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Zápis z 19. jednání Sněmu delegátů 

 konaného dne 15. 12. 2021 
místo konání:  zasedací místnost obecního úřadu Líbeznice 
čas konání: 8.00 – 10.10 hod. 
přítomno: 7, místostarosta obce Líbeznice Michal Doubrava, starosta obce Měšice Ing. 
Martin Čacký, starosta obce Nová Ves Jiří Melichar, starostka obce Předboj Pavla Příšovská, 
starosta obce Bašť Mgr. Vítězslav Kaliba, místostarosta obce Zlonín Ing. Miroslav Kratochvíl, 
starosta obce Bořanovice Libor Řápek 
omluveni: 0 
hosté:  1, Ing. Ludmila Červínová – referent samosprávy obce Líbeznice 
 

Zahájení 

Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 8.00 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 19. jednání sněmu delegátů 
Svazku obcí Pod Beckovem v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům obcí 
mailovou korespondencí: 

 
1) Smlouva o zajištění služeb s MAS Nad Prahou o.p.s. 
2) Schválení rozpočtu svazku na rok 2022 a střednědobého výhledu pro roky 2023 a 2024 
3) Schválení mimořádného vkladu obcí 
4) Rozpočtové opatření č.1 
5) Dohody o provedení práce 
6) Úvěrová smlouva s KB a.s. 
7) 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: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
mailto:info@svazekpodbeckovem.cz
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Sněm delegátů schválil program 19. jednání sněmu delegátů takto: 

1) Smlouva o zajištění služeb s MAS Nad Prahou o.p.s. 

2) Schválení rozpočtu svazku na rok 2022 a střednědobého výhledu pro roky 2023 
a 2024 

3) Schválení mimořádného vkladu obcí 

4) Rozpočtové opatření č.1 

5) Dohody o provedení práce 

6) Úvěrová smlouva s KB, a.s.  

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

 

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

S odkazem na předchozí sněm delegátů byla smlouva upravena dle připomínek sněmu a nyní 
je předkládána sněmu ke schválení.  

Návrhem usnesení je:  

a) Sněm delegátů souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění služeb s MAS Nad Prahou o.p.s. 
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 rozpočtu svazku na rok 2022 a střednědobého výhledu pro roky 
2023 a 2024 

S odkazem na informace týkající se možností financování chodu svazku a jeho investičního 
záměru vybudování svazkové školy byl sestaven návrh rozpočtu a střednědobý výhled pro 
nadcházející roky. Návrh rozpočtu i výhledu byl zveřejněn na úředních deskách jednotlivých 
obcí. Rozpočet je navržen jako schodkový. 

V rozpočtu na rok 2022 jsou v příjmech zohledněny transfery od obcí, které budou ve výši 20,- 
Kč na obyvatele a rok dle známých údajů ČSÚ v roce 2022, rovněž se uvažuje s drobnou 
částkou příjmů z úroků ve výši 100,- Kč, dále budou příjmy doplněny o mimořádný vklad obcí 
ve výši 2.600.013,- Kč, který bude v poměru 10 % zařazen jako neinvestiční příjem a v 90 % 
jako příjem investiční. Celkově částka příjmů činí 2.850.113,- Kč.  

Ve výdajích jsou zahrnuty neinvestiční výdaje, které pokrývají zejména náklady dohod o 
provedení práce či pracovní činnosti, administraci svazku včetně vedení účetnictví, služby 
právního charakteru, aktualizací programového vybavení a poplatků za registraci webové 
domény. Do výdajů jsou rovněž zahrnuty již úroky z úvěru dle smlouvy. Celková výše výdajů 
činí 18.850.113,- Kč. 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
mailto:info@svazekpodbeckovem.cz
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Rozdíl mezi příjmy a výdaji je v částce 16.000.000,- Kč kryt vlastními zdroji přijatými formou 
krátkodobého úvěru dle smlouvy. 

Rozpočet viz příloha. 

