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 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí 
 

Zápis z řádného jednání 

DSO Povýmolí č.4/2021 

 

Termín : 25. 6. 2021 

Místo : Zasedací místnost, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

Rozdělovník : P. Borecký, Š. Rumanová, P. Běloch, S. Plocek, M. Černý  

Přítomní členové : P. Borecký (Úvaly), L. Houžvičková (Květnice), T. Hrdlička (Dobročovice), 

P. Běloch (Hradešín), Š. Rumanová (Přišimasy),  

 

Omluveni 

 

Ekonom                         

 

Host                         : 

: 

 

: 

 

 S. Plocek 

 

J. Hájková 

 

P. Šebesta (právník, Úvaly), J. Svatošová (PM Úvaly) 

Tajemník 

/zapisovatel  

: D. Kučerová 

   

 

Stav přítomných      :     5 

 

Program jednání : 

 

1. Zahájení 

2. 
Schválení závěrečného účtu DSO Povýmolí za r. 2020 a zpráva o přezkoumání 

hospodaření 2020 

3. Schválení účetní uzávěrky za r. 2020 

4. Vystoupení obce Zlatá ze svazku 

5. Zrušení zadávacího řízení Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant - II 

6. Zřízení Svazkové školy Povýmolí  

7. Změna starosty obce Dobročovice 

8. Neúčast obec Tuklaty 

9. Přesun projektu Svazkové školy do Prstence II 

10. Závěr, diskuse, různé 

 

 

 Ad 1) Zahájení  

Předseda svazku Petr Borecký přivítal všechny přítomné v 10:00 hod a seznámil je 

s programem jednání. 
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Ad 2) Schválení závěrečného účtu DSO Povýmolí za r. 2020 a zpráva o přezkoumání   

hospodaření 2020 

 

 

Text usnesení č. 8/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí schvalují závěrečný účet 

Dobrovolného svazku obcí Povýmolí za rok 2020 a berou 

na vědomí zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření 

za rok 2020 bez výhrad   

 Usnesení bylo přijato  

Pro 5 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

 

Ad 3) Schválení účetní závěrky za rok 2020 

 

Text usnesení č. 8/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí schvalují závěrečný účet 

Dobrovolného svazku obcí Povýmolí za rok 2020  Usnesení bylo přijato  

Pro 5 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

Ad 4) Vystoupení obce Zlatá ze svazku 

Vzhledem k tomu, že v příštích letech se bude činnost DSO soustředit na projekt výstavby 

svazkové školy, kterého se obec Zlatá nebude účastnit, dospěly obě strany k závěru, že obec 

Zlatá vystoupí ze svazku (obec by se musela i přes neúčast na projektu podílet na úkonech 

spojených s realizací, což by přinášelo zbytečnou administrativní zátěž). Členové svazku se 

dohodli, že obci Zlatá bude vyplacena zpět polovina členského příspěvku za rok 2021.  

Text usnesení č. 9/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí berou na vědomí vystoupení obce 

Zlatá ze svazku ke dni 30. 6. 2021 a souhlasí s vyplacením 

podílu ve výši ½ roční příspěvku za rok 2021 a pověřují 

předsedu svazku s realizací tohoto usnesení  Usnesení bylo přijato  

Pro 5 

 Proti 0 

Zdržel se 0 
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Ad 5) Zrušení zadávacího řízení Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant 

- II 

Předseda svazku informoval zúčastněné o vývoji přezkoumání zadávací dokumentace u ÚOHS 

(správní řízení spis. zn.: ÚOHS-S0139/2021/VZ). Zadavatel nahlédnutím do spisu zjistil, že 

součástí podkladů pro vydání rozhodnutí je stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky, které MMR vydalo na základě žádosti ÚOHS. MMR ve svém stanovisku uvedlo, že z 

dopřesnění v zadávací dokumentaci v příloze č. 8 vyplývá, že dochází ke změnám kapacity 

umístěné stavby oproti kapacitám uváděným ve výrokové části územního rozhodnutí. S 

ohledem na skutečnost, že právní zástupci DSO se po prostudování předmětného stanoviska 

MMR domnívají, že zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky nebyly stanoveny v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vzhledem k tomu, že již není možné 

přijmout jiné opatření k nápravě, navrhuje předseda svazku zrušení zadávacího řízení Zakázky. 

