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Zápis z 26. jednání Sněmu delegátů 

 konaného dne 8. 6. 2022 

 
místo konání:  zasedací místnost OÚ Líbeznice 
čas konání:     9.00 až 12.15 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: Ing. Červínová – manažer projektu Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem, 

Ing. Cucová – administrátor Svazku, PhDr. František Grunt – ředitel ZŠ a ZUŠ Líbeznice 
 

Zahájení 
Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 9.00 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. návrhy dodatků ke smlouvám o dílo – PD na budovy v Bašti a Měšicích  

2. zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o pokutě za přestupky 
3. informace z příprav zadání konkurzního řízení na ředitele Svazkové školy 
4. výstupy z jednání se zástupcem MŠMT ing. Běťákovou 
5. doplnění směrnice Spisový, archivační a skartační řád 
6. aktuální informace o průběhu příprav projektu Svazkové školy 
 
Jan Havlíček navrhl doplnění bodů ke kapacitě škol ve školních letech 2022/2023 a 2023/2024. Iva 
Cucová navrhla vypuštění bodu 5, protože žádné připomínky ke Spisovému, archivačnímu a 
skartačnímu řádu nebyly dosud předány. Předsedající navrhla změnu pořadí projednávaných bodů 
následovně: 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů schvaluje program 26. jednání sněmu delegátů takto: 
1. kapacita ZŠ a ZUŠ Líbeznice pro školní rok 2022/2023 
2. kapacita ZŠ a ZUŠ Líbeznice pro školní rok 2023/2024 
3. výstupy z jednání se zástupcem MŠMT ing. Běťákovou 
4. informace z příprav zadání konkurzního řízení na ředitele Svazkové školy 
5. zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o pokutě za přestupky 
6. aktuální informace o průběhu příprav projektu Svazkové školy 
7. návrhy dodatků ke smlouvám o dílo – PD na budovy v Bašti a Měšicích  

Výsledek hlasování: pro:  7, proti: 0 , zdržel se:  0 

Usnesení 1/26/2022 bylo přijato. 
 
1. kapacita ZŠ a ZUŠ Líbeznice pro školní rok 2022/2023 
F. Grunt seznámil přítomné s očekávaným stavem počtu žáků v prvních třídách pro školní rok 
2022/2023. 
Vzhledem k vyššímu počtu žáků ve třídách (33 – 34 žáků) a nutnosti zajistit kvalitní výuku navrhuje 
vedení ZŠ doplnit pedagogy prvních tříd školními asistenty. Sedm úvazků 0,5 (20 hodin nepřímé 
pedagogické činnosti) představuje na školní rok 2022/2023 částku 1,5 mil., o kterou bude muset 
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zřizovatel navýšit finanční prostředky do rozpočtu ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Pro školní rok 2023/2024 by 
byly úvazky školních pedagogů hrazeny ze šablon PJAK. 
J. Havlíček požádal přítomné starosty o příspěvek na úhradu zvýšených výdajů v souvislosti se 
zřízením pozic sedmi školních asistentů.  
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů bere na vědomí informaci o zřízení pozic školních asistentů prvních tříd pro 
školní rok 2022/2023. 
 
2. kapacita ZŠ a ZUŠ Líbeznice pro školní rok 2023/2024 
J. Havlíček informoval přítomné o jednání se zástupci Středočeského kraje a vedení města Kralupy 
nad Vltavou o možnostech náhradních kapacit v Kralupech nad Vltavou nebo Brandýse nad Labem – 
Stará Boleslav.  
V diskuzi J. Melichar nabídl prostory pro výuku jedné třídy v prostorách obce Nová Ves, stejná 
možnost by byla i v Měšicích a Zloníně. Zbývající chybějící kapacitu by bylo možné řešit 
kontejnerovou školou. Tyto možnosti zmapuje a prověří společně F. Grunt a M. Čacký. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů bere na vědomí informaci o možnostech náhradních kapacit pro školní rok 
2023/2024. 

 
3. výstupy z jednání se zástupcem MŠMT ing. Běťákovou 
J. Havlíček prezentoval výstupy jednání s ing. Běťákovou, při kterém byly diskutovány varianty, jakým 
způsobem „rozdělovat“ žáky školského obvodu: 

I. Spádovost u všech škol ve školském obvodu zůstane stejná – ředitelé nemohou nařídit, kam 
bude žák docházet 

a. Stávající škola si může pronajmout prostory v nové škole a tím realizovat výuku 
v pronajatých prostorách – ztížený management 

II. Úprava spádovosti – zúžení spádovosti u stávající školy 
III. Začlenění ZŠ a ZUŠ Líbeznice do nové svazkové školy – přestala by existovat škola se 

stoletou tradicí 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů bere na vědomí informaci o možnostech řešení spádovosti stávající a nové 
základní školy. 
 
