
Zápis z jednání Členské schůze Svazku obcí Pode Vsí 

Odolena Voda, 9. 11. 2022, 10.00 hod. 

Přítomni: H. Plecitá (Odolena Voda), J. Ledvinková (Odolena Voda), M. Hakauf (Panenské 

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

Omluveni: P. Koukolíček (Kozomín) 

Hosté: Ing. Iva Cucová (ICProjekty s.r.o.) 

Jednání členské schůze zahájila dosavadní 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. volba statutárního orgánu Svazku 

3. pověření člena Svazku k  dispozici s bankovními účty svazku a uskutečnění finanční 

transakce (doplněno) 

4. návrh rozpočtu Svazku na rok 2023 

5. návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku na roky 2023 – 2025 

6. odvolání proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele architektonické soutěže o 

návrh Svazkové školy Pode Vsí 

7. rozhodnutí o zahájení JŘBÚ s vítězným uchazečem 

8. výstava návrhů architektonické soutěže (doplněno) 

9. 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 David Hrdlička. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku obcí Pode Vsí schvaluje navržený program Členské schůzce a volí 

zapisovatelem paní Ivu Cucovou a ověřovatelem zápisu pana Davida Hrdličku. 

Výsledek hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 1/11/2022 bylo přijato. 

 

 

2. volba statutárního orgánu Svazku 

Předsedkyně konstatovala, že paní Jarmila Ledvinková, místostarostka města Odolena Voda 

předložila pověření Rady města Odolena Voda k zastupování města v Členské schůzi Svazku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Hana Plecitá, zastupitelka města Odolena Voda již není 

zástupcem města v Členské schůzi, dojde na základě čl. III, odst. 2., písm. b) a c) Stanov 

k volbě nového předsedy nebo předsedkyně Svazku. Předsedkyně vyzvala přítomné zástupce 

členských obcí k předložení návrhů na předsedu nebo předsedkyni Svazku. Starosta členské 



obce Úžice pan David Hrdlička navrhl na nového předsedu Svazku starostu obce Veliká Ves 

pana Petra Kováříka.  

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku obcí Pode Vsí volí na základě návrhu obce Úžice zastoupené 

starostou panem Davidem Hrdličkou pana Mgr. Petra Kováříka předsedou Svazku obcí Pode 

Vsí. 

Výsledek hlasování: PRO  4 PROTI 0 ZRŽEL SE 1 (P. Kovářík) 

Usnesení č. 2/11/2022 bylo přijato. 

Řízení jednání Členské schůze se ujal pan Petr Kovářík. 

3. pověření člena Svazku k  dispozici s bankovními účty svazku a uskutečnění finanční 

transakce 

Na základě čl. III, odst. 3, písm. c) Stanov je k dispozici s bankovními účty svazku a 
uskutečnění finanční transakce potřeba vždy podpisu předsedy a členskou schůzí určené 
osoby. Předseda Svazku navrhl, aby byl pověřen starosta obce Panenské Břežany pan  Martin 
Hakauf a místostarostka města Odolena Voda paní Jarmila Ledvinková. 
Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku obcí Pode Vsí pověřuje dispozicí s bankovními účty svazku a 

uskutečnění finanční transakce pana Martina Hakaufa a paní Jarmilu Ledvinkovou. 

Výsledek hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 3/11/2022 bylo přijato. 

4. návrh rozpočtu Svazku na rok 2023 

Předseda Svazku navrhl, aby rozpočet Svazku na rok 2023 zahrnoval výdaje v celkové výši 
3 200 000 Kč na administraci Svazku (96 000 Kč), na organizaci JŘBÚ (73 500 Kč) a na 
dopracování Návrhu na stavbu (3 000 000 Kč s tím, že od celkové ceny bude odečtena cena, 
která byla vybranému zhotoviteli vyplacena na základě předcházející architektonické soutěže 
o návrh). Výdaje budou kryty ročními a mimořádnými vklady členských obcí ve výši 3 200 000 
Kč. 
Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku obcí Pode Vsí ukládá paní Ivě Cucové zaslání návrhu vyrovnaného 

rozpočtu Svazku na rok 2023 s příjmy a výdaji ve výši 3 200 000 Kč členským obcím Svazku ke 

zveřejnění na úředních deskách. 

Výsledek hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 4/11/2022 bylo přijato. 

 
5. návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku na roky 2023 – 2025 

Předseda Svazku navrhl, aby střednědobý výhled rozpočtu Svazku zahrnoval výdaje na 

výstavbu školy rozdělené do let 2024 (cca 300 000 000 Kč) a 2025 (cca 300 000 000 Kč). 

Příjmy ve stejné výši budou kryty dotacemi MŠMT, dalšími případnými dotacemi na úhradu 

financování vlastního podílu, finančními nástroji, úvěry a ročními a mimořádnými vklady 

členských obcí. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku obcí Pode Vsí ukládá paní Ivě Cucové zaslání návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu Svazku na roky 2023 - 2025 dle závěrů diskuze členským obcím Svazku ke 



zveřejnění na úředních deskách. 

Výsledek hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZRŽEL SE 0 

Usnesení č. 5/11/2022 bylo přijato. 

 

6. odvolání proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele architektonické soutěže o 

návrh Svazkové školy Pode Vsí 

Předseda přítomné informoval o podání odvolání k rozhodnutí zadavatele o výsledku 

architektonické soutěže a o jeho zamítnutí. Dokumenty byly zveřejněny na profilu zadavatele 

Svazku. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku obcí Pode Vsí bere na vědomí informaci o průběhu architektonické 

soutěže. 

 

7. rozhodnutí o zahájení JŘBÚ s vítězným uchazečem 

Předseda navrhl, aby JŘBÚ s vítězným uchazečem bylo zahájeno ve 2. polovině ledna 2023. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku obcí Pode Vsí bere na vědomí termín vyhlášení JŘBÚ. 

 

8. výstava návrhů architektonické soutěže 

Předsedající vyzval přítomné k diskuzi, kdy by se měla uspořádat výstava návrhů 

architektonické soutěže. Pokud budou k dispozici výstavní prostory a termín bude vyhovovat 

vítězným architektům, bude vernisáž bude připravena ještě do konce roku. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku obcí Pode Vsí bere na vědomí informaci o přípravách výstavby 

návrhů architektonické soutěže. 

 

9. Různé 

V rámci bodu nebyly vzneseny žádné příspěvky. 

 

V Odoleně Vodě 9. 11. 2022 

 

Zapsala: I. Cucová 

 

Ověřil: D. Hrdlička 

 

Předseda: P. Kovářík 
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