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Zápis z 27. jednání Sněmu delegátů
konaného dne 29. 6. 2022
místo konání: zasedací místnost OÚ Líbeznice
čas konání: 9.15 až 11.30 hod.
přítomno:
5, starosta obce Líbeznice Mgr. Jan Havlíček, starosta obce Měšice Ing. Martin Čacký,
starosta obce Bořanovice Libor Řápek, starosta obce Zlonín Ing. František Polák,
místostarosta obce Bašť Václav Žihla,
omluveni:
2, starostka obce Předboj Pavla Příšovská, starosta obce Nová Ves Jiří Melichar
hosté:
Ing. Ludmila Červínová – manažer projektu Výstavba Svazkové základní školy Pod
Beckovem, Ing. Iva Cucová – administrátor Svazku, PhDr. František Grunt – ředitel ZŠ
a ZUŠ Líbeznice
Zahájení
Zasedání sněmu delegátů zahájil v 9.15 hodin místopředseda Svazku Martin Čacký, (dále jen
předsedající). V úvodu přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s čl. VII, odst. 6 Stanov je přítomno
5 zástupců obcí a sněm delegátů je usnášeníschopný.
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající určil zapisovatelkou paní Ivu Cucovou a ověřovatelem zápisu pana.Jana Havlíčka.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou.
1. Výstupy z jednání s vedením Středočeského kraje a zástupců MŠMT a MF (fakultativně pro
nezúčastněné starosty)
2. Závěrečný účet za rok 2021 (podklady na úředních deskách členských obcí)
3. Smlouva o postoupení smlouvy o zajištění služeb mezi Svazkem, MAS Nad Prahou a ICProjekty
s.r.o. (zpracovala AK Fara)
4. Představení investičního záměru a studie proveditelnosti Výstavba svazkové základní školy Pod
Beckovem (schvalováno bude per rollam ve dnech 11. – 14. 7. 2022)
Vzhledem ke skutečnosti, že někteří přítomní se nezúčastnili jednání s vedením Středočeského kraje
a zástupců MŠMT a MF, bude bod č. 1 programu ponechán, Martin Čacký navrhl doplnit bod č 5
programu Tisková zpráva o postupu projektu.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje program 27. jednání sněmu delegátů takto:
1. Výstupy z jednání s vedením Středočeského kraje a zástupců MŠMT a MF
2. Závěrečný účet za rok 2021
3. Smlouva o postoupení smlouvy o zajištění služeb mezi Svazkem, MAS Nad Prahou a ICProjekty
s.r.o.
4. Představení investičního záměru a studie proveditelnosti Výstavba svazkové základní školy Pod
Beckovem
5. Tisková zpráva o postupu projektu
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 1/27/2022 bylo přijato.
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1. Výstupy z jednání s vedením Středočeského kraje a zástupců MŠMT a MF
Hlavní téma setkání s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou, radním pro vzdělávání a
sport Milanem Váchou, ministrem školství Petrem Gazdíkem se zástupci více než 100 obcí bylo řešení
chybějící kapacity základních škol ve Středočeském kraji.
Jde o vážný problém, který kraj a obce a města řeší zhruba dvanáct let. Příčiny jsou mnohdy staré
více než 20 let. Za tu dobu navíc přibylo v prstenci okolo Prahy zhruba čtvrt milionu obyvatel.
Středočeský kraj chce pomoci svým obcím. Na setkání více než 90 zástupců obcí podepsalo apel na
Vládu České republiky, aby podpořila kroky, které povedou ke zvyšování kapacit základních škol.
Je třeba alokování finančních prostředků ze státního rozpočtu, vypsání dotačních titulů a ujištění o
dlouhodobé podpoře, která umožní vedení měst a obcí nejen investovat do projektové přípravy, ale
zajistí jim také pomoc a spoluúčast na rozsáhlých potřebných výdajích, která zajistí vznik nových
žákovských míst.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů bere na vědomí zprávu o jednání ke kapacitám základních škol, které se
uskutečnilo 22. 6. 2022 a pověřuje pana Martina Čackého iniciováním schůzky s novým
ministrem MŠMT k financování projektů výstavby nových základních škol z Výzvy k podání
žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – podprogram
133D341.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 2/27/2022 bylo přijato.

