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Zápis z 20. jednání Sněmu delegátů 

 konaného dne 8. 2. 2022 

 
místo konání:  zasedací místnost Líbeznice 
čas konání: 8.30 až 10.00 hod. 
přítomno: 7, starosta obce Líbeznice Mgr. Jan Havlíček, starosta obce Měšice Ing. Martin 

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

omluveni: 0 
hosté:  1, Ing. Červínová – manažer projektu Výstavba Svazkové základní školy Pod 

Beckovem, Ing. Cucová – administrátor Svazku 

Zahájení 

Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 8.30 hodin (dále 
jen předsedající). 

V úvodu přivítala přítomné a konstatovala, že v souladu s čl. VII, odst. 6 Stanov je přítomno 7 
zástupců obcí a sněm delegátů je usnášeníschopný. 

 

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Předsedající určila zapisovatelkou paní Ivu Cucovou a ověřovatelem zápisu pana Jana 
Havlíčka. 

 

Schválení programu  

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou. 
1. Dodatek č. 2 se zhotoviteli PD na školní budovy v Bašti (Dodatek kvůli možnosti 

úspory financí při jednodušším založení stavby v důsledku příznivějších 
hydrogeologických podmínek) 

2. Informace o připomínkách MŠMT v rámci koordinovaného stanoviska k PD obou 
projektů včetně návrhu řešení. 

 
Paní Červínová navrhla doplnění programu o projednání a schválení Smlouvy o zajištění 
provedení přeložky plynárenského zařízení mezi Svazkem a PPD, a.s. 

Návrh usnesení: 

Sněm delegátů schválil program 20. jednání sněmu delegátů takto: 
1. Dodatek č. 2 se zhotoviteli PD na školní budovy v Bašti  
2. Projednání a schválení Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského 

zařízení mezi Svazkem a PPD, a.s. 
3. Informace o připomínkách MŠMT v rámci koordinovaného stanoviska k PD obou 

projektů včetně návrhu řešení. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení 1/20/2022 bylo přijato. 
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1. Dodatek č. 2 se zhotoviteli PD na školní budovy v Bašti  
L. Červínová zdůvodnila nutnost uzavření dodatku ke SoD s BARAAK na dodatečné 
průzkumy. U výstavby budovy ZŠ Bašť je pravděpodobnost kvalitnějšího podloží než se 
původně předpokládalo a změna založení stavby by generovala možné miliónové úspory 
výdajů. 

Návrh usnesení: 
Sněm delegátů Svazku schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vytvoření 
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru mezi 
Svazkem obcí Pod Beckovem a Sdružením právnických a fyzických osob BARAAK 
arch., s.r.o., Ing. arch. Kateřina Hroncová a Dvořák & partneři s.r.o. ve znění Dodatku 
č. 1 z 16. 9. 2021 na Doplňkový Inženýrskogeologický průzkum v jižním objektu SO 03“ 
pro potřeby zpřesnění geologických parametrů podloží ve fázi projektu_DPS za cenu 
44 500 Kč bez DPH a pověřuje předsedkyni Svazku paní Pavlu Příšovskou podpisem 
dodatku. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení 2/20/2022 bylo přijato. 
 

2. Projednání a schválení Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení mezi Svazkem a PPD, a.s. 

L. Červínová zdůvodnila nutnost provedení přeložky plynárenského zařízení u budovy ZŠ 
Měšice. 

Návrh usnesení: 
Sněm delegátů Svazku schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení mezi Svazkem a PPD, a.s. a pověřuje předsedkyni Svazku paní 
Pavlu Příšovskou podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení 3/20/2022 bylo přijato. 
 

3. Informace o připomínkách MŠMT v rámci koordinovaného stanoviska k PD 
obou projektů včetně návrhu řešení 

L. Červínová seznámila přítomné s Koordinovaným stanoviskem expertní komise MŠMT 
k projektové dokumentaci obou budov svazkové školy v Bašti a Měšicích. Oba záměry jsou 
realizovatelné, připomínky budou vypořádány v rámci Investičního záměru, který tvoří 
nedílnou součást žádosti o dotaci a v Projektové dokumentaci pro provedení stavby. 
Předsedající navrhuje pověřit paní L. Červínovou komplexním řízením projektu s důrazem na 
včasné a finančně efektivní řešení projektu.  
Stěžejní řešení železobetonové konstrukce u objektu ZŠ Měšice, které bylo připomínkováno 
ve stanovisku MŠMT navrhuje nahradit ocelovodřevěnou konstrukcí. 

Návrh usnesení: 
Sněm delegátů pověřuje paní Lídu Červínovou komplexním řízením projektu Výstavba 
Svazkové základní školy Pod Beckovem s důrazem na včasné a finančně efektivní 
řešení projektu, tj. dodržení nákladů uvedených v architektonických studiích obou 
objektů a ukládá L. Červínové pravidelné informování Sněmu prostřednictvím 
předkládání zápisů z jednání projektového týmu. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení 4/20/2022 bylo přijato. 
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L. Červínová seznámila přítomné s dopisem Atelieru M1 architekti s.r.o. (smluvní partner pro 
PD na výstavbu ZŠ Měšice).  

Návrh usnesení: 
Sněm delegátů bere na vědomí obsah dopisu Atelieru M1 architekti s.r.o. a ukládá paní 
L. Červínové přípravu odpovědi s odvoláním na usnesení 4/20/2022. 

Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení 5/20/2022 bylo přijato. 
 

4. Různé 
Přítomní starostové konstatovali, že s ohledem na průběh prací a postup MŠMT není 
pravděpodobné, že školní budovy v Bašti a v Měšicích budou uvedeny do provozu k začátku 
školního roku 2023/24. Proto je nezbytné začít připravovat alternativní variantu zajištění 
potřebné školní kapacity. 
 
I. Cucová požádala přítomné starosty o zaslání vyhotovení Výpisu usnesení ze zápisu 
zasedání zastupitelstva obce, kterým byla schválena ručitelská smlouva k zajištění úvěru na 
PD. 
 

Zapsala dne 8. 2. 2022 Iva Cucová      

 

 

 

Ověřil dne  9. 2. 2022  Jan Havlíček      

 

 

 

Předsedkyně Pavla Příšovská      
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