástupců 
obcí a sněm delegátů je usnášeníschopný. 

 

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Předsedkyně svazku se ujala zapsat zápis a navrhla určit ověřovatelem zápisu pana Martina 
Čackého. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů se usnesl, že ověřovatelem zápisu je pan Martin Čacký a zapisovatelkou paní 
Pavla Příšovská. 

 

Schválení programu  

Předsedkyně svazku seznámila přítomné s návrhem programu 11. jednání sněmu delegátů 
Svazku obcí Pod Beckovem v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům obcí 
mailovou korespondencí: 

 
1) Dodatek č.1 k SoD ze dne 9.11.2020 
2) Schválení přijetí dotace Středočeského kraje pro projekt ZŠ Pod Beckovem (Technická 
studie) 
3) Schválení přijetí dotace Středočeského kraje pro projekt ZŠ Pod Beckovem 
(Projektová dokumentace) 
4) Výsledky architektonické soutěže na PD pro projekt školy v Bašti 
5) Aktualizace stanov svazku 

K výše uvedenému programu nebylo vznešeno žádných námitek ani navrženo doplnění. 

Následovalo hlasování provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
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Sněm delegátů schválil program 10. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Dodatek č.1 k SoD ze dne 9.11.2020 
2) Schválení přijetí dotace Středočeského kraje pro projekt ZŠ Pod Beckovem 

(Technická studie) 
3) Schválení přijetí dotace Středočeského kraje pro projekt ZŠ Pod Beckovem 

(Projektová dokumentace) 
4) Výsledky architektonické soutěže na PD pro projekt školy v Bašti 
5) Aktualizace stanov svazku 

 

K bodu 1) Dodatek č.1 k SoD ze dne 9.11.2020 

V loňském roce byla 9.11. uzavřena smlouva o dílo se společností Atelier M1 architekti s.r.o. 
pro projekt základní školy v Měšicích. Předmětem dodatku je termín dokončení díla, potřeba 
prodloužení lhůty vznikla v důsledku vysokého počtu a frekvence pracovníků zhotovitele 
v karanténních opatřeních z důvodu probíhající pandemie nemoci Covid-19. Nově se tedy 
posouvá termín předání díla z původního termínu do 9.2.2021 na termín nový do 26.2.2021. 
Ostatní podmínky smlouvy se nemění, viz příloha. 

Návrhem usnesení je:  

a) „Sněm delegátů souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.11.2020 
s Atelier M1 architekti s.r.o., viz příloha. 

b) Sněm delegátů pověřuje podpisem dodatku č.1 předsedu a místopředsedu Svazku obcí 
Pod Beckovem.“ 

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

 

K bodu 2) Schválení přijetí dotace Středočeského kraje pro projekt ZŠ Pod Beckovem 
(Technická studie) 

Svazek obcí Pod Beckovem v loňském roce využil možnosti dotačního titulu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP a podal 
žádost o dotaci. V současnosti svazek od Středočeského kraje obdržel informaci o projednání 
poskytnutí dotace z výše uvedeného programu. Dalším formálním nezbytným krokem je 
odsouhlasení přijetí dotace Sněmem delegátů Svazku obcí Pod Beckovem a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy. Vzor veřejnoprávní smlouvy včetně předmětu a účelu smlouvy, 
závazků smluvních stran, převodu peněžních prostředků a závěrečných ustanovení je 
zveřejněn v podobě vzorové smlouvy pro rok 2019 na webových stránkách Středočeského 
kraje. 

Návrhem usnesení je:  

a) „Sněm delegátů bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci 
žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory 
včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP, e. č. žádosti FVP/OVZ/043163/2020, název 
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Akce/Projektu: ZŠ Pod Beckovem – pracoviště Bašť a Měšice, Tematické zadání: Oblast 
vzdělávání Oblast podpory: a1) Navyšování kapacit mateřských a základních škol – 
Technická studie. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 14.12.2020 projednalo 
poskytnutí dotací z výše uvedeného Programu a usnesením č. 008-02/2020/ZK schválilo 
poskytnutí dotace na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy z výše uvedeného programu, a to ve výši 810 000,- Kč 

b) Sněm delegátů schvaluje přijetí poskytnuté dotace dle bodu a) tohoto usnesení 

c) Sněm delegátů rozhoduje o přijetí schválené dotace prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP ve výši 810 000,- 
Kč  dle bodu a) tohoto usnesení, do rozpočtu Svazku obcí Pod Beckovem. 

d) Sněm delegátů ukládá předsedkyni Svazku, aby realizovala potřebné právní úkony 
související s Rozhodnutím dle bodu b) tohoto usnesení a aby podepsala jménem Svazku 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu.“ 

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

 

K bodu 3) Schválení přijetí dotace Středočeského kraje pro projekt ZŠ Pod Beckovem 
(Projektová dokumentace) 

Obdobně jako v předchozím bodu Svazek obcí Pod Beckovem v loňském roce využil možnosti 
dotačního titulu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy 
projektů EU 2021+ a NIP a podal žádost o dotaci. V současnosti svazek od Středočeského 
kraje obdržel informaci o projednání poskytnutí dotace z výše uvedeného programu. Dalším 
formálním nezbytným krokem je odsouhlasení přijetí dotace Sněmem delegátů Svazku obcí 
Pod Beckovem. 