2. Závěrečný účet za rok 2021
Návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2021 byl řádně zveřejněn na úředních deskách členských obcí
Svazku.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2021 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 3/27/2022 bylo přijato.

3. Smlouva o postoupení smlouvy o zajištění služeb mezi Svazkem, MAS Nad Prahou a
ICProjekty s.r.o.
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici návrh smlouvy o postoupení smlouvy o
zajištění služeb mezi Svazkem, MAS Nad Prahou o.p.s. a ICProjekty s.r.o.
Ing. Cucová zdůvodnila předložení návrhu smlouvy svým plánovaným odchodem ze společnosti MAS
Nad Prahou a pravidly, která MAS musí dodržovat, aby nebyla při přerozdělování dotací z evropských
fondů ve střetu zájmů.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje smlouvu o postoupení smlouvy o zajištění služeb mezi Svazkem obcí
Pod Beckovem, MAS Nad Prahou a ICProjekty s.r.o. a pověřuje předsedkyni Svazku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 4/27/2022 bylo přijato.
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4. Představení investičního záměru a studie proveditelnosti Výstavba svazkové základní školy
Pod Beckovem
I. Cucová seznámila přítomné s:
1. výpočtem celkových uznatelných výdajů projektu Výstavba svazkové základní školy Pod
Beckovem
2. podílem vlastního financování při podání žádosti v okamžiku platné výzvy, ve které je
stanoveno 800 000 Kč jednotkové ceny uznatelných výdajů na 1 žáka
3. podílem vlastního financování při modifikaci výzvy, při které je uvažováno s 1 000 000 Kč
jednotkové ceny uznatelných výdajů na 1 žáka
4. zátěží jednotlivých obcí při splácení úvěru celého podílu vlastního financování bez započtení
případně získaných dotací
L. Červínová navrhla doplnění informace pro starosty o přehled možných dotačních titulů, které by pro
financování vlastního podílu bylo možné využít.
Návrh investičního záměru bude starostům rozeslán až po projednání výše uvedených bodů se
starosty nepřítomnými na jednání (odpovídá p. Havlíček, p. Čacký). Jeho schválení per rollam po
zapracování připomínek bude zahájeno v týdnu od 11. 7. 2022.
V týdnu od 11. 7. 2022 bude zaslána k připomínkám i Studie proveditelnosti projektu (není předmětem
schvalování).
Návrh usnesení:
Sněm delegátů bere na vědomí návrh investičního záměru projektu Výstavba svazkové
základní školy Pod Beckovem.
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 5/27/2022 bylo přijato.

5. Tisková zpráva o postupu projektu
Vzhledem k množícím se dohadům v řadách veřejnosti o postupu projektu výstavby školy byla
starostům předložena tisková zpráva, která bude zveřejněna na webu svazku (odpovídá M. Čacký) a
webech obcí (odpovídají starostové členských obcí).
Do budoucna bude postup informování veřejnosti o projektu koordinován a budou připravovány tiskové
zprávy.

Zapsala dne 29. 6. 2022

Iva Cucová

Ověřil

Jan Havlíček

Místopředseda Svazku

Martin Čacký

Strana 3 (celkem 3)

Ing. Iva
Cucová,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Iva Cucová,
MBA
Datum: 2022.07.11
09:31:15 +02'00'

podepsal
Mgr. Jan Digitálně
Mgr. Jan Havlíček
2022.07.11
Havlíček Datum:
09:36:12 +02'00'

Digitálně podepsal

Ing. Martin Ing. Martin Čacký
Datum: 2022.07.13
Čacký
12:49:12 +02'00'

