
Zápis z jednání Členské schůze Svazku obcí Pode Vsí 

Odolena Voda, 10. 1. 2022, 12.30 hod. 

Přítomni: P. Koukolíček (Kozomín), H. Plecitá (Odolena Voda), M. Hakauf (Panenské Břežany), R. 

Fojtů, (Postřižín), P. Kovářík (Veliká Ves), D. Hrdlička (Úžice) 

Omluveni: - 

Hosté: M. Doubek, P. Novotný, K. Rothová (Odolena Voda), Jana Hantáková (Veliká Ves), Iva Cucová 

(MAS Nad Prahou) 

Jednání členské schůze zahájila předsedkyně Svazku obcí Pode Vsí (dále jen Svazku) paní Hana Plecitá 

(dále jen Předsedkyně) a přivítala přítomné. Konstatovala, že přítomní jsou všichni starostové 

členských obcí Svazku, tudíž je jednání Členské schůze usnášeníschopné. 

Předsedkyně přítomné seznámila s následujícím program jednání Členské schůze: 

1. Schválení programu a volba ověřovatele 

2. Hodnocení a výběr nabídek na administraci Svazku a přípravu žádosti o dotaci na výstavbu 

Svazkové základní školy Pode Vsí 

3. Schválení smlouvy na administraci Svazku a přípravu žádosti o dotaci na výstavbu Svazkové 

základní školy Pode Vsí s vybraným uchazečem 

4. Schválení mimořádných vkladů a způsobu výpočtu řádných i mimořádných příspěvků 

5. Schválení návrh rozpočtu Svazku na rok 2022 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na 

roky 2023 – 2024 

6. Projednání a schválení úpravy Stanov 

7. Volba Kontrolní komise 

8. Určení členů Svazku, kteří budou mít přístup k bankovním účtům 

9. Schválení domény Svazku a budoucí ZŠ 

10. Projednání zadávací dokumentace na organizátora architektonické soutěže 

11. Různé 

 

1. Schválení programu a volba ověřovatele 

K programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění. Předsedkyně navrhla, aby 

zapisovatelem byla paní Iva Cucová a ověřovatelem zápisu pan Mgr. Petr Kovářík. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku schvaluje navržený program Členské schůzce a volí zapisovatelem paní Ivu 

Cucovou a ověřovatelem zápisu pana Petra Kováříka. 

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 1/01/2022 bylo přijato. 

 

2. Hodnocení a výběr nabídek na administraci Svazku a přípravu žádosti o dotaci na výstavbu 

Svazkové základní školy Pode Vsí 

Předsedkyně přítomné seznámila s nabídkami na administraci Svazku a přípravu žádosti o dotaci na 

výstavbu Svazkové základní školy Pode Vsí předloženými společnostmi LK Advisory (pouze na část 

poptávky, příloha č. 1 Zápisu) a MAS Nad Prahou (splněny poptávkové podmínky, příloha č. 2 Zápisu). 

Oslovená společnosti WITERO nabídku nepředložila. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka 

společnosti MAS Nad Prahou. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku vyhodnocuje jako nejvýhodnější nabídku na administraci Svazku a přípravu 



žádosti o dotaci na výstavbu Svazkové základní školy Pode Vsí nabídku podanou společností MAS Nad 

Prahou. 

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 2/01/2022 bylo přijato. 

3. Schválení smlouvy na administraci Svazku a přípravu žádosti o dotaci na výstavbu Svazkové 

základní školy Pode Vsí s vybraným uchazečem 

Předsedkyně konstatovala, že přítomní měli k dispozici návrhy smluv o zajištění služby administrace 

Svazku a přípravu žádosti o dotaci na výstavbu Svazkové základní školy Pode Vsí v rámci nabídek 

uchazečů. Navrhla, aby byla schválena Smlouva o zajištění služby s MAS Nad Prahou o.p.s., IČ 013 

98 717 za podmínek uvedených v nabídce. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění služby na administraci Svazku a 

přípravu žádosti o dotaci na výstavbu Svazkové základní školy Pode Vsí s MAS Nad Prahou o.p.s., IČ 

013 98 717 za měsíční cenu 8 000 Kč + DPH v zákonné výši do doby zahájení výstavby ZŠ a 15 000 Kč + 

DPH v zákonné výši od doby zahájení výstavby ZŠ do závěrečného vyhodnocení akce a pověřuje 

Předsedkyni podpisem této smlouvy. 

