
Zápis z jednání Členské schůze Svazku obcí Pode Vsí

Odolena Voda, 18. 5. 2022, 10.00 hod.

Přítomni: H. Plecitá (Odolena Voda), M. Hakauf (Panenské Břežany), R. Fojtů, (Postřižín), P. Kovářík (Veliká Ves),
D. Hrdlička (Úžice)

Omluveni: P. Koukolíček (Kozoímn)

Hosté: M. Doubek, I. Cucová (MAS Nad Prahou), V. Luxemburk (CityUpgrade)

Jednám členské schůze zahájila předsedkyně Svazku obcí Pode Vsí (dále jen Svazku) paní Hana Plecitá (dále jen
Předsedkyně) a přivítala přítomné. Konstatovala, ze 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. UsnesenÍ přijatá per rollam
3. Postuparchitektonickésoutěževpřechodnémobdobíodvolebdoustavujícíhozasedánízastupitelstva

obce

Soutěžní podklady a podmínky architektonické soutěže
Mimořádné příspěvky obcí na rok 2022
RŮzné

4.

5.

6.

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 paní Hana Plecitá.
Návrh usnesení:

Členská schůze Svazku schvaluje navržený program Členské schůzce a volí zapisovatelem paní Ivu Cucovou a
ověřovatelem zápisu pam Hanu Plecitou.
Výsledek hlasování: PRO 5 PROTI O ZRŽEL SE 0
Usnesení č. 1/07/2022 bylo přijato.

2. Usnesení přijatá per rollam
Předsedkyně zrekapitulovala, ze od minulého jednání členské schůze 28. 3. 2022 proběhlo jedno jednání per
rollam. Při hlasování ve dnech 4. - 5. 4. 2022 byla přijata následující usnesení:

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: al) Navyšování
kapacit mateřských a základních škol - Technická studie ve výši 810 000 Kč.
Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI O ZRŽEL SE 0
Usnesení č. Ol/06/2022 bylo přijato.

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.
Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI O ZRŽEL SE 0
Usnesení č. 02/06/2022 bylo přijato.

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.

Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI O ZRŽEL SE 0
Usnesení č. 03/06/2022 bylo přijato.



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.
Výsledek hlasovám: PRO 5 PROTI O ZRŽEL SE 1 (Úžice neplatné hlasování)
Usnesení č. 04/06/2022 bylo přijato.

Členská schůze Svazku schvaluje stavební program (zadání) Svazková základní škola Pode Vsí.
Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI O ZRŽEL SE 0
Usnesení č. 05/06/2022 bylo přijato.

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, htt s: 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, prvm místo v soutěži
o návrh základní školy, zkušenost s realizací školských staveb).
Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI O ZRŽEL SE 0
Usnesení č. 06/06/2022 bylo přijato.

3. Postup archítektonické soutěže v přechodn? od voleb do ustavujícího zasedání zastu itelstva
obce

Pro ověření mandátu starostů v přechodném obdotí od komunálrích voleb 23. - 24. 9. 2022 do ustavujících
zasedání zastupitelstev obď byl vypracován právní rozbor Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti
územních samospráv, z.s.:

1. Je nutno si uvědomit, že na členské schůzi nemusí za obec vystupovat a jednat jenom starosta obce
(popř. vjeho nepřítomnosti místostarosta). Bude tomu tak vdrtivé většině případů, ale stanovy
připouští (viz ust. čl. Ill odst. 2) písm. c), ze zastupitelstvo členské obce rnůže rozhodnout o jejím
zastupovárí na jednání členské sct'n:íze i jinou fyzickou osobou. Pokud by takový případ nastal, určitě by
tato ,,jiná osoba" musela mít rozsah svých pravomocí kjednání za obec na členské schůzi určen
zastupitelstvem obce, jakožto orgánem, který ji na členskou schůzi za obec vyslal, neboť tato ,,jíná
osoba" nerí a priori zákonem určena k zastupování obce a k jednání jejím jménem.