Střednědobý výhled rozpočtu pro roky návazné 2023 a 2024 je sestaven obdobně se 
zohledněním navyšujících se transferů od obcí v důsledku zvyšování se počtu obyvatel 
v jednotlivých obcích. Ve výhledu je již uvažována případná možná dotace MŠMT, na kterou 
je příprava projektů a realizace cílena a která bude pokrývat většinovou část nákladů. 
Financování spoluúčasti bude nezbytné řešit formou dlouhodobé půjčky, která bude následně 
rozpočtena do dlouhodobého financování jednotlivými obcemi. Rozpočtový výhled byl v tuto 
chvíli sestaven dle odhadovaných nákladů a možných nákladů přijatelných a stanovených 
podmínkami dotačního titulu MŠMT. Skutečnost bude známa až v návazných krocích 
spojených s vydáním stavebního povolení a uzavřenými smlouvami se zhotoviteli finálních 
staveb.  

Výhled viz příloha. 

Předkladatelka poté navrhla usnesení v tomto znění: 
Sněm delegátů schvaluje  
a) rozpočet Svazku pod Beckovem pro rok 2022, viz příloha a  
b) střednědobý výhled Svazku pod Beckovem pro roky 2023 a 2024, 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. 

 

K bodu 3) Schválení mimořádného vkladu obcí 

Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2022 je schvalován mimořádný vklad obcí. Tento 
mimořádný vklad 2 600 000,- Kč, resp. po přepočtu s drobným zaokrouhlením ve výši 
2 600 983,- Kč, bude mezi obce rozpočten dle klíče poměru žáků navštěvujících spádovou 
školu v Líbeznicích pro aktuální školní rok 2021 / 2022, viz tabulka. 

Mimořádný vklad bude stejně jako v předchozích letech doplňovat příjmy rozpočtu na příští 
rok. Tímto mimořádným vkladem na účet svazku, kterým budou kryty náklady spojené s 
veškerými náklady v současnosti realizovaných projektových prací a činnostmi s nimi 
souvisejícími, např. odborné vedení supervizora či případným právním poradenstvím, dále 
tímto vkladem bude kryta dluhová služba klienta – svazku v rámci úvěrové smlouvy. 

Pro výpočet konkrétních částek připadajících k úhradě jednotlivých obcí je přílohou tabulka, 
která bude podkladem pro fakturaci tohoto vkladu z důvodů výše uvedených. Splatnost faktur 
bude nastavena k 31. 3. 2021. Aby měl svazek připravené prostředky pro další nadcházející 
platby spojené s vypracováním projektových dokumentací upřednostňuje se okamžitá platba 
dle možností jednotlivých obcí. 

Návrhem usnesení je:  

Sněm delegátů souhlasí se stanovením mimořádného vkladu pro rok 2022 ve výši 2 600 983,- 
Kč pro projektovou přípravu budov svazkové školy a souhlasí s rozdělením této úhrady dle 
přepočtu žáků pro školní rok 2021 / 2022. 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
mailto:info@svazekpodbeckovem.cz
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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) Rozpočtové opatření č.1 

Návrh rozpočtového opatření č.1 řeší nutnost úpravy některých položek rozpočtu dle 
skutečnosti. 

Příjmy se zvyšují o mimořádné vklady od obcí Měšice a Bašť na projektovou přípravu spojenou 
s výstavbou svazkové školy. Dále se navyšuje příjmová položka – Investiční přijaté transfery 
od krajů, zde se jedná o dotaci v částce 810 000,- a 2 835 000,- na projektovou přípravu. 

Z důvodu navýšení příjmových investičních položek dle skutečnosti převádíme částku 6 905 
000,- do vlastních zdrojů. 

 

Návrhem usnesení je:  

Sněm delegátů schvaluje rozpočtové opatření č.1 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. 

 

K bodu 5) Dohody o provedení práce 

Pro stávající rok měl svazek uzavřeny dohody o provedení práce uzavřené do 31. 12. 2021 
pro spolupráci a supervizi přípravy projektové dokumentace s Ing. Červínovou ve výši 10 000,- 
Kč a pro předsedkyni svazku pro zajištění formálních a provozních náležitostí svazku ve výši 
6 000,- Kč. 

