
Protokol o hlasování Členské schůze Svazku obcí Pode Vsí ve dnech 4. - 7. 4. 2022

1. Schvalujete přijetí dotace FVP/OVZ/045831/2021 Nazev Akce/Projektu: Architektonicka studie svazkove zakladni skoly Pode Vsi Tematicke zadani: Oblast vzdelavani 

Oblast podpory: a1) Navysovani kapacit materskych a zakladnich skol - Technicka studie ve výši 810 000 Kč? ANO/NE

2. Schvalujete uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Architektonická studie svazkové základní školy Pode Vsí mezi Svazkem obcí Pode Vsí a Středočeským krajem? ANO/NE

3. Schvalujete přijetí dotace FVP/OVZ/045832/2021 Nazev Akce/Projektu: Projektova dokumentace Svazkove zakladni skoly Pode Vsi Tematicke zadani: Oblast vzdelavani 

Oblast podpory: a2) Navysovani kapacit materskych a zakladnich skol - Projektova dokumentace ve výši 2 835 000 Kč? ANO/NE

4. Schvalujete uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Projektová dokumentace Svazkové základní školy Pode Vsí mezi Svazkem obcí Pode Vsí a Středočeským krajem? ANO/NE

5. Schvalujete stavební program (zadání) Svazková základní škola Pode Vsí? ANO/NE

6. Schvalujete z důvodu odmítnutí účasti dvou schválených porotců jako nové nezávislé členy poroty pana Ondřeje Králíka (ov architekti s.r.o., Praha, https://www.ov-a.cz/cs/ , 

účastní se soutěží se zadáním školských zařízení, první místo v soutěži o návrh svazkové školy) a pana Pavla Buryšku (XTOPIX architekti s.r.o., Praha, https://www.xtopix.cz/onas.html, 

účastní se soutěží se zadáním školských zařízení, první místo v soutěži o návrh základní školy, zkušenost s realizací školských staveb)? ANO/NE

Člen svazku Jméno a příjmení
Odpověď 

č. 1         

Odpověď 

č. 2          

Odpověď 

č. 3         

Odpověď  

č. 4         

Odpověď 

č. 5          

Odpověď 

č. 6          

Kozomín Petr Koukolíček ano ano ano ano ano ano

Odolena Voda Hana Plecitá ano ano ano ano ano ano

Panenské Břežany Martin Hakauf ano ano ano ano ano ano

Postřižín Radim Fojtů ano ano ano ano ano ano

Veliká Ves Petr Kovářík ano ano ano ano ano ano

Úžice David Hrdlička ano ano ano
neplatné 

hlasování
ano ano

Hlasování se zúčastnilo 6 členů ze 6, tudíž hlasování je platné. 

Usnesení  

1/06/PR Členská schůze Svazku schvaluje přijetí dotace FVP/OVZ/045831/2021 Název Akce/Projektu: Architektonická studie svazkové základní školy Pode Vsí Tematické zadání: Oblast vzdělávání

Oblast podpory: a1) Navyšování kapacit mateřských a základních škol - Technická studie ve výši 810 000 Kč.

2/06/PR Členská schůze Svazku schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Architektonická studie Svazkové základní školy Pode Vsí mezi Svazkem obcí Pode Vsí a Středočeským krajem.

3/06/PR Členská schůze Svazku schvaluje přijetí dotace FVP/OVZ/045832/2021 Název Akce/Projektu: Projektová dokumentace Svazkové základní školy Pode Vsí Tematické zadáni: Oblast vzdělávání 

Oblast podpory: a2) Navyšování kapacit mateřských a základních skol - Projektová dokumentace ve výši 2 835 000 Kč. 

4/06/PR Členská schůze Svazku schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Projektová dokumentace Svazkové základní školy Pode Vsí mezi Svazkem obcí Pode Vsí a Středočeským krajem.

5/06/PR Členská schůze Svazku schvaluje stavební program (zadání) Svazková základní škola Pode Vsí.

6/06/PR Členská schůze Svazku schvaluje z důvodu odmítnutí účasti dvou schválených porotců jako nové nezávislé členy poroty pana Ondřeje Králíka (ov architekti s.r.o., Praha, https://www.ov-a.cz/cs/ , 

účastní se soutěží se zadáním školských zařízení, první místo v soutěži o návrh svazkové školy) a pana Pavla Buryšku (XTOPIX architekti s.r.o., Praha, https://www.xtopix.cz/onas.html, 

účastní se soutěží se zadáním školských zařízení, první místo v soutěži o návrh základní školy, zkušenost s realizací školských staveb). 

Zpracovala a zapsala: Iva Cucová

V Líbeznicích 7. 3. 2022 18:00 hod. 
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