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Zápis ze 15. jednání Sněmu delegátů 

 konaného dne 25. 5. 2021 
místo konání:  zasedací místnost Líbeznice 
čas konání: 9.00 – 10.30 hod. 
přítomno: 7, místostarosta obce Líbeznice Michal Doubrava, starosta obce Měšice Ing. 
Martin Čacký, starosta obce Bořanovice Libor Řápek, starosta obce Nová Ves Jiří Melichar, 
starostka obce Předboj Pavla Příšovská, starosta obce Bašť Mgr. Vítězslav Kaliba, starosta 
obce Zlonín Ing. František Polák 
omluveni: 0 
hosté:  2, Ing. Červínová – referent samosprávy obce Líbeznice, starosta obce 
Líbeznice Mgr. Martin Kupka od 10.10 hod. 

Zahájení 

Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 9.00 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 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 15. jednání sněmu delegátů 
Svazku obcí Pod Beckovem v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům obcí 
mailovou korespondencí: 

 
1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci „projektová dokumentace a 
inženýrská činnost – ZŠ Pod Beckovem v Měšicích“ a pověření předsedkyně svazku podpisem 
smlouvy s Ateliérem M1 architekti. 
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro konzultační a poradenskou činnost nad 
prováděním projekčních prací „Nové budovy základní školy v Bašti“ a „Základní školy 
v Měšicích“ a pověření předsedkyně svazku podpisem příkazní smlouvy. 
3) Schválení závěrečného účtu 
4) Schválení účetní závěrky 
5) Platební kalendář dle SoD na školy svazku 
6) Schválení dodatku č.2 stanov 

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

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
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Následovalo hlasování provedené veřejně zdvižením ruky. 

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

 

Sněm delegátů schválil program 15. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci „projektová dokumentace a 

inženýrská činnost – ZŠ Pod Beckovem v Měšicích“ a pověření předsedkyně 
svazku podpisem smlouvy s Ateliérem M1 architekti. 

2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro konzultační a poradenskou činnost 
nad prováděním projekčních prací „Nové budovy základní školy v Bašti“ a 
„Základní školy v Měšicích“ a pověření předsedkyně svazku podpisem příkazní 
smlouvy. 

3) Schválení závěrečného účtu 
4) Schválení účetní závěrky 
5) Platební kalendář dle SoD na školy svazku 
6) Schválení dodatku č.2 stanov 

 

K bodu 1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci „projektová dokumentace 
a inženýrská činnost – ZŠ Pod Beckovem v Měšicích“ a pověření předsedkyně svazku 
podpisem smlouvy s M1 architekti. 

Tento bod k projednání a ke schválení navazuje na předchozí zadání schválené sněmem 
delegátů bylo zadáno společnosti MA projekt, spol. s r.o. zpracování veřejné zakázky pro akci 
„Projektová dokumentace a inženýrská činnost – ZŠ Pod Beckovem v Měšicích“. 

V souladu se zadáním veřejné zakázky byl komisí vybrán dodavatel Ateliér M1 architekti s.r.o. 
v rozsahu zakázky projektová příprava, projekt pro územní řízení a povolení stavby včetně 
inženýrské činnosti, projekt pro provádění stavby, soupisů prací a souborů výkresů s cenou 
8.700.000,- Kč bez DPH a autorského dozoru včetně spolupráce při výběru dodavatele stavby 
s cenou 1.500,- Kč bez DPH za 1 hodinu výkonu činnosti. 

 

Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Ateliér M1 architekti 
s.r.o., 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem smlouvy se 
společností Ateliér M1 architekti s.r.o. 

 

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) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro konzultační a poradenskou 
činnost nad prováděním projekčních prací „Nové budovy základní školy v Bašti“ a 
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„Základní školy v Měšicích“ a pověření předsedkyně svazku podpisem příkazní 
smlouvy. 

Na předchozím sněmu delegátů byl odsouhlasen návrh příkazní smlouvy pro poradenskou 
činnost pro projektové práce staveb ZŠ Pod Beckovem v obci Bašť a v obci Měšice. Návazně 
bylo provedeno zadávací řízení, ve kterém nejvýhodnější nabídku hodinových sazeb (za práci 
on-line 950,- Kč, účast na kontrolním dni 1050,- Kč, cestovné 8,- Kč / km) podala společnost 
INGARA s.r.o. 

 

Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky společnosti INGARA s.r.o., 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem příkazní smlouvy 
se společností INGARA s.r.o. 

