
Protokol o hlasování Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem ve dnech 24. - 27. 10. 2022

Otázka č. 1: Schvalujete splacení stávajícího úvěru ve výši 16 mil. Kč poskytnutého Komerční bankou na projektovou dokumentaci Svazkové školy Pod Beckovem  

novým úvěrem od Komerční banky se splatností 15 měsíců a s pohyblivou úrokovou sazbou 7,45 %? ANO/NE

Otázka č. 2: Schvalujete uzavření Smlouvy o zajištění administrace žádosti o dotaci mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a Ing. Ivou Cucovou (IČ 64855163) v celkové výši 70 tis. Kč na  

zpracování a podání žádosti o dotaci z IROP včetně všech příloh a  pověřujete místopředsedu Svazku pana ing. Martina Čackého jejím podpisem? ANO/NE

Otázka č. 3: Schvalujete podání žádosti o dotaci na odborné učebny, družiny, školní kluby, kabinety a jejich vybavení včetně konektivity a bezbariérovosti Svazkové školy Pod Beckovem  

z 24. Výzvy IROP – Základní školy – SC 4.1 (PR) ve výši 40 000 000 Kč (80%) a souhlasíte s kofinancováním vlastního  podílu ve výši 20 %? ANO/NE

Člen svazku Jméno a příjmení Otázka č. 1 Otázka č. 2 Otázka č. 3

Bašť Kateřina Nováková ne ne ne

Bořanovice Libor Řápek ano ano ano

Líbeznice Jan Havlíček ano ano ano

Měšice Martin Čacký ano ano ano

Nová Ves Jiří Melichar ano ano ano

Předboj Dagmar Horevajová ano ano ano

Zlonín Miroslav Kratochvíl ano ano ano

Hlasování se zúčastnilo 7 členů ze 7, tudíž hlasování je platné. 

Usnesení:

1/31PR/2022 Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje splacení stávajícího úvěru ve výši 16 mil. Kč poskytnutého Komerční bankou na projektovou dokumentaci 

Svazkové školy Pod Beckovem novým úvěrem od Komerční banky se splatností 15 měsíců a s pohyblivou úrokovou sazbou 7,45 %.

2/31PR/2022 Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění administrace žádosti o dotaci mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a

Ing. Ivou Cucovou (IČ 64855163) v celkové výši 70 tis. Kč na zpracování a podání žádosti o dotaci z IROP včetně všech příloh a pověřuje místopředsedu Svazku

pana ing. Martina Čackého jejím podpisem.  

3/31PR/2022 Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje podání žádosti o dotaci na odborné učebny, družiny, školní kluby, kabinety a jejich vybavení včetně konektivity 

a bezbariérovosti Svazkové školy Pod Beckovem z 24. Výzvy IROP – Základní školy – SC 4.1 (PR) ve výši 40 000 000 Kč (80%) a souhlasí s kofinancováním vlastního  podílu ve výši 20 %.

Zpracovala a zapsala: Iva Cucová

V Líbeznicích 29. 10. 2022
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