S odkazem na smluvní převedení administrace svazku včetně vedení účetnictví a zajištění 
projektů výstavby škol prostřednictvím smlouvy s MAS Nad Prahou, a.s. se tyto dohody pro 
příští rok nastavují tak, že pro spolupráci na projektové přípravě s Ing. Červínovou se odměna 
ponechává ve výši 10 000,- Kč / měsíc a pro formální zastoupení svazku předsedkyní P. 
Příšovskou se odměna snižuje na 5 000,- Kč / měsíc. 

Původní smlouva o dílo pro zajištění účetní agendy na dobu neurčitou s p. Podrackou byla 
s odkazem na výše uvedený převod administrace svazku v řádném termínu ukončena. 

Návrhem usnesení je:  

Sněm delegátů schvaluje dohody o provedení práce pro spolupráci na projektové přípravě a 
pro formální zastoupení svazku. 

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

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 1. 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
mailto:info@svazekpodbeckovem.cz
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Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

 

K bodu 6) Úvěrová smlouva s KB, a.s. 

S odkazem na vyhodnocení nabídek na financování investice svazkové školy formou úvěru, 
sněm delegátů vybral pro uzavření úvěrové smlouvy Komerční banku, a.s. Smlouva se uzavírá 
na výši úvěru 16 mil. Kč k účelu předfinancování příspěvků členů svazku na projektovou 
dokumentaci projektu „Výstavba nové svazkové základní školy Pod Beckovem“. 

Jednou z odkládacích podmínek čerpání financí je předložení podepsaných smluv o ručení 
členských obcí včetně zápisů ze zasedání zastupitelstev členských obcí. Návrh smluv 
jednotlivé obce obdržely a je nezbytné tyto na nejbližších zastupitelstvech každé členské obce 
schválit. 

Návrhem usnesení je: 

a) Sněm delegátů souhlasí s uzavřením smlouvy pro zajištění financování projektů škol 
s KB a.s. 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 7) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě 

Shodně jako na předchozím sněmu delegátů byly i pro obec Bašť 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 Bašti. 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: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 

 

Jednání sněmu delegátů bylo ukončeno v 10.10 hodin. 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
mailto:info@svazekpodbeckovem.cz
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Usnesení přijatá na 19. zasedání Sněmu delegátů 

1/19/2021 

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

2/19/2021 

Sněm delegátů schválil program 19. jednání sněmu delegátů takto: 
1) Smlouva o zajištění služeb s MAS Nad Prahou o.p.s. 
2) Schválení rozpočtu svazku na rok 2022 a střednědobého výhledu pro roky 2023 a 

2024 
3) Schválení mimořádného vkladu obcí 
4) Rozpočtové opatření č.1 
5) Dohody o provedení práce 
6) Úvěrová smlouva s KB, a.s. 
7) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě 

3/19/2021 

a) Sněm delegátů souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění služeb s MAS Nad Prahou o.p.s. 
viz. příloha, 

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

4/19/2021 

Sněm delegátů schvaluje: 
a) rozpočet Svazku pod Beckovem pro rok 2022, viz příloha a  
b) střednědobý výhled Svazku pod Beckovem pro roky 2023 a 2024, viz příloha. 

5/19/2021 

Sněm delegátů souhlasí se stanovením mimořádného vkladu pro rok 2022 ve výši 2 600 983,- 
Kč pro projektovou přípravu budov svazkové školy a souhlasí s rozdělením této úhrady dle 
přepočtu žáků pro školní rok 2021 / 2022. 

6/19/2021 

Sněm delegátů schvaluje rozpočtové opatření č.1 viz příloha. 

7/19/2021 

Sněm delegátů schvaluje dohody o provedení práce pro spolupráci na projektové přípravě a 
pro formální zastoupení svazku. 

8/19/2021 
a) Sněm delegátů souhlasí s uzavřením smlouvy pro zajištění financování projektů škol 

s KB a.s. viz. příloha, 
b) sněm delegátů pověřuje předsedkyni svazku Pavlu Příšovskou podpisem smlouvy. 

9/19/2021 
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. 

 

http://www.svazekpodbeckovem.cz/
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Zápis byl vyhotoven dne 21. 12. 2021 

 

Zapsal: Pavla Příšovská 

 

Ověřil:  Martin Čacký 
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