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Zápis ze 18. jednání Sněmu delegátů 

 konaného dne 22. 10. 2021 
místo konání:  zasedací místnost obecního úřadu Líbeznice 
čas konání: 10.00 – 11.00 hod. 
přítomno: 6, místostarosta obce Líbeznice Mgr. Jan Havlíček, starosta obce Měšice Ing. 

Martin Čacký, starosta obce Nová Ves Jiří Melichar, starostka obce Předboj 
Pavla Příšovská, starosta obce Bašť Mgr. Vítězslav Kaliba, starosta obce Zlonín 
Ing. František Polák 

omluveni: 1, starosta obce Bořanovice Libor Řápek 
hosté:  1, Ing. Ludmila Červínová – referent samosprávy obce Líbeznice 
 

Zahájení 

Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 10.00 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 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 18. jednání sněmu delegátů 
Svazku obcí Pod Beckovem v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům obcí 
mailovou korespondencí: 

 
1) Projednání Smlouvy o zajištění služeb s MAS Nad Prahou o.p.s. 
2) Vyhodnocení nabídek na financování investice svazkové školy formou úvěru 
3) Zplnomocnění kontaktních osob pro jednání související s výstavbou svazkové školy  
4) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě  

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 18. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Projednání Smlouvy o zajištění služeb s MAS Nad Prahou o.p.s. 
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2) Vyhodnocení nabídek na financování investice svazkové školy formou úvěru 
3) Zplnomocnění kontaktních osob pro jednání související s výstavbou svazkové 

školy  

4) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě  

 

K bodu 1) Projednání Smlouvy o zajištění služeb s MAS Nad Prahou o.p.s. 

S odkazem na minulý sněm delegátů byl aktuálně sněmu delegátů předložen návrh Smlouvy 
o zajištění služeb (viz. příloha) včetně výkonu účetních služeb, jejíž předmětem je zajištění 
administrativních úkonů spojených s chodem Svazku ve fázi přípravy a stavby svazkové školy 
a dalších služeb spojených se zpracováním a následnou administrací dotačních titulů 
uvažovaných a uplatněných při přípravě a realizaci svazkové školy. 

Ke smlouvám byly vzneseny sněmem připomínky týkající se smluvního subdodavatelského 
zajištění účetních činností, kdy sněm nemá potřebu být seznámen a souhlasit s touto interní 
smlouvou, dále zpřesnění a doplnění účinnosti smlouvy od 1.1.2021. Tyto připomínky budou 
v návrhu smlouvy zohledněny a následně úprava projednána sněmem na dalším sněmu 
delegátů, tímto se usnesení o schválení návrhu Smlouvy o zajištění služeb odkládá. 

V rámci spolupráce budou prostřednictvím MAS Nad Prahou o.p.s. pro měsíce září – prosinec 
2021 vykonávány tyto pomocné administrativní činnosti spojené s dotačními tituly za cenu 
5000,- Kč měsíčně na základě objednávky. 

 

K bodu 2) Vyhodnocení nabídek na financování investice svazkové školy formou úvěru 

Sněmu delegátů byly předloženy 4 indikativní nabídky financování (viz. příloha), konkrétně 
Komerční banky, a.s., České spořitelny, a.s., Československé obchodní banky, a.s. a 
Raiffeisenbank a.s., formou úvěru ve výši 16 mil. Kč. Sněm delegátů prostudoval a vyhodnotil 
všechny nabídky a jako nejvhodnější vybral nabídku KB a.s. 

 

Návrhem usnesení je:  

Sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou k přípravě smlouvy 
s Komerční bankou, a.s.. 

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) Zplnomocnění kontaktních osob pro jednání související s výstavbou 
svazkové školy 

 

Sněm delegátů na předchozím sněmu delegátů souhlasil se zplnomocněním osob k jednání 
s MŠMT. Nová zplnomocnění reflektují na současnou situaci a rozšiřují oblast na jednání i 
s ostatními orgány veřejné či státní moci, s dalšími správními úřady, dodavateli služeb a 
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bankovními subjekty. Dále se zpřesňuje a omezuje rozsah zmocnění v jednotlivých úkonech 
jednání. 

Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů souhlasí se zněním plné moci pro Ing. Červínovou, viz. příloha, 

b) Sněm delegátů souhlasí se zněním plné moci pro MAS nad Prahou, o.p.s., viz. příloha, 

c) Sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou k podpisu plných mocí. 

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 4) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě 

Sněmu delegátů byly předloženy návrhy smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. pro odběrné zařízení související se svazkovou školou budovanou 
v Měšicích. Finanční závazky spojené s platbami a poplatky za připojení řeší aktuální 
obchodní podmínky. 

 

Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení do 
distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., 

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

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 11.00 hodin. 
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Usnesení přijatá na 18. zasedání Sněmu delegátů 

1/18/2021 

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

2/18/2021 

Sněm delegátů schválil program 18. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Projednání Smlouvy o zajištění služeb s MAS Nad Prahou o.p.s. 
2) Vyhodnocení nabídek na financování investice svazkové školy formou úvěru 
3) Zplnomocnění kontaktních osob pro jednání související s výstavbou svazkové 

školy  
4) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě  

3/18/2021 

Sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou k přípravě smlouvy 
s Komerční bankou, a.s. 

4/18/2021 

a) Sněm delegátů souhlasí se zněním plné moci pro Ing. Červínovou, viz. příloha, 

b) Sněm delegátů souhlasí se zněním plné moci pro MAS nad Prahou, o.p.s., viz. příloha, 

c) Sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou k podpisu plných mocí. 

5/18/2021 

a) Sněm delegátů souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení do 
distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne 27. 10. 2021 

 

Zapsal: Pavla Příšovská 

 

Ověřil:  Martin Čacký 
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