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Zápis z 29. jednání Sněmu delegátů
konaného dne 8. 9. 2022
místo konání: zasedací místnost OÚ Líbeznice
čas konání: 9.10 až 11.30 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:
hosté:
Ing. Ludmila Červínová – manažer projektu Výstavba Svazkové základní školy Pod
Beckovem, Ing. Iva Cucová – administrátor Svazku
Zahájení
Zasedání sněmu delegátů zahájila v 9.10 hodin předsedkyně Svazku Pavla Příšovská, (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 určil zapisovatelkou paní Ivu Cucovou a ověřovatelem zápisu pana.Martina Čackého.
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou:
1. Usnesení přijatá per rollam (dle protokolu z 28. jednání Sněmu delegátů 13. – 16.7.2022)
2. Plnění podmínek dotace MŠMT a financování spoluúčasti obcí
3. Tisková zpráva k zajištění kapacity ZŠ pro školní rok 2023/2024
4. Informace o vydání platební karty
a navrhla doplnění programu o schválení Spisového, archivačního a skartačního řádu.
Ing. Červínová navrhla doplnění programu o projednání a schválení dodatků ke smlouvám na
projektovou dokumentaci pro oba objekty ZŠ, jak v Měšicích, tak Bašti.
Ing. Cucová navrhla doplnění programu o informace k úvěru na projektovou dokumentaci a projednání
a schválení návrhu smlouvy na zajištění administrace žádostí o dotace z Národního plánu obnovy
prostřednictvím Národního programu životního prostředí.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje program 29. jednání sněmu delegátů
1. Usnesení přijatá per rollam
2. Informace o vydání platební karty
3. Informace o úvěru na projektovou dokumentaci
4. Spisový, archivační a skartační řád
5. Smlouva na zajištění administrace žádostí o dotace z NPO
6. Plnění podmínek dotace MŠMT a financování spoluúčasti obcí
7. Tisková zpráva k zajištění kapacity ZŠ pro školní rok 2023/2024
8. Dodatek ke smlouvě o dílo s Atelier M1 architekti s.r.o.
9. Dodatek č.3 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti
a autorského dozoru na projektu „Nová budova základní školy Bašť´“ s BARAAK arch s.r.o. a
Dvořák & partneři, s.r.o.
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Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 1/29/2022 bylo přijato.
1. Usnesení přijatá per rollam z 28. jednání Sněmu delegátů 13. – 16.7.2022
Předsedající seznámila přítomné s průběhem a výsledky jednání 28. Sněmu starostů, které se
uskutečnilo per rollam ve dnech 13. až 16. července 2022.
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schválil investiční záměr projektu Výstavba svazkové
školy Pod Beckovem jako povinné přílohy žádosti o dotaci na MŠMT.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 1/28/PR/2022 bylo přijato.
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem revokoval usnesení 10/23/2022. Zpracování a podání
žádostí z Národního programu životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy připraví Ing. Iva
Cucová (IČ 64855163) v rámci postoupení závazků MAS Nad Prahou.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2/28/PR/2022 bylo přijato.
2. Informace o vydání platební karty
Předsedající informovala přítomné o vydání platební karty k běžnému účtu. Svazek nemá pokladnu a
tak drobné výdaje (poplatky KÚ apod.) platí administrátor Svazku a následně je přefakturuje. Pokladna
zjednoduší úhradu drobných výdajů. Na kartě je limit 10 tis. Kč, který může statutární orgán Svazku
v internetovém bankovnictví jednoduše upravovat.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem bere na vědomí informaci o vydání platební karty
k běžnému účtu.
3. Informace o úvěru na projektovou dokumentaci
I.Cucová informovala přítomné o splnění odkládacích podmínek pro čerpání úvěru na financování
projektové dokumentace. První čerpání již proběhlo, další faktura k čerpání bude bance předložena
prostřednictvím internetového bankovnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že úvěrová smlouva
předpokládá dočerpání úvěru v říjnu 2022 a splacení v listopadu 2022, požádal administrátor Svazku
banku o přípravu dodatku k úvěrové smlouvě. Obce poskytnou informace pro banku na základě výzvy
administrátora. Jakmile bude připraven návrh dodatku, bude předložen Sněmu delegátů k projednání
a schválení.
Pro zajištění aktuálního cash flow vyzve administrátor Svazku obce k úhradě pravidelného ročního
vkladu dle Stanov, článek XI., odst. 1, písm. c).
Pro zajištění budoucího cash flow zašle administrátor Svazku obcím informace o předpokládaném
vývoji cash flow do konce roku 2023, aby obce zahrnuly svůj podíl na očekávaných výdajích Svazku
do připravovaných rozpočtů.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem bere na vědomí informaci o finanční situaci
Svazku.
4. Spisový, archivační a skartační řád
Předsedající seznámila přítomné s úpravami původního návrhu Spisového, archivačního a
skartačního řádu. Příloha řádu bude průběžně doplňována v závislosti na vzniku nových písemností.
Z diskuze nad podepisováním elektronických dokumentů vyplynul požadavek na zajištění časového
razítka pro předsedu a místopředsedu Svazku, který zajistí P. Příšovská nejpozději v listopadu 2022
(z důvodu možných změn ve vedení Svazku v souvislosti s komunálními volbami v září 2022).
Návrh usnesení:
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje Spisový, archivační a skartační řád.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2/29/2022 bylo přijato.
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5. Smlouva na zajištění administrace žádostí o dotace z NPO