2. Pokudsečlenskéschůzezúčastnístarostaobce(nebomístostarosta),dějesetakvrámcijehopravomoci
zastupovat obec, která je založena ust § 103 odst. 1) zákona o obcích (,,starosta zastupuje obec
navenek") a stanovami svazku, které zastupitelstvo každé členské obce schválilo, a zjednodušeně
řečeno, je oprávněn za obec jednat tak, jak mu to zákon buď ukládá nebo dovoluje, pokud mu
zastupitelstvo obce, jako nejvyšší orgán obce, neuloží jinak (samozřejmě za podmínky, ze to bude
souladné se zákonem).
Starosta obce proto nepotřebuje k tomu, aby se účastnil za obec členské schůze, žádné ,,pověření" ze
strany zastupitelstva obce (na rozdíl od ,,jiné osoby") a ani nepotřebuje žádné vymezení rozsahu
zastupovárí členské obce (pokud starostovi zastupitelstvo rozsah zastupování nějakým způsobem
,,nezúží"....).

3. Při rozhodování na členské schůzi svazku by si měl starosta obce vždy zodpovědět na dvě základní
otázky:
a) zda to, o čem se rozhoduje, může ,,jeho" obec učinit, a pokud ano,
b) zda to, o čem se rozhoduje, rnůže za obec ,,odsouhlasit" on sám (nebo zda mu to nepřísluší, neboť jde
o pravomoc zastupitelstva obce, a musí rnít ,,mandát", resp. ,,svolení" ze strany zastupitelstva obce).

Rozhodně situace však není taková, ze by k rozhodování o všem na členské schůzi musel mít starosta
obce předchozí ,,dobrozdání" či nějaké oprávnění (se stanoveným rozsahem) od zastupitelstva obce -
nebylo to tak určitě např. při volbě předsedy svazku, a ani při jiných záležitostech. Základní účel svazku
a cíle jeho činnosti jsou zřejmé ze stanov, starosta členské obce musí na členské schůzi rozhodovat tak,
aby byly naplněny.



Pokud např. svazek činí kroky k získání dotace na výstavbu školy a bude žádáno o dotací (dle stanov
rozhoduje členská schůze o přijetí dotace a o uzavření smlouvy o připjetí dotacei je to v souladu s cíli
svazku a starosta obce při hlasování na členské schůzi o této záležitosti nepotřebuje mít předchozí
souhlas zastupitelstva obce.
Pokud např. svazek nechává zpracovat projektovou dokumentaci pro získání územního a stavebního
povolení (dle stanov rozhoduje členská schůze o schválem právních jednání svazku, jejichž předmětem
je hodnota převyšující 200.000,-Kč - předpokládáme, ze u projektové dokumentace to bude více než
uvedená částka), je to opět v souladu s cíli svazku a starosta obce při hlasování na členské schůzi o
uzavření smlouvy o dílo na její vyhotovení (a o výběru zhotovitele projektové dokumentace, pokud o
něm bude rozhodovat členská schůze) nepotřebuje mít předchozí souhlas zastupitelstva obce.
Jiná by byla ale situace, pokud by si zastupitelstvo členské obce vyhradilo, ze chce o některých
záležitostech rozhodovat (např. o uzavřerí smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace), pak
by tímto rozhodnutím byl starosta této obce vázán a stejně tak by byl vázán rozhodnutím zastupitelstva
v té které konkrétní věci a v tomto duchu by měl na členské schůzi za svou obec hlasovat.

Zcela jiná situace bude např. v případě, ze by svazek žádal o úvěr a banka by požadovala záruku např.
zřízením zástavního práva k pozemku, který je ve spoluvlastnictví obcí (pozemek, na kterém má být
vystavěna škola) - zřízení zástavního práva k pozemku ve vlastnictví (spoluvlastnictví) obce je záležitost,
která je vyhrazena zastupitelstvu obce.

4. Obdobně je nutno pohlížet na případy, kdy na členské schůzi za obec vstupuje místostarosta (z důvodu
nepřítomnosti starosty obce nebo např. proto, ze funkce starosty je neobsazena).