Návrhem usnesení je:  

a) „Sněm delegátů bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci 
žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory 
včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP, e. č. žádosti FVP/OVZ/043168/2020, název 
Akce/Projektu: ZŠ Pod Beckovem PD, Tematické zadání: Oblast vzdělávání Oblast 
podpory: a2) Navyšování kapacit mateřských a základních škol – Projektová dokumentace. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 14.12.2020 projednalo 
poskytnutí dotací z výše uvedeného Programu a usnesením č. 008-02/2020/ZK schválilo 
poskytnutí dotace na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy z výše uvedeného programu, a to ve výši 2 835 000,- Kč 

b) Sněm delegátů schvaluje přijetí poskytnuté dotace dle bodu a) tohoto usnesení 

c) Sněm delegátů rozhoduje o přijetí schválené dotace prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
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Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP ve výši 810 000,- 
Kč  dle bodu a) tohoto usnesení, do rozpočtu Svazku obcí Pod Beckovem. 

d) Sněm delegátů ukládá předsedkyni Svazku, aby realizovala potřebné právní úkony 
související s Rozhodnutím dle bodu b) tohoto usnesení a aby podepsala jménem Svazku 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu.“ 

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

 

K bodu 4) Výsledky architektonické soutěže na PD pro projekt školy v Bašti 

29.1.2021 byli vybráni a doporučeni porotou v otevřené jednofázové projektové 
architektonicko-urbanistické soutěži o návrh „Nová náves Bašť s budovou základní školy“ 
vítězní uchazeči této soutěže. Soutěž o návrh byla zadávaná dle ustanovení § 143 a násl. 
ZZVZ, vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky F2020-
038560. 

O průběhu soutěže byl vypracován Protokol, který je přílohou a zároveň podkladem tohoto 
projednávaného bodu. V protokolu jsou uvedeny veškeré termíny a výsledky jednání hodnotící 
poroty včetně výsledku vyhodnocení a rozhodnutí o vítězných uchazečích. Protokol je rovněž 
přílohou k Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, které bude rozesláno uchazečům. 

Návrhem usnesení je toto znění: 

a) „Sněm delegátů na základě rozhodnutí komise o výběru nejvhodnějšího návrhu 
schvaluje výsledky architektonické soutěže, viz příloha. 

b) Sněm delegátů pověřuje jednáním s vítězným uchazečem pana starostu Martina 
Kupku, pana starostu Vítězslava Kalibu a paní referentku Ludmilu Červínovou s důrazem na 
snížení celkové investice, zejména zmenšením obestavěného prostoru a upravením rozměru 
tělocvičny na 28 x 15 m 

c) V návaznosti na zjištěné výstupy z návrhů architektonické soutěže doporučuje sněm 
delegátů upravit zadání i pro zpracování projektu budovy školy v Měšicích zejména o nezbytné 
rozšíření provozních celků a úpravy rozměru tělocvičny na 28 x 15 m.“ 

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

 

K bodu 5) Aktualizace stanov svazku 

S odkazem na předchozí sněm delegátů, ve kterém byly projednávány úpravy stanov svazku 
je nyní sněmu předkládán dokument finálního podoby dodatku č.1 ke Stanovám Svazku obcí 
Pod Beckovem viz příloha. Dodatek stanov Svazku obcí Pod Beckovem nově upravuje 
zejména dobu trvání svazku, zánik členství a majetkové vypořádání, specifikace vkládaného 
nepeněžitého majetku členů svazku včetně nakládání s tímto majetkem a v neposlední řadě 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
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doplnění volené funkce místopředsedy svazku včetně zpřesnění kompetencí funkcí předsedy 
a místopředsedy svazku. 

Návrhem usnesení je:  

a) „Sněm delegátů schvaluje návrh znění Dodatku č.1 stanov Svazku obcí Pod Beckovem“ 
viz příloha. 

b) Sněm delegátů ukládá starostům, aby projednali a přijali znění Dodatku č.1 stanov Svazku 
obcí Pod Beckovem ve svých jednotlivých zastupitelstvech v termínu nejpozději do 
31.3.2021.“ 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

Závěrem ještě bylo diskutováno, že vzhledem k finanční nákladnosti projektů bude nezbytné 
hledat i jiné možnosti financování projektů. Starostové obce Bašť a Měšice a předsedkyně 
svazku osloví případné partnerské administrátorské společnosti, které umí administrovat i jiné 
dotační tituly, zda se naskýtá možnost využití i jiných dotačních titulů tak, aby mohl být projekt 
například souvisejícími náklady do infrastruktury financován i z jiných zdrojů. 

