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Zápis z 32. jednání Sněmu delegátů 

 konaného dne 11. 11. 2022 

 
místo konání:  zasedací místnost OÚ Líbeznice 
čas konání:     9.15 až 12.00 hod.  
přítomno: 7, starosta obce Líbeznice Mgr. Jan Havlíček, starosta obce Měšice Ing. Martin Čacký, 

starosta obce Bořanovice Libor Řápek, místostarosta obce Zlonín Tomáš Svoboda, 

starostka obce Bašť Bc. Kateřina Nováková, starostka obce Předboj Mgr. Dagmar 
Horevajová, starosta obce Nová Ves Jiří Melichar 

omluveni:         
hosté: Pavla Příšovská – dosavadní předsedkyně svazku, Ing. Ludmila Červínová – manažer 

projektu Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem, Ing. Iva Cucová – 
administrátor Svazku, PhDr. František Grunt – ředitel ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Ondřej Pecha 
– místostarosta obce Předboj 

 

Zahájení 

Zasedání sněmu delegátů zahájila v 9.16 hodin stávající předsedkyně Svazku Pavla Příšovská (dále 
jen předsedkyně Svazku). 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 
Předsedkyně určila zapisovatelkou paní Ivu Cucovou a ověřovatelem zápisu pana Martina Čackého. 
 

Schválení programu  
Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou  

1. volba předsedy/předsedkyně Svazku (bude doplněno o odvolání stávající předsedkyně) 

2. informace o postupu prací a zajištění financování projektu Svazková škola Pod Beckovem 
(bude zrušeno, bude obsaženo v bodech 4. – 10.) 
3. různé (bude přečíslováno jako bod 11.) 

a navrhla doplnění bodů  

2. informace o ZŠ a ZUŠ Líbeznice 
3. odvolávání stávajícího předsedy kontrolní komise, volba předsedy/předsedkyně a člena 

komise 
4. usnesení přijatá per rollam 
5. schválení zpětvzetí podané žádosti o dotaci na MŠMT  

6. schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT do nové výzvy po schválení aktualizace č. 1 
programu 133 340 vládou 

7. schválení smlouvy o úvěru s KB a přijetí úvěru 

8. schválení mimořádných vkladů obcí na pokrytí úroků z úvěru KB 

9. schválení mimořádných vkladů obcí na pokrytí výdajů na přípravu PD 

10. tisková zpráva o financování projektu 
 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje program 32. jednání sněmu delegátů 
1. odvolání stávající předsedkyně a volba předsedy/předsedkyně Svazku  

2. informace o ZŠ a ZUŠ Líbeznice 
3. odvolávání stávajícího předsedy kontrolní komise a volba předsedy/předsedkyně komise 
4. usnesení přijatá per rollam 
5. schválení zpětvzetí podané žádosti o dotaci na MŠMT  

6. schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT do nové výzvy po schválení aktualizace č. 1 
programu 133 340 vládou 
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7. schválení smlouvy o úvěru s KB a přijetí úvěru 

8. schválení mimořádných vkladů obcí na pokrytí úroků z úvěru KB 

9. schválení mimořádných vkladů obcí na pokrytí výdajů na přípravu PD 

10. tisková zpráva o financování projektu 
11. různé 

Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje program jednání 32. Sněmu delegátů. 
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení 1/32/2022 bylo přijato. 
 
1. odvolání stávající předsedkyně a volba předsedy/předsedkyně Svazku 

Předsedkyně Svazku konstatovala, že vzhledem k zániku jejího mandátu členky zastupitelstva obce 
Předboj nebude nadále vykonávat funkci Předsedy Svazku. 

Místopředseda Svazku pan Martin Čacký navrhl Sněmu delegátů odvolání paní Pavly Příšovské podle 
čl. VIII, odst. 2 Stanov Svazku. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem odvoládá předsedkyni Svazku obcí Pod Beckovem 

paní Pavlu Příšovskou z důvodu zániku jejího mandátu členky zastupitelstva obce Předboj.  
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (obec Nová Ves)  

Usnesení 2/32/2022 bylo přijato. 
 
Místopředseda Svazku pan Martin Čacký navrhl starostu obce Líbeznice pana Jana Havlíčka na 
nového předsedu Svazku. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem volí pana Mgr. Jana Havlíčka předsedou Svazku 
obcí Pod Beckovem. 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Obec Líbeznice) 

Usnesení 3/32/2022 bylo přijato. 
 
Jan Havlíček (dále jen Předsedající) poděkoval paní Pavle Příšovské za její dosavadní práci ve 
Svazku a převzal vedení jednání Sněmu. 
 

2. Informace o ZŠ a ZUŠ Líbeznice 
František Grunt pozval přítomné na prohlídku do ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Informoval je o rozmístění tříd 
v jednotlivých budovách školy a o počtech žáků dětí. Školu navštěvuje 1 536 dětí ze sedmi spádových 
obcí. Jedná se o největší školu v ČR. Průměrné počty dětí ve třídách dosahují 33 – 34. Škola 
disponuje 54 kmenovými učebnami a několika odbornými učebnami, které jsou ale využívány i pro 

výuku jiných předmětů. Vyučuje se všech vhodných prostorech školy, včetně jídelny. Školní jídelna 
vaří cca 1 700 obědů, na výběr je pouze 1 jídlo. 