 

Text usnesení č. 10/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí ruší: 

1. Zadávací řízení Svazková základní škola v Úvalech 

– generální projektant - II 

2. Ukládají předsedovi DSO Povýmolí vyhlášení 

nového výběrového řízení, které zohlední 

připomínky v rámci řízení ÚHOS 

3. Pověřují předsedovi DSO Povýmolí dalšími 

variantami řešení přípravy projektové 

dokumentace Usnesení bylo přijato  

Pro 5 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

Ad 6) Zřízení Svazkové školy Povýmolí  

Zřizovací listina svazkové školy byla schválena jednotlivými zastupitelstvy obcí., zastupitelé 

města Úvaly ji schválili na svém zasedání 24. 6. 2021. 

Vzhledem k prodlevě s realizací Svazkové školy Povýmolí (z důvodu obstrukcí při 

zadávacímřízení na generálního projektanta) navrhl předseda DSO Povýmolí zřízení Svazkové 

školy v nevyužívané budově ZŠ v Jirnech. Nájemné činí 20 000Kč/měsíc + poplatky. 

Předpokládaná doba nájemního vztahu jsou tři roky, každý rok by měla být vytvořena kapacita 

minimálně pro 50 dětí. Jirny budou uvedeny jako prozatímní sídlo Svazkové školy, která se po 

výstavbě na Hostíně přesune do nové budovy v Úvalech. V příloze je návrh zřizovací listiny 

školské právnické osoby. 

Parametry nájemní smlouvy – na 3 roky, 240 000Kč/rok, elektřina, služby cca 200 000 Kč/rok. 

V budově budou nezbytné drobné úpravy, výmalba + bude nezbytné zajistit vybavení.  

Příprava informace na web obcí o zahájení Svazkové školy v Jirnech – škola bude pro žáky 

otevřena od 1. 9. 2022. 

Ke konci roku 2021 bude vypsáno výběrové řízení na ředitele školy, v jehož kompetenci škola 

od 1. 1. 2022 bude. Mimo jiné ředitel školy zajistí výběr učitelů.  
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Text usnesení č. 11/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí souhlasí: 

1. se zřízením Svazkové školy Povýmolí a pověřují 

předsedu svazku zápisem zřizovací listiny do příslušných 

rejstříků a dalšími nezbytnými úkony vedoucím ke zřízení 

Svazkové školy 

2. s podpisem nájemní smlouvy základní školy v Jirnech a 

pověřují předsedu svazku ujednáním smluvních 

podmínek a podpisem nájemní smlouvy Usnesení bylo přijato  

Pro 5 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Ad 7) Změna starosty obce Dobročovice 

 

Členové DSO Povýmolí berou na vědomí změnu ve vedení obce Dobročovice a těší se na 

spolupráci s nově jmenovaným starostou obce panem Milanem Černým. 

 

Ad 8) Neúčast obec Tuklaty 

Vedení obce Tuklaty neprojevilo zájem o účast v projektu Svazkové školy, vhodnějším řešením 

nedostatečné kapacity ZŠ je pro tuklatské využití budovy v Liblicích. 

 

Ad 9) Přesun projektu Svazkové školy do Prstence II 

DSO obdrželo dopis od MŠMT s nabídkou na přesunutí projektu svazkové školy do Prstence II. 

Přesun umožní navýšení příspěvku na žáka ze 750tis. na 800tis Kč, prodloužení realizace 

projektu až do roku 2028. Projekt školy bude v programu jmenovitě uveden. Program bude 

vyhlášen již tento rok a vzhledem ke stavu zadávacího řízení na projektanta přesun nezpůsobí 

časové zdržení. 

 

Text usnesení č. 12/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí souhlasí: 

S realizací projektu výstavby Svazkové školy v rámci 

Prstence II - 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury 

základního vzdělávání zřizovaného obcemi a 

dobrovolnými svazky obcí Usnesení bylo přijato  

Pro 5 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 10) Závěr, diskuse, různé 

 

Zapsala: Dana Kučerová, tajemník 

 

 

Ověřil: Petr Borecký, předseda 