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 závěrečného účtu 

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2020 bylo provedeno v souladu 
se zákonem č. 420/2004 Sb. v platném znění o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků v termínu 15.2.2020. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání 
hospodaření Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2020 je přílohou k závěrečnému účtu. 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje každoročně do 30.6. běžného roku 
závěrečný účet Svazku obcí Pod Beckovem za předchozí rok. Schválení závěrečného účtu 
Svazku obcí Pod Beckovem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 

 

Návrhem usnesení je:  

Sněm delegátů schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2020 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad. 

 

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) Schválení účetní závěrky 

Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2020 bylo provedeno v souladu 
se zákonem č. 420/2004 Sb. v platném znění o přezkoumávání hospodaření územních 
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samosprávných celků v termínu 15.2.2020. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání 
hospodaření Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2020 je přílohou k účetní závěrce. 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje každoročně do 30.6. běžného roku 
účetní závěrku Svazku obcí Pod Beckovem za předchozí rok. Schválení účetní závěrky 
Svazku obcí Pod Beckovem stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek. 

 

Návrhem usnesení je:  

Sněm delegátů schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Pod Beckovem včetně účetní 
závěrky za rok 2020 bez výhrad.  

 

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) Platební kalendář dle SoD na školy svazku 

Na předchozím sněmu delegátů konaném dne 13.5.2021 byli starostové informováni o 
přípravě celkového přehledu investic souvisejících s vybudováním svazkových škol. 

Nyní je sněmu delegátů představen platební kalendář, viz. příloha, ve kterém pan starosta 
Čacký přehledně v částkách a času uvádí výši příjmů a výdajů spojených nejen s investicemi, 
ale i chodem svazku. V platebním kalendáři je uvažováno prozatím se známými údaji 
financování přípravných a projektových pracích včetně všech dozorů, vázaných k vydání 
stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro 
výběrové řízení zhotovitele staveb. V příjmech jsou zahrnuty i mimořádné vklady Měšic a 
Baště, dále je uvažováno s dotací Středočeského kraje na projektovou přípravu a analýza 
ukazuje, že bude nezbytné zajistit již v příštím roce úvěr. 

 

Sněm delegátů se seznámil a bere na vědomí platební kalendář pro školy svazku. 

 

Pro tento bod se nepřijímá usnesení. 

 

K bodu 6) Schválení dodatku č.2 stanov 

Na předchozím sněmu delegátů konaném dne 26.2.2021 byla odsouhlasena úprava stanov 
svazku pro možnost jednání sněmu on-line a následné přijímání usnesení per rollam. 

Nyní je svazku předkládána finální podoba Dodatku č.2 stanov Svazku obcí Pod Beckovem 
s vložením nového odstavce řešícího výše uvedené rozhodování, viz. příloha. 

 

Návrhem usnesení je:  

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
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Sněm delegátů schvaluje znění dodatku č.2 stanov Svazku obcí Pod Beckovem, viz příloha.  

 

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. 

Nezbytnými návaznými kroky pro registraci tohoto dodatku je nezbytné, aby tento dodatek č.2 
byl ještě odsouhlasen jednotlivými zastupitelstvy obcí. 

 

 

Jednání sněmu delegátů bylo ukončeno v 10.30 hodin. 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
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Usnesení přijatá na 15. zasedání Sněmu delegátů 

1/15/2021 

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

2/15/2021 

Sněm delegátů schválil program 15. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci „projektová dokumentace a 

inženýrská činnost – ZŠ Pod Beckovem v Měšicích“ a pověření předsedkyně 
svazku podpisem smlouvy s Ateliérem M1 architekti. 

2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro konzultační a poradenskou činnost 
nad prováděním projekčních prací „Nové budovy základní školy v Bašti“ a 
„Základní školy v Měšicích“ a pověření předsedkyně svazku podpisem příkazní 
smlouvy. 

3) Schválení závěrečného účtu 
4) Schválení účetní závěrky 
5) Platební kalendář dle SoD na školy svazku 
6) Schválení dodatku č.2 stanov 

3/15/2021 

a) Sněm delegátů rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Ateliér M1 architekti 
s.r.o., 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem smlouvy se 
společností Ateliér M1 architekti s.r.o. 

4/15/2021 

a) Sněm delegátů rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky společnosti INGARA s.r.o., 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem příkazní smlouvy 
se společností INGARA s.r.o. 

5/15/2021 

Sněm delegátů schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2020 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad. 

6/15/2021 

Sněm delegátů schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Pod Beckovem včetně účetní 
závěrky za rok 2020 bez výhrad.  

7/15/2021 

Sněm delegátů schvaluje znění dodatku č.2 stanov Svazku obcí Pod Beckovem, viz příloha.  

 

Zápis byl vyhotoven dne 1. 6. 2021 

 

Zapsal: Pavla Příšovská 

 

Ověřil:  Martin Čacký 
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