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Zápis z 25. jednání Sněmu delegátů
konaného dne 27. 4. 2022
místo konání: zasedací místnost Líbeznice
čas konání: 8.40 až 11.10 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
6, v 10.00 jednání opustil M. Čacký
omluveni:
0
hosté:
Ing. Červínová – manažer projektu Výstavba Svazkové základní školy Pod
Beckovem, Ing. Cucová – administrátor Svazku, Mgr. František Grunt – ředitel
ZŠ a ZUŠ Líbeznice
Zahájení
Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 8.40 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 Libora
Řápka.
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou.
1. Usnesení přijatá per rollam
2. Zřizovací listina Svazkové základní školy Pod Beckovem
3. Vyměření správní pokuty
4. Návrhy směrnic Svazku (Spisový, archivační a skartační řád, Oběh účetních dokladů)
5. Aktuální stav přípravných prací projektu výstavby ZŠ
6. Projednání návrhů Investičního záměru a Studie proveditelnosti
Iva Cucová navrhla stažení bodu 6. z programu. Dosud nebyly dodány rozpočty, proto nelze
zpracovat nejpodstatnější kapitoly Investičního záměru a Studie proveditelnosti a to výdaje a
zdroje financování.
Martin Čacký navrhl doplnit k projednání vypsání konkurzního řízení na ředitele Svazkové
základní školy Pod Beckovem.
Předsedající přivítala pana Františka Grunta, ředitele ZŠ a ZUŠ Líbeznice, který přítomné
seznámí s vývojem počtu žáků ve škole. Jeho vystoupení bude zařazeno na začátek jednání.
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Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje program 25. jednání sněmu delegátů takto:
1. Informace o stavu počtu žáků v ZŠ Líbeznice
2. Usnesení přijatá per rollam
3. Zřizovací listina Svazkové základní školy Pod Beckovem
4. Vyměření správní pokuty
5. Návrhy směrnic Svazku (Spisový, archivační a skartační řád, Oběh účetních dokladů)
6. Aktuální stav přípravných prací projektu výstavby ZŠ
7. Vypsání konkurzního řízení na ředitele Svazkové základní školy Pod Beckovem
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 1/25/2022 bylo přijato.
1. Informace o stavu a předpokládaném vývoji počtu žáků v ZŠ Líbeznice
V tomto školním roce navštěvuje ZŠ a ZUŠ Líbeznice 1 372 žáků, pro výuku se kromě 51
učeben a jako další učebny informatika 1, 2, kuchyňka, ZUŠ 2.
Při zápisu do 1. tříd bylo podáno 237 přihlášek, což znamená, že do školy bude docházet
1 500, s Ukrajinci 1 580.
Bude otevřeno 7 prvních tříd (potvrzení nejhorší varianty z demografické studie, 33 dětí na 1.
třídu), vyučování bude muset probíhat v jazykové učebně, dílnách i prostorách ZUŠ včetně
sálu.
Ředitel ZŠ a ZUŠ Líbeznice dále navrhl jednat o modelu „rozdělování“ dětí mezi líbeznickou
a svazkovou školu. Možná řešení bude konzultovat na MŠMT (pí Běťáková), M. Čacký a V.
Kaliba se zástupci obcí, kde již svazkové škola funguje (informace bude podána Sněmu
delegátů do 20. 5. 2022).
V 10.00 hodin opustil jednání Sněmu delegátů pan Martin Čacký, počet přítomných klesl na
6, Sněm delegátů je nadále usnášeníschopný.
2. Usnesení přijatá per rollam
Předsedající seznámila přítomné s výsledky 24. jednání Sněmu delegátů, které proběhlo per
rollam ve dnech 11. – 14. 4. 2022.
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schválil uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a ČEZ Distribuce na přeložku distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie v Bašti vyvolanou projektem Svazkové základní školy
Pod Beckovem v Bašti za předběžný odhad celkových realizačních nákladů 2 080 000 Kč a
pověřil předsedkyni Svazku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 2 (Měšice pozdní hlasování, Zlonín nehlasoval z důvodu
dovolené)
Usnesení 1/24PR/2022 bylo přijato.
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schválil uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
darovací mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a obcí Bašť na převod vlastnických práv
k pozemní komunikaci, kterou vybuduje Svazek obcí Pod Beckovem na pozemku parc. č.
554/62, zahrada, v k.ú. Bašť (přístupová komunikace ke Svazkové základní škole Pod