Chybějící kapacita ve školním roce 2023/2024 bude doplněna 1 třídou v knihovně Nová Ves, 2 třídami 
v Komunitním centru U Oličů v Bašti, 1 třídou v Centru volného času Měšice, 1 třídou v Komunitním 
centrum Zlonín, 1 třídou v Komunitním centru Archa Líbeznice a 1 třídou v ZŠ Líbeznice. 

Předsedající doplnil informaci o zahájení komunikace se skupinou rodičů budoucích prvňáčků, která 
vyjádřila zájem o setkání se zřizovatelem ZŠ a ZUŠ Líbeznice a zástupci Svazkové školy Pod 
Beckovem. Setkání by proběhlo 30. listopadu 2022 v 18 hodin v prostorách koncertního sálu ZŠ a 
ZUŠ Líbeznice.  

Jiří Melichar se dotázal na možnost v budoucnu rozšířit Svazek o další obec Čakovičky. Získáním 
dalšího člena svazku by se snížil podíl současných obcí na spolufinancování výstavby školy. Martin 
Čacký navrhl poptat společnost Výzkumy Soukup na aktualizaci demografické studie pro školský 
obvod včetně doplnění o údaje z Čakoviček, které již dříve měly zájem o členství ve svazku a první 
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demografické výhledy počítali i s jejich počtem obyvatel.  Obcím rozešle formulář pro aktualizaci 
vstupních dat do demografické studie. 

3. odvolávání stávajícího předsedy kontrolní komise, volba předsedy/předsedkyně a člena 
komise 

Předsedající navrhl odvolání pana Vítězslava Kaliby z funkce předsedy kontrolní komise z důvodu 
zániku jeho pověření zastupováním členské obce Bašť ve Svazku. 

Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem odvolává předsedu kontrolní komise Svazku obcí 
Pod Beckovem pana Vítězslava Kalibu. 
Výsledek hlasování: pro: 7, proti:  0, zdržel se:  0 

Usnesení 4/32/2022 bylo přijato. 
 
Předsedající navrhl starostu obce Nová Ves Jiřího Melichara jako nového předsedu kontrolní komise 
Svazku. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem volí Jiřího Melichara předsedou kontrolní komise 
Svazku obcí Pod Beckovem. 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0 , zdržel se:  1 (Obec Nová  Ves) 

Usnesení 5/32/2022 bylo přijato. 
 
Předsedající navrhl starostku obce Bašť Bc. Kateřinu Novákovou členkou kontrolní komise Svazku 
obcí Pod Beckovem. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem volí Bc. Kateřinu Novákovou členkou kontrolní 
komise Svazku obcí Pod Beckovem. 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0 , zdržel se:  1 (Obec Bašť) 

Usnesení 6/32/2022 bylo přijato. 
 
4. usnesení přijatá per rollam 
Předsedající seznámil přítomné s průběhem a výsledky jednání 30. Sněmu delegátů per rollam ve 
dnech 12. až 15. 10. 2022.  
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schválil uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na 
služby vedené pod názvem Projektová dokumentace a inženýrská činnost – ZŠ Pod Beckovem 
v Měšicích mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a Atelierem M1 architekti s.r.o. na prodloužení termínu 
předání díla o 52 dní a pověřil předsedkyni Svazku jeho podpisem. 
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení 1/30/PR/2022 bylo přijato. 
 
Předsedající seznámil přítomné s průběhem a výsledky jednání 31. Sněmu delegátů per rollam ve 
dnech 24. až 27. 10. 2022. 
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schválil 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 %. 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 1 (Obec Bašť), zdržel se: 0 

Usnesení 1/31/PR/2022 bylo přijato. 
 
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schválil 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 pověřil 
místopředsedu Svazku pana ing. Martina Čackého jejím podpisem.   
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 1 (Obec Bašť), zdržel se: 0 

Usnesení 2/31/PR/2022 bylo přijato. 
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Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schválil 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 %. 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 1 (Obec Bašť), zdržel se: 0 

Usnesení 3/31/PR/2022 bylo přijato. 
 
5. schválení zpětvzetí podané žádosti o dotaci na MŠMT  
Předsedající přítomné informoval o připravované aktualizaci č. 1 Programu 133 340. Svazek podal 
žádost o dotaci do Výzvy MŠMT z podprogramu 133D 341 dne 3. 8. 2022. Žádost po modifikaci Výzvy 
MŠMT bude vzata zpět, aby mohla být podána nová dle nových podmínek výzvy. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje zpětvzetí žádosti o dotaci podané do 
Výzvy MŠMT z podprogramu 133 D 341 dne 3. 8. 2022 a ukládá administrátorovi Svazku jeho 

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

Usnesení 7/32/2022 bylo přijato. 
 

6. schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT do nové výzvy po schválení aktualizace č. 1 
programu 133 340 vládou 

Předsedající přítomné informoval, že program MŠMT 133 340 byl vládou aktualizován 9. 11. 2022. 
Maximální jednotková cena uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka byla zvýšena 
na částku 1 100 000 Kč včetně DPH. Jakmile bude modifikována Výzva MŠMT, podá Svazek 
upravenou žádost. 

Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu 
133D 341 MŠMT a ukládá administrátorovi Svazku přepracování žádosti dle modifikované 
výzvy a její podání se zapracováním připomínek z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti 
původní žádosti podané na MŠMT. 
Výsledek hlasování: pro: 7, proti:  0, zdržel se:  0  

Usnesení 8/32/2022 bylo přijato. 
 
7. schválení smlouvy o úvěru s KB a přijetí úvěru 
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici návrh úvěrové smlouvy s Komerční 
bankou, a.s. na poskytnutí úvěru ve výši 16 mil. Kč na refinancování úvěru ve výši 16 mil. Kč na 
předfinancování příspěvků členských obcí na pořízení projektové dokumentace, který má splatnost 
30. 11. 2022. Původní úvěr měl být splacen z poskytnuté dotace. Byly osloveny Česká spořitelna, 
Unicredit Bank a ČSOB, které nenabídly výhodnější podmínky než Komerční banka. Nový úvěr bude 
poskytnut na 13 měsíců se splatností 15. 12. 2023 a s pohyblivou úrokovou sazbou ve výši součtu 1M 
PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,15 % p. a. z jistiny úvěru. Úvěr bude zajištěn ručitelskými závazky 

členských obcí. Doložení podepsaných Smluv o ručení je odkládací podmínkou pro čerpání nového 
úvěru. Členské obce projednání Smlouvy o ručení na jednáních zastupitelstvem nejpozději do 23. 11. 
2022. K podpisu Smluv o ručení se dostaví zástupce Komerční banky ing. Daráš osobně na jednotlivé 
obecní úřady. 

Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem: 
a) schvaluje Smlouvu o úvěru s Komerční bankou a.s. ve výši 16 mil. Kč na refinancování 

předfinancování příspěvků členských obcí na pořízení projektové dokumentace 

Svazkové školy Pod Beckovem s pohyblivou úrokovou sazbou ve výši součtu 1M 
PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,15 % p. a. z jistiny úvěru; 

b) schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky a. s. ve výši 16 mil. Kč s pohyblivou 

úrokovou sazbou ve výši součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,15 % p. a. z 
jistiny úvěru a 

c) pověřuje předsedu Svazku obcí pod Beckovem pana Jana Havlíčka podpisem Smlouvy 
o úvěru. 
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Výsledek hlasování: pro: 7, proti:  0, zdržel se:  0  

Usnesení 9/32/2022 bylo přijato. 
 
8. schválení mimořádných vkladů obcí na pokrytí úroků z úvěru KB 
Předsedající navrhl, aby mimořádné vklady členských obcí na pokrytí úroků z úvěru Komerční banky 
v roce 2023 činily 1 260 133 Kč dle přílohy č. 1 Struktura členských příspěvků, která tvoří nedílnou 
součást zápisu. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje výši mimořádného vkladu členských 
obcí na pokrytí dluhové služby v celkové výši 1 260 133 Kč ve struktuře dle přílohy č. 1 zápisu.  
Výsledek hlasování: pro: 7, proti:  0, zdržel se:  0 

Usnesení 10/32/2022 bylo přijato. 
 
9. schválení mimořádných vkladů obcí na pokrytí výdajů na přípravu PD a provozních výdajů 

Svazku 
Předsedající navrhl, aby mimořádné vklady členských obcí na pokrytí běžných a kapitálových výdajů 
kromě dluhové služby v roce 2023 činily 5 741 067 Kč dle přílohy č. 1 Struktura členských příspěvků, 
která tvoří nedílnou součást zápisu. 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje výši mimořádného vkladu členských 
obcí na pokrytí běžných a kapitálových výdajů kromě dluhové služby v roce 2023 v celkové 
výši 5 741 067 Kč ve struktuře dle přílohy č. 1 zápisu.  
Výsledek hlasování: pro:  7, proti:  0, zdržel se:  0  

Usnesení 11/32/2022 bylo přijato. 
 
10. tisková zpráva o financování projektu 

Martin Čacký přednesl přítomným návrh tiskové zprávy o financování projektu Svazkové školy Pod 
Beckovem. Jiří Melichar navrhl doplnit text o informaci o plánovaném setkání s rodiči budoucích 
prvňáčků. 
Návrh usnesení: 

Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje ke zveřejnění doplněnou tiskovou zprávu 
o financování projektu Svazkové školy Pod Beckovem. 
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se:  0  

Usnesení 12/32/2022 bylo přijato. 
 
11. různé 

 

 

Zapsala dne 11. 11. 2022 Iva Cucová      

 

 

 

Ověřil    Martin Čacký    

 

 

 

Předseda Svazku  Jan Havlíček    
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