S odkazem na výše uvedené je vhodné i nadále pokračovat v jednáních o možnostech získání 
úvěru již nyní v přípravných fázích projektu tak, aby svazek byl schopen finančně pokrývat 
zejména náklady spojené s projektovými dokumentacemi. 

Poté bylo jednání sněmu delegátů v 10:05 hodin ukončeno. 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
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Usnesení přijatá na 11. zasedání Sněmu delegátů 

1/1/2021 

Sněm delegátů se usnesl, že ověřovatelem zápisu je pan Martin Čacký a zapisovatelkou paní 
Pavla Příšovská. 

2/11/2021 

Sněm delegátů schválil program 11. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Dodatek č.1 k SoD ze dne 9.11.2020 
2) Schválení přijetí dotace Středočeského kraje pro projekt ZŠ Pod Beckovem 

(Technická studie) 
3) Schválení přijetí dotace Středočeského kraje pro projekt ZŠ Pod Beckovem 

(Projektová dokumentace) 
4) Výsledky architektonické soutěže na PD pro projekt školy v Bašti 
5) Aktualizace stanov svazku 

3/11/2021 

a) Sněm delegátů bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci 
žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory 
včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP, e. č. žádosti FVP/OVZ/043163/2020, název 
Akce/Projektu: ZŠ Pod Beckovem – pracoviště Bašť a Měšice, Tematické zadání: Oblast 
vzdělávání Oblast podpory: a1) Navyšování kapacit mateřských a základních škol – 
Technická studie. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 14.12.2020 projednalo 
poskytnutí dotací z výše uvedeného Programu a usnesením č. 008-02/2020/ZK schválilo 
poskytnutí dotace na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy z výše uvedeného programu, a to ve výši 810 000,- Kč 

b) Sněm delegátů schvaluje přijetí poskytnuté dotace dle bodu a) tohoto usnesení 

c) Sněm delegátů rozhoduje o přijetí schválené dotace prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP ve výši 810 000,- 
Kč  dle bodu a) tohoto usnesení, do rozpočtu Svazku obcí Pod Beckovem. 

d) Sněm delegátů ukládá předsedkyni Svazku, aby realizovala potřebné právní úkony 
související s Rozhodnutím dle bodu b) tohoto usnesení a aby podepsala jménem Svazku 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu. 

4/11/2021 

a) Sněm delegátů bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci 
žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory 
včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP, e. č. žádosti FVP/OVZ/043168/2020, název 
Akce/Projektu: ZŠ Pod Beckovem PD, Tematické zadání: Oblast vzdělávání Oblast 
podpory: a2) Navyšování kapacit mateřských a základních škol – Projektová dokumentace. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 14.12.2020 projednalo 
poskytnutí dotací z výše uvedeného Programu a usnesením č. 008-02/2020/ZK schválilo 
poskytnutí dotace na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy z výše uvedeného programu, a to ve výši 2 835 000,- Kč 
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b) Sněm delegátů schvaluje přijetí poskytnuté dotace dle bodu a) tohoto usnesení 

c) Sněm delegátů rozhoduje o přijetí schválené dotace prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP ve výši 2 835 
000,- Kč dle bodu a) tohoto usnesení, do rozpočtu Svazku obcí Pod Beckovem. 

d) Sněm delegátů ukládá předsedkyni Svazku, aby realizovala potřebné právní úkony 
související s Rozhodnutím dle bodu b) tohoto usnesení a aby podepsala jménem Svazku 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu. 

5/11/2021 

a) Sněm delegátů na základě rozhodnutí komise o výběru nejvhodnějšího návrhu 
schvaluje výsledky architektonické soutěže, viz příloha. 

b) Sněm delegátů pověřuje jednáním s vítězným uchazečem pana starostu Martina 
Kupku, pana starostu Vítězslava Kalibu a paní referentku Ludmilu Červínovou s důrazem na 
snížení celkové investice, zejména zmenšením obestavěného prostoru a upravením rozměru 
tělocvičny na 28 x 15 m. 

c) V návaznosti na zjištěné výstupy z návrhů architektonické soutěže doporučuje sněm 
delegátů upravit zadání i pro zpracování projektu budovy školy v Měšicích zejména o nezbytné 
rozšíření provozních celků a úpravy rozměru tělocvičny na 28 x 15 m. 

6/11/2021 

a) Sněm delegátů schvaluje návrh znění Dodatku č.1 stanov Svazku obcí Pod Beckovem“ viz 
příloha. 

b) Sněm delegátů ukládá starostům, aby projednali a přijali znění Dodatku č.1 stanov Svazku 
obcí Pod Beckovem ve svých jednotlivých zastupitelstvech v termínu nejpozději do 
31.3.2021. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 18. 2. 2021 

 

 

Zapsal: Pavla Příšovská    dne 18. 2. 2021 

 

 

Ověřil:  Martin Čacký     dne 19. 2. 2021 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
mailto:info@svazekpodbeckovem.cz

