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Zápis ze 17. jednání Sněmu delegátů 
 konaného dne 15. 9. 2021 

 
místo konání:  zasedací místnost obecního úřadu Předboj 
čas konání: 11.00 – 11.50 hod. 
přítomno: 6, místostarosta obce Líbeznice Michal Doubrava, starosta obce Měšice Ing. 
Martin Čacký, starosta obce Bořanovice Libor Řápek, starostka obce Předboj Pavla Příšovská, 
starosta obce Bašť Mgr. Vítězslav Kaliba, starosta obce Zlonín Ing. František Polák 
omluveni: 1, starosta obce Nová Ves Jiří Melichar 
hosté:  2, Ing. Ludmila Červínová – referent samosprávy obce Líbeznice 
 

Zahájení 
Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 11.00 hodin. 

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

 

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Předsedkyně svazku se ujala zapsat zápis a navrhla ověřovatelem zápisu pana Vítězslava 
Kalibu. 

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 Vítězslav Kaliba a zapisovatelkou 
paní Pavla Příšovská. 
 

Schválení programu  
Předsedkyně svazku seznámila přítomné s návrhem programu 16. jednání sněmu delegátů 
Svazku obcí Pod Beckovem v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům obcí 
mailovou korespondencí: 
 
1) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace pro projekt 
školy v Bašti 
2) Nabídka administrace pro výstavbu Svazkové školy Pod Beckovem 
3) Zplnomocnění kontaktní osoby pro jednání s MŠMT  

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. 
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Sněm delegátů schválil program 17. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace pro 

projekt školy v Bašti Schválení smlouvy o mimořádném finančním vkladu obce 
Měšice 

2) Nabídka administrace pro výstavbu Svazkové školy Pod Beckovem 
3) Zplnomocnění kontaktní osoby pro jednání s MŠMT 

 

K bodu 1) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace pro 
projekt školy v Bašti 
Tento dodatek č.1 ke Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské 
činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová budova základní školy Bašť“ uzavřené 14. 5. 
2021 se Sdružením právnických a fyzických osob BARAAK arch, s.r.o., Ing. Arch. Kateřina 
Hroncová a Dvořák & partneři s.r.o. upravuje smlouvu. Předmětem dodatku je změna ve straně 
zhotovitele, kdy po předání dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení končí svou 
činnost ve sdružení Ing. Arch. Kateřina Hroncová a pro svazek jsou i nadále setrvávající 
BARAAK arch, s.r.o. a Dvořák & partneři s.r.o., změna je rovněž v číslu účtu. 
Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace pro 
projekt školy v Bašti, viz příloha, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem dodatku. 
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 2) Nabídka administrace pro výstavbu Svazkové školy Pod Beckovem 
Předmětem tohoto bodu jednání je nabídka MAS Nad Prahou o.p.s. administrace úkonů 
svazku ve dvou variantách, kdy varianta A nabízí administraci pouze pro vedení projektu 
výstavby svazkové školy a varianta B nabízí administraci pro vedení projektu výstavby 
svazkové školy včetně administrace svazku , neboť s dotačními tituly se bude administrace 
navyšovat. Obě varianty nabízí měsíční paušál, který zohledňuje fázi do zahájení výstavby a 
návazně fázi po dobu výstavby s vypořádáním dotace, resp. dotací. 

Návrhem usnesení je:  
a) Sněm delegátů souhlasí s nabídkou varianty B, viz příloha, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou veškerými úkony 
směřujícími k předání podkladů nezbytných pro převzetí administrace. 

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. 

 

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 3 (celkem 4) 

K bodu 3) Zplnomocnění kontaktní osoby pro jednání s MŠMT v průběhu celého 
dotačního řízení 
S odkazem na dotační titul vyhlašovaný MŠMT a informační schůzku zástupců MŠMT se 
zástupci Svazku a zástupci projekčních kanceláří zpracovávajících v současnosti projektové 
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení obou budov svazkové školy v Bašti i 
Měšicích vzešla z představení projektů a celkového zajištění školní docházky pro celou 
spádovou oblast obcí Líbeznice, Bašť, Měšice, Nová Ves, Předboj, Zlonín a Bořanovice 
přirozená potřeba komunikace a koordinace v průběhu vedení celé administrace dotačního 
titulu a realizace projektu. 

V rámci průběhu celého projektu vybudování svazkové školy Pod Beckovem byly vybrány 
zástupkyně pro koordinaci a vedení komunikace se zástupci MŠMT. Navrženy byly Ing. 
Ludmila Červínová, jakožto supervizor celého projektu a Ing. Iva Cucová za MAS Nad Prahou 
o.p.s. za administraci celého projektu. 

Celý proces bude realizován za plné koordinace starostů Baště a Měšic, kde projekt vzniká a 
bude realizován. Rovněž veškeré informace a zejména požadavky ze strany MŠMT budou 
řešeny ve spolupráci se starosty a vedením svazku. 
Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů souhlasí se jmenováním kontaktních osob Ing. Červínové a Ing. Cucové pro 
komunikaci s MŠMT, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou zplnomocněním kontaktních 
osob. 

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. 
 

V diskusi dále zaznělo a bylo připomenuto, že je nezbytné schválit Smlouvy o mimořádném 
vkladu obcí Bašť a Měšic na jednotlivých zastupitelstvech, někteří již mají schváleno. Na 
schválení závisí podpisy smluv a uvolnění mimořádných finančních prostředků, které budou 
potřebné v krátkém časovém horizontu k úhradě dalších dílčích plnění smluv spojených 
s přípravou projektových dokumentací pro stavební řízení. 
S odkazem na předchozí jednání ohledně cashflow svazku a potřebnosti řešit aktuálně 
poptávku úvěru budou sestaveny uceleně za svazek i obce podklady, na základě kterých 
budou osloveny bankovní ústavy. Jednotlivé podklady sjednotí Ing. Červínová a následně 
budou odesílány předsedkyní svazku jakožto oficiální poptávka pro možnost zajištění financí 
pro pokrytí nákladů spojených s vypracováním projektových dokumentací formou úvěru a 
zpřehlednění podmínek tohoto čerpání financí. 
 

Jednání sněmu delegátů bylo ukončeno v 11.50 hodin. 
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Usnesení přijatá na 17. zasedání Sněmu delegátů 

1/17/2021 

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

2/17/2021 
Sněm delegátů schválil program 17. jednání sněmu delegátů takto: 

1) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace pro 
projekt školy v Bašti Schválení smlouvy o mimořádném finančním vkladu obce 
Měšice 

2) Nabídka administrace pro výstavbu Svazkové školy Pod Beckovem 
3) Zplnomocnění kontaktní osoby pro jednání s MŠMT 

3/17/2021 
a) Sněm delegátů schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace pro 
projekt školy v Bašti, viz příloha, 
b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem dodatku. 

4/17/2021 
a) Sněm delegátů souhlasí s nabídkou varianty B, viz příloha, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou veškerými úkony 
směřujícími k předání podkladů nezbytných pro převzetí administrace. 

5/17/2021 
a) Sněm delegátů souhlasí se jmenováním kontaktních osob Ing. Červínové a Ing. Cucové pro 
komunikaci s MŠMT, 
b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou zplnomocněním kontaktních 
osob. 

 
Zápis byl vyhotoven dne 21. 9. 2021 

 
Zapsal: Pavla Příšovská 

 
Ověřil:  Vítězslav Kaliba 
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