Předsedající konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici návrh Smlouvy o zajištění administrace
žádostí o dotace z Národního plánu obnovy prostřednictvím Národního plánu životního prostředí mezi
Svazkem a Ing. Ivou Cucovou (IČ 64855163). I. Cucová podala přítomným informaci o průběhu
podání žádostí, jejich kontrol poskytovatelem a vypořádávání připomínek z kontrol.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění
administrace žádostí o dotace z Národního plánu obnovy prostřednictvím Národního plánu
životního prostředí mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a Ing. Ivou Cucovou, Hlavní 150, 250 85
Bašť, IČ 64855163 za sjednanou cenu 126 000 Kč a pověřuje předsedkyni Svazku Pavlu
Příšovskou jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 3/29/2022 bylo přijato.
6. Plnění podmínek dotace MŠMT a financování spoluúčasti obcí
L. Červínová seznámila přítomné s průběhem projektových prací, hodnocením žádosti o dotaci na
MŠMT a vyjednávání na úrovni ministerstev o navýšení jednotkové ceny uznatelných výdajů projektu
z 800 tis. Kč na 1 000 000 Kč na žáka.
Pro vypořádání připomínek MŠMT k podané žádosti, resp. k podání nové žádosti do modifikované
výzvy po navýšení jednotkové ceny je nezbytné doložit usnesení nejvyššího orgánu Svazku o závazku
spolufinancování akce ve výši minimálně 15 % celkových uznatelných nákladů akce.
Při jednotkové ceně 800 000 Kč představuje minimální spolufinancování částku ve výši 97 000 000
Kč, při jednotkové ceně 1 000 000 Kč představuje minimální spolufinancování částku ve výši
121 500 000 Kč. Současný odhad celkových výdajů projektu výstavby svazkové školy činí
1 000 000 000 Kč, z toho cca 117 000 000 Kč představují výdaje neuznatelné do dotace MŠMT.
Skutečné celkové výdaje budou známy až po vysoutěžení zhotovitele. Možnosti financování vlastních
zdrojů prostřednictvím dotací nebo finančních nástrojů NPŽP, OPŽP, IROP, SFPI budou přesné až po
vydání právních aktů, z podaných žádostí o dotace lze vycházet pouze orientačně.
Komerční banka prověří dle účetních výkazů obcí jejich finanční zdraví a schopnost splácet případný
úvěr a připraví model splácení úvěru ve výši cca 200 000 000 Kč na 10, případně více let.
Zadávací řízení na výběr zhotovitele bude podmíněno zajištěním financování prostřednictvím dotací,
finančních nástrojů a kombinací vlastních a cizích zdrojů obcí, aby nebylo ohroženo financování
běžných i rozvojových potřeb obcí v následujících letech.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje podání žádosti o dotaci na Výstavbu
svazkové školy Pod Beckovem na MŠMT se závazkem spolufinancování akce ve výši
minimálně 15 % z celkových uznatelných nákladů akce.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 4/29/2022 bylo přijato.
7. Tisková zpráva k zajištění kapacity ZŠ pro školní rok 2023/2024
M. Čacký předložil přítomným ke schválení Tiskovou zprávu, kterou připravil z článku zveřejněném ve
Zpravodaji obce Líbeznice. Z diskuze vyplynul závěr úpravy textu, kdy závěrečné konstatování o
zajištění kapacit pro školní rok 2023/2024 bude umístěno v perexu.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje znění a zveřejnění předložené tiskové
zprávy.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 5/29/2022 bylo přijato.
8. Dodatek ke smlouvě o dílo s Atelier M1 architekti s.r.o.
L. Červínová zdůvodnila nutnost uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na Projektovou dokumentaci a
inženýrskou činnost ZŠ Pod Beckovem v Měšicích s Atelier M1 architekti kvůli dodatečným
požadavkům investora.
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Návrh usnesení:
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na
Projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ZŠ Pod Beckovem v Měšicích s Atelier M1
architekti s.r.o., Markétská 1/28, 169 00 Praha 6, IČ 27074153 o navýšení ceny o dílo o 700 000
Kč bez DPH a pověřuje předsedkyni Svazku jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 1 (Nová Ves), zdržel se: 0
Usnesení 6/29/2022 bylo přijato.
9. Dodatek č.3 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti
a autorského dozoru na projektu „Nová budova základní školy Bašť´“ s BARAAK arch s.r.o.
a Dvořák & partneři, s.r.o.
L. Červínová zdůvodnila nutnost uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě na vytvoření projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová budova základní
školy Bašť´“ s BARAAK arch s.r.o. a Dvořák & partneři, s.r.o kvůli dodatečným požadavkům investora.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě na vytvoření
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová
budova základní školy Bašť´“ s BARAAK arch s.r.o., Píseckého 334/19, 150 00 Praha 5 –
Košíře, IČ 01442481 a Dvořák & partneři, s.r.o., Krocínovská 801/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ
27241777 o navýšení smluvní ceny o 4 129 000,00 Kč bez DPH a pověřuje předsedkyni Svazku
jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0
Usnesení 7/29/2022 bylo přijato.

Zapsala dne 8.9. 2022

Iva Cucová

Ověřil

Martin Čacký

Předsedkyně Svazku

Pavla Příšovská
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Ing. Iva
Cucová,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Iva Cucová,
MBA
Datum: 2022.09.21
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Digitálně podepsal

Ing. Martin Ing. Martin Čacký
Datum: 2022.09.21
Čacký
10:12:47 +02'00'

Digitálně podepsal
Pavla
Pavla Příšovská
2022.09.21
Příšovská Datum:
14:45:15 +02'00'