Beckovem v Bašti) a pověřuje předsedkyni Svazku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 2 (Měšice pozdní hlasování, Zlonín nehlasoval z důvodu
dovolené)
Usnesení 2/24PR/2022 bylo přijato.
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3. Zřizovací listina Svazkové základní školy Pod Beckovem
Předsedající seznámila přítomné s návrhem Zřizovací listiny, kterou připravila AK Fara.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů vydává podle §124 odst. 2, písm. a) a §125 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání a jiném vzdělávání (dále jen
„školský zákon“), zřizovací listinu školské právnické osoby Svazková základní škola
Pod Beckovem a ukládá MAS Nad Prahou její registraci v rejstříku školských
právnických osob.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2/25/2022 bylo přijato.
4. Vyměření správní pokuty
Předsedající informovala přítomné o 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.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů bere na vědomí informaci o vyměření správní pokuty a náhrady nákladů
správního řízení v celkové výši 5 000 Kč.
Usnesení 3/25/2022 bylo přijato.
5. Návrhy směrnic Svazku (Spisový, archivační a skartační řád, Oběh účetních
dokladů)
Předsedající seznámila přítomné s návrhy směrnic a navrhla upravit směrnici Spisový,
archivační a skartační řád a navrhla schválit směrnici Oběh účetních dokladů s doplněním o
elektronickém zasílání vydaných faktur.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů
i)
bere na vědomí Směrnici Spisový, archivační a skartační řád a ukládá
starostům jeho připomínkování do příštího Sněmu delegátů
ii)
schvaluje Směrnici Oběh účetních dokladů ve znění dle závěrů diskuze.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 4/25/2022 bylo přijato.
6. Aktuální stav přípravných prací projektu výstavby ZŠ
Manažerka projektu shrnula postup prací na získání stavebního povolení a také na
dokončování prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr. Dále informovala o
dokončení předběžných výpočtů pro možnost získání dotace z NPŽP – Energetické úspory,
který lze využít na rekonstruované objekty v Měšicích i Bašti. Celková výše dotace by se
mohla pohybovat okolo 50 milionů.
Pro žádost o dotaci je nutné nechat autorizovanou firmou vypracovat Energetický posudek,
který je nezbytnou přílohou žádosti o dotaci. Následně předložila cenový návrh společnosti
Energomex s.r.o. ve výši 2 x 100.000,- Kč pro vypracování Energetického posouzení pro 4
rekonstruované budovy v Bašti a Měšicích.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů:
i)
bere na vědomí informaci manažerky projektu Svazková základní škola Pod
Beckovem o postupu přípravných prací a
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schvaluje objednání Energetického posouzení u společnosti Energomex
s.r.o. v celkové výši 200 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 5/25/2022 bylo přijato.
ii)

7. Vypsání konkurzního řízení na ředitele Svazkové základní školy Pod Beckovem
Manažerka projektu informovala za nepřítomného starostu M. Čackého o nutnosti zahájit
přípravy na vypsání konkurzního řízení na ředitele svazkové školy, který by měl cca od ledna
2023 spolupracovat s investorem na výstavbě nových školních budov a dále začít sestavovat
pedagogický i nepedagogický tým svazkové školy.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů ukládá manažerce projektu Svazková základní škola Pod Beckovem
přípravu podkladů pro vypsání konkurzního řízení na ředitele Svazkové základní školy
Pod Beckovem.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 6/25/2022 bylo přijato.

Zapsala dne 27. 4. 2022

Iva Cucová

Ověřil dne 29. 4. 2022

Libor Řápek

Předsedkyně Svazku
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Pavla Příšovská

Digitálně podepsal

Ing. Iva
Ing. Iva Cucová, MBA
2022.05.04
Cucová, MBA Datum:
12:53:30 +02'00'

Libor
Řápek

Digitálně podepsal
Libor Řápek
Datum: 2022.05.04
14:48:09 +02'00'

Pavla
Příšovská

Digitálně podepsal
Pavla Příšovská
Datum: 2022.05.05
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