4. informace z příprav zadání konkurzního řízení na ředitele Svazkové školy 
M. Čacký navrhl, aby konkurzní řízení bylo vyhlášeno 1. 9. 2022 s výkonem funkce od data 
stanoveného Svazkem a podmínkou, že dříve bude vybraný uchazeč zástupcem ředitele ZŠ a ZUŠ 
Líbeznice.  
Z diskuze vyplynula nutnost dále pokračovat v přípravách zadání konkurzního řízení. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů bere na vědomí informace o přípravách zadání konkurzního řízení na ředitele 
Svazkové školy Pod Beckovem. 
 
 
5. zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o pokutě za přestupky 
Předsedající informovala, že odvolání k vyměření správní pokuty a náhrady nákladů správního řízení 
v souvislosti s pozdním zveřejněním rozpočtového opatření č. 1 v roce 2020 a závěrečného účtu za 
rok 2019 v roce 2020 v celkové výši 5 000 Kč bylo Ministerstvem financí jako odvolacím orgánem 
zamítnuto. Pokuta a náhrada nákladů ve výši 5 000 Kč byla zaplacena 7. 6. 2022. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů bere na vědomí informaci o zamítnutí odvolání k vyměření správní pokuty za 
přestupek a náhrady nákladů správního řízení. 
 
6. aktuální informace o průběhu příprav projektu Svazkové školy 

Manažerka projektu v rámci diskuze k předešlým bodům průběžně informovala o postupu prací při 
přípravě prováděcí projektové dokumentace – ke dni 6. 6. 2022 skončila lhůta v rámci správního řízení 
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pro rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro školu v Měšicích. Do konce tohoto týden bude 
vyvěšena vyhláška a poběží lhůta 15 + 15 dní pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Práce na zadávací dokumentace plynule pokračují pro Bašť i Měšice. Teprve po dokončení 
dokumentace pro provádění stavby zhotovitel předloží výkaz výměr, ze kterého budeme znát 
předpokládanou cenu (dle položek URS) investice, což je předpoklad pro vypracování investičního 
záměru. 

Návrh usnesení: 

Sněm delegátů bere na vědomí informaci o průběhu příprav projektu Svazkové školy Pod 
Beckovem. 
 
7. návrhy dodatků ke smlouvám o dílo – PD na budovy v Bašti a Měšicích  

Důvodovou zprávu ohledně zvýšených výdajů na PD přednesla L. Červínová.  
Následovala obšírná diskuze ohledně nutnosti víceprací, financování projektu i projektů svazkové 
školy jako takové. 
L. Červínová jako manažer projektu informovala o tom, jak vznikal projekt Neorondelu, kde se během 
příprav PD řešily změny a následné vícepráce. Dále informovala o průběhu řešení návrhu dodatku č. 
3 pro školu v Bašti, kde bude nutno řešit ocenění víceprací na právní úrovni, a to v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek a honorářovým řádem ČKA. Zároveň upozornila na 
skutečnost, že je nutné najít kompromis, protože oprávněné vícepráce skutečně vznikly. V Měšicích 
zejména z důvodu úspory investičních nákladů a v Bašti z důvodu optimalizace přípravných 
stavebních prací pro možnost vestavby dalších učeben v podkroví. 
M. Čacký navrhl svolat společné jednání všech členů zastupitelstev svazkových obcí a zároveň 
připravit podkladový elaborát, který podrobně nutnost navýšení zdůvodní. 
J. Havlíček navrhl odložit projednání a odsouhlasení dodatků do doby, kdy bude znám rozpočet akcí 
po dokončení prováděcí dokumentace. Pokud mají zastupitelé schvalovat mimořádný příspěvek, musí 
mít co nejpodrobnější informaci o celkové finanční náročnosti projektu. 
 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů bere na vědomí důvodovou zprávu a souhlasí s odložením projednávaného 
bodu na další zasedání. 
Výsledek hlasování: pro:  7, proti: 0 , zdržel se:  0 

Usnesení 2/26/2022 bylo přijato. 
 
 
 
 

Zapsala dne 9. 6. 2022 Iva Cucová      

 

 

 

Ověřil    Jan Havlíček    

 

 

 

Předsedkyně Svazku  Pavla Příšovská      
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