
Zápis č. 6/2021 

 

Z mimořádného jednání DSO Povýmolí per rollam konané dne 8. 11. 2021 od 20:00 

hodin – 10. 11. 2021 do 16:00 hodin 

  

 Členové . Hlasování: P. Borecký (Úvaly), S. Plocek (Květnice), M. Černý (Dobročovice), P. 

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

 

 

Jednání se týká uzavření nájemní smlouvy na budovu základní školy v Jirnech, uzavření 

Smlouvy o spolupráci mezi obcemi zapojenými do svazku a schválení zhotovitele 

technických podkladů pro výběrové řízení na projektanta svazkové školy.  

 

1) Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo Jiren schválilo uzavření smlouvy s obcí Květnice a 

nikoliv s DSO Povýmolí a DSO Povýmolí již svým usnesením č. 11/2021 ze dne 25. 6. 2021 

odsouhlasilo v bodě  2, že členové DSO Povýmolí souhlasí s podpisem nájemní smlouvy 

základní školy v Jirnech a pověřují předsedu svazku ujednáním smluvních podmínek a 

podpisem nájemní smlouvy, navrhujeme revokaci tohoto usnesení. 

 

 

Text usnesení č. 14/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

 

1)  souhlasí se zrušením bodu 2 usnesení č. 11/2021 

ze dne 25. 6. 2021, který zní: 

 

 s podpisem nájemní smlouvy základní školy v Jirnech 

a pověřují předsedu svazku ujednáním smluvních 

podmínek a podpisem nájemní smlouvy  
Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti  
Zdržel se  

 

 

2) Obce zapojené do svazku souhlasí s tím, že Květnice zajistí nájemní smlouvou budovu 

v Jirnech pro účely zřízení Svazkové školy od 1. 9. 2022. Květnice tak na sebe přebírá 

odpovědnost nájemce. 

 

 

 

 



Text usnesení č. 15/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

1) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi obcí 

Květnice a obcí Jirny na nájem objektu ZŠ Jirny č.p. 

45 pro účely Svazkové školy Povýmolí od 1.9.2022 

do 31.8.2025 za částku 20.000,- Kč/měsíc po dobu 

nájmu, s opcí na další školní rok a s přechodem 

smlouvy od 1.9.2022 na zřízenou školskou 

právnickou osobu 

2) souhlasí s příspěvkem na úhradou nákladů na 

úpravy a vybavení objektu ZŠ Jirny pro zahájení 

provozu SŠ od 1.9.2022 dle schváleného podílu 

uvedeném v tabulce, která je přílohou tohoto 

usnesení 

3) souhlasí  s umisťováním dětí z obcí, které jsou 

členy svazku obcí do Svazkové školy Povýmolí, od 

školního roku 2022/2023  
Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti  
Zdržel se  

 

 

3) Nejen pro právní jistoty Květnice při uzavření nájemní smlouvy, ale i pro účely další 

spolupráce mezi obcemi zapojenými do svazku v dalších volebních obdobích, 

navrhujeme deklarovat práva a povinnosti obcí zapojených do svazku v přiložené 

Smlouvě o spolupráci na realizaci „Svazkové školy“.  

 

Text usnesení č. 16/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

1) souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci na 

realizaci „Svazkové školy“ 

2) předloží návrh smlouvy na jednání svých 

zastupitelstev k odsouhlasení 

3) v případě odsouhlasení všemi zastupitelstvy obcí 

zapojených do svazku pověřují předsedu svazku 

k podpisu smlouvy  
Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti  
Zdržel se  

 

 

4) Pro přípravu nového zadávacího řízení na projektanta svazkové školy bude nezbytné 

do zadání zapracovat změny spojené s přechodem do navazujícího programu MŠMT 



Prstence II. V rámci projektu má dojít k navýšení kapacity na 810 žáků. Technické vstupy 

zajistí AF ateliér s.r.o., se sídlem Jilemnického 600/3, IČO 28902211 

 

Text usnesení č. 17/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

1) souhlasí se zadáním dokumentace pro zadávací 

řízení na projektanta svazkové školy AF ateliér 

s.r.o., se sídlem Jilemnického 600/3, IČO 28902211 

za nabídkovou cenu 600Kč/hodinu, odhadovaný 

rozsah prací je 125 hodin  
Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti  
Zdržel se  

 

 

Zapsala: Dana Kučerová, tajemník 

 

 

Ověřil: Petr Borecký, předseda v.r. 

 