5. Chápeme, ze existují možná jisté obavy ze strany starostů obcí vtom směru, jak dalece mohou na
členské schůzi za svou obec hlasovat a rozhodovat (zejm. pak vobdobí komunálních voleb), neboť
v daném případě půjde v mnoha směrech o nemalé peníze a dlouhodobé závazky, proto bude poměrně
dost záležet na tom, jak moc budou chtít být starostové krytí a zaštítěni svým zastupitelstvem - do jaké
míry si budou chtít nechat některá svá rozhodnutí od zastupitelstva ,,posvětit".
V každém případě doporučujeme, aby starostové na jednání svých zastupitelstev pravidelně informovali
o činnosti svazku, o krocích, které svazek činí k naplnění svých cílů a úkolů, a aby se tyto informace
promítly do zápisů ze zasedání zastupitelstev obcí např. i ve formě usnesení ,,zastupitelstvo obce bere
na vědoím informaci starosty obce o činnosti ...... za období ..... - příprava ......., zpracován ........, vybrán
zhotovitel ...., atd.", aby se předešlo situacím, kdy bude někdo tvrdit, ze nikdo neví, co se na svazu děje,
a že si tam starosta dělá, co chce.

6. K výše uvedené mu pak ještě považujeme za nezbytné upozornít (aby to nebylo tak ,,jednoduché"), ze
mezi základní povinnosti členů svazku patří podle ust. čl. V. odst. 2. Stanov svazku, mj. ,, jednat v souladu
se zájmy a z«aměry svazku a dbát dobrého jména svazku a podílet se na činnosti svazku, zejména plnit
svěřené úkoly", což koresponduje s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,
v platném znění, příkladmo - dle ust. § 159 platí, ze ,, Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje
se, že ji bude vykoru5vat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. íVk5 se m to, že jedná
nedbale, kdo není této péče řMného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při
jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.", nebo dle ust. § 2726 ,,Činy pro společnost škodlivé
jsou společníkovi zakázány. " - v tomto případě rozumějme společností svazek.
Uvedené příklady povinností se vztahují jak na členy svazku (tzn. na členské obce), tak na osoby jednající
v orgánech svazku, tzn. konkrétní zástupce členské obce, což v překladu znamená, ze jednat ve svazku
je třeba tak, aby jeho cíle byly naplňovány a nebyly poškozovány. Dodržováním těchto povinností by se
mělo zabránit disharmonii (po případné změně ve vedeních obcí) a zajistit kontinuita.

7. V době od konání komunálních voleb do zvolení nového starosty obce nebo místostarosty (tedy nikoliv
do konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce) vykonává dosavadní starosta obce pravomoci
starosty podle zákona o obcích (a dosavadní místostarosta vykonává pravomoci místostarosty).
Jsme zde sice u slovíček, nebot' dosavadní starosta obce není ve funkci starosty obce (,,pouze" vykonává
pravomoci starosty), ale pokud jde o zastupování obce navenek (tedy i při jednání členské schůze
svazku), jde o pravomoc starosty, kterou v tomto přechodném období vykonává dosavadní starosta.
Dosavadní starosta bude tedy v době od konání komunálmch voleb do zvolení nového starosty obce
nebo místostarosty oprávněn na členské schůzi obec zastupovat a jednat jejím jménem (a to i v případě,



ze půjde o osobu, která již nebude členem nového zastupitelstva obce) - samozřejmě, pokud
zastupitelstvo obce nerozhodne jinak a neurčí, ze obec bude při jednání členské schůze svazku
zastupovat ,,jiná osoba" (viz výše).

V souvislosti s časovým harmonogramem architektonické soutěže, kdy rozhodnutí o JŘBÚ a podpis smlouvy
spadá do přechodného období od komunálních voleb do ustavujících zasedání zastupitelstev obcí a potřebou
projednat výsledek JŘBÚ na dopracování studie resp. zpracování projektové dokumentace po vyhlášení
výsledků architektonické soutěže bylo navrženo, ze JŘBU bude odlože.no.
CityUpgrade přítomné informovala, ze dle zákona o zadávárí veřejných zakázek není stanovena žádná Ihůta pro
zahájení JFIBU. Praxe u architektonických soutěží je taková (dle právníků ČKA), ze někdy dojde k tomu, že je
JŘBU zahájeno až s několika měsíčním zpožděním. Tuto informaci o předběžné Ihůtě zahájení JŘBU právníci
doporučují napsat rovnou do soutěžních podmínek. Zároveň upozorňují, ze se zadání nesmí změnit ani
podmínky uvedené v soutěžních podmínkách. Do soutěžních podmínek bude tedy uveden předběžný termín
zahájení JŘBU na únor 2023. Dále budou do smlouvy o dílo, která bude předmětem jednáníJFlBU (vzor bude
zpracovávat CityUpgrade) zapracována ustanovení o tom, ze zahájení projektových prací na jednotlivých
projekčních fázích bude projektant zahajovat vždy jen na výzvu objednatele a v případě neudělení dotací na
stavbu svazkové školy se smlouva ruší včetně všech projekčních závazků. Případná rozpracovanost bude
objednatelem proplacena.