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č.  3/01/2022 bylo přijato 

4. Schválení mimořádných vkladů a způsobu výpočtu řádných i mimořádných příspěvků 

Předsedkyně informovala přítomné o mimořádných vkladech města Odolena Voda a obce Veliká Ves 

zaslaných na účet Svazku.  

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku schvaluje přijetí mimořádných vkladů města Odolena Voda a obce Veliká Ves 

určených na úhradu investičních a neinvestičních nákladů Svazku. 

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č.  4/01/2022 bylo přijato. 

 

Předsedkyně zahájila diskuzi ke způsobu, jakým poměrem budou zasílány řádné i mimořádné 

příspěvky obcí ke krytí investičních a neinvestičních nákladů Svazku. Byly diskutovány varianty podle 

počtu obyvatel, podle podílu na budoucím počtu žáků v ZŠ, podle příspěvku na pořízení pozemku, 

podle rozpočtových příjmů. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že příspěvky budou mezi obce rozpočítávány 

podle budoucího počtu žáků v ZŠ. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku schvaluje klíč pro výpočet řádných i mimořádných příspěvků obcí na krytí 

investičních i neinvestičních výdajů Svazku podle budoucího počtu žáků v ZŠ. 

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č.  5/01/2022 bylo přijato. 

5. Schválení návrh rozpočtu Svazku na rok 2022 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na 

roky 2023 – 2024 

Předsedkyně konstatovala, že všechny členské obce Svazku řádně zveřejnily návrhy Rozpočtu Svazku 

na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 a navrhla proto návrhy schválit. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku schvaluje Rozpočet Svazku na rok 2022, ukládá MAS Nad Prahou jeho 

zveřejnění na úřední desce Svazku a členským obcím zveřejnění Oznámení o schválení Rozpočtu na 

rok 2022 na úředních deskách do doby schválení Rozpočtu na rok 2023. 



Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č.  6/01/2022 bylo přijato. 

Členská schůze Svazku schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Svazku na roky 2023 - 2024, ukládá 

MAS Nad Prahou jeho zveřejnění na úřední desce Svazku a členským obcím zveřejnění Oznámení o 

schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 na úředních deskách do doby 

schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na  roky 2024 - 2025. 

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č.  7/01/2022 bylo přijato. 

6. Projednání a schválení úpravy Stanov 

Předsedkyně navrhla následující úpravy Stanov: 

a) oprava IČ Odolene Vody z nesprávně uvedeného 0024055 na správné 00240559 

b) zkrácení lhůty pro oznamování konání jednání orgánů Svazku ze 30, resp. 10 dnů na 7 dnů 

c) změnu oznamování konání jednání orgánů Svazku z písemné formy na elektronickou 

d) doplnění možnosti hlasování orgánů Svazku prostřednictvím internetu dle navrženého textu: 

Pravidla hlasování prostřednictvím internetu 

1. Hlasování prostřednictvím internetu je možné pouze v případech, kdy hrozí nebezpečí 

z prodlení, prezenční jednání neumožňují epidemiologická opatření, výdaje na prezenční 

jednání by byly neefektivní. 

2. Pokyn k hlasování prostřednictvím internetu dává předseda orgánu Svazku. 

3. Při hlasování prostřednictvím internetu je zakázáno používat skryté adresy. 

4. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům orgánu Svazku najednou na 

jimi písemně sdělenou e-mailovou adresu. Spolu s touto otázkou se vždy zasílají tato pravidla 

a konkretizují se termíny uvedené v bodech 6 a 7. 

5. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům hlasujícího orgánu Svazku. 

6. Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo 

nesouhlasit) stejný počet členů orgánu Svazku jako při hlasování na prezenčním zasedání. 

Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování. 

7. Výsledek hlasování rozešle do 24 hodin od ukončení hlasování odpovědná osoba dle bodu 2 

všem členům orgánu Svazku. 

8. V nejbližším zápise stanoveného orgánu Svazku musí být výsledky hlasování uvedeny a 

zápis zveřejněn. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku schvaluje navržené úpravy a doplnění Stanov Svazku, ukládá MAS Nad Prahou 

jejich zapracování do čistopisu Svazku a vložení upravených Stanov do Rejstříku dobrovolných svazků. 

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 8/01/2022 bylo přijato. 

 

7. Volba Kontrolní komise 

Předsedkyně navrhla uskutečnit volbu členů Kontrolní komise a navrhla starostu Panenských Břežan 

pana Mgr. Martina Hakaufa jako předsedu Komise, starostu Postřižína pana Radima Fojtů a 

zastupitelku Veliké Vsi paní Ing. Janu Hantákovou jako členy Komise. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku volí předsedu Kontrolní komise Mgr. Martina Hakaufa a členy Kontrolní 

komise p. Radima Fojtů a Ing. Janu Hantákovou. 

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č.  9/01/2022 bylo přijato. 



8. Určení členů Svazku, kteří budou autorizovat platby Svazku 

Předsedkyně Svazku navrhla, aby někteří ze členů Členské schůze byli oprávněni k autorizaci plateb 

z účtů Svazku, aby byla zajištěna zastupitelnost v případě nepřítomnosti statutárního zástupce 

Svazku.  

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku pověřuje Mgr. Petra Kováříka a p. Davida Hrdličku k autorizování plateb 

z bankovních účtů Svazku a ukládá Předsedkyni Svazku zajištění oprávnění.  

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č.  10/01/2022 bylo přijato. 

9. Schválení domény Svazku a budou ZŠ 

Administrátor Svazku I. Cucová požádala Členskou schůzi, aby zvolila název domény pro webové 

stránky. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku schvaluje registraci domén svazekpodevsi.cz a skolapodevsi.cz a ukládá 

administrátorovi Svazku jejich zajištění.  

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č.  11/01/2022 bylo přijato. 

10. Projednání zadávací dokumentace na organizátora architektonické soutěže 

Předsedkyně navrhla, aby byly zahájeny přípravné práce pro splnění podmínek hodnocení milníku 

v Programu MŠMT 133 340 k zařazení Svazkové základní školy Pode Vsí do podprogramu 133D 341. 

Jednou z podmínek je zpracovaná studie budoucí školy. K jejímu zpracování navrhla vyhlásit 

architektonickou soutěž, jejíž přípravou bude pověřen organizátor vzešlý z poptávkového řízení. 

Zadávací dokumentaci výběrového řízení na organizátora architektonické soutěže připraví 

administrátor Svazku a zašle jej k připomínkování zástupcům Panenských Břežan a Odolené Vody, 

které již s organizací architektonických soutěží mají určité zkušenosti. Po zapracování připomínek 

bude zadávací dokumentace předložena Členské schůzi ke schválení. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku bere na vědomí navržený postup k zahájení prací na přípravě výstavby 

Svazkové základní školy Pode Vsí a ukládá administrátorovi Svazku přípravu zadávací dokumentace 

výběrového řízení na organizátora architektonické soutěže. 

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č.  12/01/2022 bylo přijato. 

11. Různé 

Podklady pro konsolidaci Svazku zašle Členským obcím Svazku K. Rothová. 

 

V Odolené Vodě 10. 1. 2022 

 

Zapsala: I. Cucová   …………………………………………………….. 

 

 

 

Ověřil: P. Kovářík   ……………………………………………………. 

 

 

 

Předsedkyně Svazku: H. Plecitá  ……………………………………………………. 
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