
Zápis z jednání Členské schůze Svazku obcí Pode Vsí 

Odolena Voda, 28. 3. 2022, 12.30 hod. 

Přítomni: H. Plecitá (Odolena Voda), M. Végh (Panenské Břežany), R. Fojtů, (Postřižín), P. Kovářík 

(Veliká Ves), D. Hrdlička (Úžice) 

Omluveni: P. Koukolíček (Kozomín) 

Hosté: M. Doubek, I. 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 přítomno je 5 členských obcí Svazku, 

tudíž je jednání Členské schůze usnášeníschopné. 

Předsedkyně přítomné seznámila s následujícím programem jednání Členské schůze: 

1. Schválení programu a volba ověřovatele 

2. Příkazní smlouva na organizaci architektonické soutěže se City Uprgade s.r.o. 

3. Porota architektonické soutěže – nominace závislých i nezávislých porotců 

4. Stavební program - příprava 

5. 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 Radim Fojtů. 

Návrh usnesení: 

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

Cucovou a ověřovatelem zápisu pana Radima Fojtů. 

Výsledek hlasování: PRO 5  PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 1/05/2022 bylo přijato. 

 

2. Příkazní smlouva na organizaci architektonické soutěže se City Uprgade s.r.o. 

Předsedkyně konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici návrh upraveného konečného znění 

Příkazní smlouvy na zajištění odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o 

návrh Svazkové základní školy Pode Vsí mezi Svazkem a City Upgrade s.r.o., IČ 2756021, za 

nabídkovou cenu 353 600,- Kč bez DPH, tj. 427 856 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku schvaluje předloženou Příkazní smlouvu na zajištění odborné přípravy, 

administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Svazkové základní školy Pode Vsí mezi 

Svazkem a City Upgrade s.r.o., IČ 2756021, za nabídkovou cenu 353 600,- Kč bez DPH, tj. 427 856 Kč 

včetně DPH a pověřuje předsedkyni Svazku paní Hanu Plecitou jejím podpisem. 

Výsledek hlasování: PRO 5  PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 2/05/2022 bylo přijato. 

 

3. Porota architektonické soutěže – nominace závislých i nezávislých porotců 

Předsedkyně konstatovala, že všichni přítomni měli k dispozici návrh nezávislých členů poroty 

architektonické soutěže ve složení: 

Markéta Zdebská (BY architects, Praha) - http://www.byarchitects.cz/index.php; účastní se soutěží 
jako porotce, je metodická a pečlivá, člen; 
Ondřej Tuček (ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o., Praha) - https://www.a-tucek.cz; účastní se soutěží 

http://www.byarchitects.cz/index.php
https://www.a-tucek.cz/


jako porotce, má zkušenosti s realizacemi základních škol a dalších školských zařízení, je v České 
komoře architektů v pracovní skupině pro soutěže, člen; 
Ondřej Píhrt (SOA architekti, s.r.o., Praha) - https://s-o-a.cz/; má zkušenosti s realizacemi základních 
škol a dalších školských zařízení, účastní se soutěží se zadáním školských zařízení, člen. 
Jiří Opočenský (ov architekti s.r.o., Praha) - https://www.ov-a.cz/cs/; má zkušenosti s realizacemi 
školských zařízení, účastní se soutěží se zadáním školských zařízení, dobře pracuje v týmu, náhradník.  

Z následné diskuze vzešel návrh na doplnění poroty dvěma závislými porotci a čtyř náhradníků ve 
složení: 
Hana Plecitá,  řádný člen 
Martin Hakauf, řádný člen 
David Hrdlička, náhradník 
Petr Koukolíček, náhradník 
Petr Kovářík, náhradník 
Radim Fojtů, náhradník 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku schvaluje složení poroty architektonické soutěže o návrh Svazkové základní 

školy Pode Vsí ve složení Markéta Zdebská, Ondřej Tuček, Ondřej Píhrt, Hana Plecitá a Martin Hakauf, 

náhradníci Jiří Opočenský, David Hrdlička, Petr Koukolíček, Petr Kovářík a Radim Fojtů. 

Výsledek hlasování: PRO 5  PROTI 0  ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 3/05/2022 bylo přijato. 

 

4. Stavební program – příprava 

Členská schůze sestavila návrh stavebního programu. Dokument bude k dispozici všem starostům ve 

sdíleném prostoru k připomínkám a komentářům až do zahájení jeho schválení per rollam od 4. do 7. 

dubna 2022. 

 

 

V Odoleně Vodě 28. 3. 2022 

 

Zapsala: I. Cucová    

 

 

 

Ověřil: R. Fojtů     

 

 

 

Předsedkyně Svazku: H. Plecitá   

https://s-o-a.cz/
https://www.ov-a.cz/cs/
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