Dále byl vznesen dotaz, zda je nutné pro získání regulérnosti soutěže dodržet kalkulovanou cenu PD. Když bude
soutěž jen o návrh podle § 143 odst. 1 ZZVZ, tak to není třeba řešit, ale pokud budeme končit JŘBU na nějakou
fázi projektové dokumentace, tak se v komentáři k uvedenému paragrafu zmiňuje důvodová zpráva, která
MMR doporučuje vydání metodiky, jak v soutěžích postupovat, aby nebyly upřednostňovány zájmy členů
profesních komor před zájmy zadavatelů. O vyjádření MMR k existenci metodiky MAS Nad Prahou požádala,
dosud však neobdržela vyrozumění.
CityUpgrade odpověděla, ze cena projektové dokumentace musí být určena dle kalkulačky ČKA a nemusí být
uvedena v soutěžních podmínkách. Jednání o ceně projektové dokumentace proběhne až v rámci JŘBU. Dobrá
praxe je taková, ze se cena projektové dokumentace již píše do soutěžních podmínek, aby bylo jasno, ze
vyhlašovatel nehodlá práci a cenu projektových prací ,,podseknout". Po konzultaci se zástupci ČKA bude do
soutěžních podrrínek uvedeno, ze cena bude určena dle kalkulačky ČKA, ale finální částku 44 000 000,- bude
odstraněna a bude až předmětem JŘBU, kdy na základě vysoké ceny ze strany architekta můžete JŘBU zrušit.
Takto upravené soutěžní podmínky dostanou regulérnost ČKA, avšak otazník nad cenou projektové
dokumentace se přesouvá do JŘBU.
Termíny pro odevzdání soutěže budou posunuty na konec srpna 2022 a JŘBU bude probíhat až po komunálních
volbách.

Návrh usnesení:

Členská schůze Svazku bere na vědomí informace Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních
samospráv, z.s. a CityUpgrade, s. r. o. k průběhu jednacího řízení bez uveřejnění po vyhlášení výsledků
architektonické soutěže Svazková škola Pode Vsí.

Usnesení č. 2/07/2022 bylo přijato.

4. Soutěžní podklady a podmínky architektonické soutěže
Předsedkyně konstatovala, ze všichni přítomní měli k dispozici návrh soutěžních podkladů a soutěžních
podmínek architektonické soutěže. Do schváleného návrhu stavebního programu byly na místě zapracovány
výsledky Kulatých stolů, které se uskutečnily 17. května 2022.
Návrh usnesení:

Členská schůze Svazku schvaluje soutěžní podklady a soutěžení podmínky Architektonické soutěže Svazková
škola Pode Vsí a ukládá MAS Nad Prahou zveřejněm soutěže o návrh ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu
zadavatele po obdržení potvrzení regulérnosti architektonické soutěže od ČKA.
Výsledek hlasování: PRO 5 PROTI O ZRŽEL SE 0
Usnesení č. 3/07/2022 bylo přijato.



5. Mimořádné příspěvky obcí na rok 2022
MAS Nad Prahou upozornila přítomné starosty, ze dle Stanov byl termín úhrady pravidelného ročního vkladu
28. 2. dle počtu obyvatel k 1. 1. kalendářního roku. Dále uvedla, ze bude nutné uhradit mimořádný vklad
k úhradě výdajů spojených s výdaji archítektonické soutěže. Výše pravidelných i mimořádných vkladů je
uvedena v tabulce, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást zápisu.
Návrh usnesení:

Členská schůze Svazku schvaluje výši mimořádných finančních vkladů pro rok 2022, které budou uhrazeny na
účet Svazku do 15. 9. 2022

Výsledek hlasování: PRO 5 PROTI O ZRŽEL SE 0
Usnesení č. 4/07/2022 bylo přijato.

V Odoleně Vodě 18. 5. 2022

Zapsala: I. Cucová 4
Ověřila: H. Plecitá

í

Předsedkyně Svazku: H. PÍecitá {',g


