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Zápis ze 16. jednání Sněmu delegátů 

 konaného dne 13. 8. 2021 
místo konání:  zasedací místnost obecního úřadu Předboj 
čas konání: 9.00 – 9.50 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:  1, Ing. Ludmila 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: 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 16. jednání sněmu delegátů 
Svazku obcí Pod Beckovem v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům obcí 
mailovou korespondencí: 

 
1) Schválení smlouvy o mimořádném finančním vkladu obce Bašť 
2) Schválení smlouvy o mimořádném finančním vkladu obce Měšice 
3) Zřízení účtu svazku u České národní banky 

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. 

 

Sněm delegátů schválil program 16. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Schválení smlouvy o mimořádném finančním vkladu obce Bašť 
2) Schválení smlouvy o mimořádném finančním vkladu obce Měšice 
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3) Zřízení účtu svazku u České národní banky 
 

K bodu 1) Schválení smlouvy o mimořádném vkladu obce Bašť 

Tato smlouva zcela v souladu s předchozími ujednáními sněmu delegátů specifikuje podmínky 
mimořádného vkladu obce Bašť. Smlouva ošetřuje mimořádný vklad ve výši 5 mil. Kč, kdy 
první část ve výši 1,25 mil. Kč obec uvolňuje na účet svazku bezprostředně po schválení svého 
zastupitelstva, zbývající část do výše 5 mil. Kč po schválení i zastupitelstvy ostatních obcí. 
Smlouva rovněž řeší případné podmínky vrácení vkladu či možnost zápočtu vůči pohledávce 
svazku. 

Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů schvaluje smlouvu o mimořádném finančním vkladu obce Bašť, viz příloha, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem smlouvy. 

 

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 smlouvy o mimořádném vkladu obce Měšice 

Tato smlouva zcela v souladu s předchozími ujednáními sněmu delegátů specifikuje podmínky 
mimořádného vkladu obce Měšice. Smlouva ošetřuje mimořádný vklad ve výši 8 mil. Kč, kdy 
první část ve výši 1,25 mil. Kč obec uvolňuje na účet svazku bezprostředně po schválení svého 
zastupitelstva, zbývající část do výše 8 mil. Kč po schválení i zastupitelstvy ostatních obcí. 
Smlouva rovněž řeší případné podmínky vrácení vkladu či možnost zápočtu vůči pohledávce 
svazku. 

Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů schvaluje smlouvu o mimořádném finančním vkladu obce Měšice, viz 
příloha, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem smlouvy. 

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) Zřízení účtu svazku u České národní banky 

S odkazem na zákonnou povinnost dobrovolného svazku obcí vést v České národní bance 
účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a s odkazem na 
financování projektu výstavby školy Svazku obcí Pod Beckovem prostřednictvím těchto nebo 
dalších dotačních fondů, je nezbytné zřídit a vést účet u České národní banky. 

Návrhem usnesení je:  
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a) Sněm delegátů rozhoduje o tom, že pro Svazek obcí Pod Beckovem zřizuje účet u České 
národní banky, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou zřízením účtu. 

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. 

 

Jednání sněmu delegátů bylo ukončeno v 9.50 hodin. 
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Usnesení přijatá na 16. zasedání Sněmu delegátů 

1/16/2021 

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

2/16/2021 

Sněm delegátů schválil program 16. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Schválení smlouvy o mimořádném finančním vkladu obce Bašť 
2) Schválení smlouvy o mimořádném finančním vkladu obce Měšice 
3) Zřízení účtu svazku u České národní banky 

3/16/2021 

a) Sněm delegátů schvaluje smlouvu o mimořádném finančním vkladu obce Bašť, viz příloha, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem smlouvy. 

4/16/2021 

a) Sněm delegátů schvaluje smlouvu o mimořádném finančním vkladu obce Měšice, viz 
příloha, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem smlouvy. 

5/16/2021 

a) Sněm delegátů rozhoduje o tom, že pro Svazek obcí Pod Beckovem zřizuje účet u České 
národní banky, 

b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou zřízením účtu. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 17. 8. 2021 

 

Zapsal: Pavla Příšovská 

 

Ověřil:  Martin Čacký 
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