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Zápis ze 14. jednání Sněmu delegátů 

 konaného dne 13. 5. 2021 
místo konání:  zasedací místnost Líbeznice 
čas konání: 9.00 – 10.15 hod. 
přítomno: 6, 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 
omluveni: 1, starosta obce Zlonín Ing. František Polák 
hosté:  1, Ing. Červínová – referent samosprávy obce Líbeznice 

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: 6, 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 14. jednání sněmu delegátů 
Svazku obcí Pod Beckovem v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům obcí 
mailovou korespondencí: 

 
1) Informace k dotačním titulům týkající se kofinancování projektů ZŠ Pod Beckovem 
2) Vyhlášení zadávacího řízení na konzultační a poradenskou činnost pro projektové 
práce staveb ZŠ Pod Beckovem v obci Bašť a obci Měšice 
3) Platební kalendář dle SoD na školu svazku 

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

Následovalo hlasování provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 

 

Sněm delegátů schválil program 14. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Informace k dotačním titulům týkající se kofinancování projektů ZŠ Pod Beckovem 
2) Vyhlášení zadávacího řízení na konzultační a poradenskou činnost pro projektové 

práce staveb ZŠ Pod Beckovem v obci Bašť a obci Měšice 

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


 

 Svazek obcí Pod Beckovem 

Mělnická 43, , 250 65 Líbeznice 

www.svazekpodbeckovem.cz                       info@svazekpodbeckovem.cz                            IČO: 08507317 

 

Strana 2 (celkem 4) 

3) Platební kalendář dle SoD na školy svazku 
 

K bodu 1) Informace k dotačním titulům týkající se kofinancování projektů ZŠ Pod 
Beckovem 

Sněmu delegátů, resp. každému zástupci obce byl zaslán dokument „Analýza alternativních 
dotačních příležitostí“, který zpřehledňuje dotační programy pro financování aktivit projektu 
svazkové školy Pod Beckovem, resp. Nová náves Bašť. 

 

Návrhem usnesení je:  

Sněm delegátů bere na vědomí informaci o alternativních dotačních příležitostech pro projekt 
školy Pod Beckovem, resp. Nová náves Bašť, viz příloha.  

 

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

Následovalo hlasování provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

 

K bodu 2) Vyhlášení zadávacího řízení na konzultační a poradenskou činnost pro 
projektové práce staveb ZŠ Pod Beckovem v obci Bašť a obci Měšice 

Sněm delegátů se seznámil s návrhem příkazní smlouvy pro poradenskou a konzultační 
činnost (technický dozor investora) nad prováděním projektových prací (DÚR a DSP, dále 
DPS), která bude zabezpečovat dodržování základních parametrů při zpracování projektové 
dokumentace staveb škol v souladu se studií základní školy v Měšicích a nové budovy 
základní školy v Bašti. 

V návaznosti na výše uvedené bude řešeno zadávacím řízením v souladu s podmínkami 
příkazní smlouvy. 

 

Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na konzultační a poradenskou 
činnost pro projektové práce staveb ZŠ Pod Beckovem v obci Bašť a Měšice, viz příloha, 

b) Sněm delegátů pověřuje Ing. Ludmilu Červínovou administrací zadávacího řízení. 

 

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

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

 

K bodu 3) Platební kalendář dle SoD na školy svazku 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
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V současnosti jsou na základě uzavřených smluv známy výše investic spojené s projektovými 
přípravami a případný výhled celkové investice pro vybudování škol. 

Ing. Čacký zpracovává celkový přehled investic, kde z podkladů od p. Příšovské (stav účtu, 
přehled běžných výdajů, již vyplacené investiční částky spojené s přípravnými pracemi na 
architektonické studii školy v Bašti a přípravu a průzkumné práce školy v Měšicích) a výše 
zmíněných očekávaných investic. 

Platební kalendář bude sněmu delegátů předložen na dalším sněmu delegátů. 

 

Návrhem usnesení je:  

Sněm delegátů bere na vědomí informaci o přípravě platebního kalendáře pro školy svazku. 

 

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

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

 

 

Jednání sněmu delegátů bylo ukončeno v 10.15 hodin. 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
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Usnesení přijatá na 14. zasedání Sněmu delegátů 

1/14/2021 

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

2/14/2021 

Sněm delegátů schválil program 14. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Informace k dotačním titulům týkající se kofinancování projektů ZŠ Pod Beckovem 
2) Vyhlášení zadávacího řízení na konzultační a poradenskou činnost pro projektové 

práce staveb ZŠ Pod Beckovem v obci Bašť a obci Měšice 
3) Platební kalendář dle SoD na školu svazku 

3/14/2021 

Sněm delegátů bere na vědomí informaci o alternativních dotačních příležitostech pro projekt 
školy Pod Beckovem, resp. Nová náves Bašť, viz příloha.  

4/14/2021 

a) Sněm delegátů souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na konzultační a poradenskou 
činnost pro projektové práce staveb ZŠ Pod Beckovem v obci Bašť a Měšice, viz příloha, 

b) Sněm delegátů pověřuje Ing. Ludmilu Červínovou administrací zadávacího řízení. 

5/14/2021 

Sněm delegátů bere na vědomí informaci o přípravě platebního kalendáře pro školy svazku. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 20. 5. 2021 

 

 

Zapsal: Pavla Příšovská 

 

 

Ověřil:  Martin Čacký 
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