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 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí 
 

Zápis z řádného jednání 

DSO Povýmolí č. 8/2022 

 

Termín : 8.12.2022 

Místo : zasedací místnost MěÚ, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

Rozdělovník : Markéta Rydvalová, Šárka Rumanová, Lenka Houžvičková, 

Milan Černý, Pavel Běloch, Jitka Hájková, M. Nilsson Marečková 

(Svazková základní škola Povýmolí), Jana Svatošová,  

Přítomní členové : Markéta Rydvalová (Úvaly), Lenka Houžvičková (Květnice), Milan 

Černý (Dobročovice), Pavel Běloch (Hradešín), Šárka Rumanová 

(Přišimasy) 

 

 

Ekonom                         

 

Hosté              

: 

 

: 

Jitka Hájková 

 

Jana Svatošová (projektová manažerka) 

 

Tajemník 

/zapisovatel  

: Monika Šimáňová 

   

 

Program jednání : 

 

1. Zahájení  

2. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky  

 Závěr, diskuze, různé 

1. Zahájení 

Předsedkyně DSO Povýmolí Markéta Rydvalová přivítala všechny přítomné v 10:00 hod. a 

zahájila jednání.  

Následně přítomné seznámila  s programem jednání, který byl následně schválen. 
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2. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem ,,Svazková základní škola 

v Úvalech – generální projektant – DÚR, DSP, OPS a AD“ 

 

Předsedkyně svazku předala slovo Janě Svatošové – projektové manažerce, která detailně 

přítomné seznámila z jakých důvodů je nutné zrušit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem 

,,Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant – DÚR, DSP, OPS a AD“. 

Proběhla diskuze mezi přítomnými a poté bylo navrženo níže uvedené usnesení. 

 

Text usnesení č. 22/2022 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí  

souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky s  

názvem ,,Svazková základní škola v Úvalech – generální 

projektant – DÚR, DSP, OPS a AD“ 

  

  
Pro 4 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Závěr, diskuze, různé 

Pí Rydvalová informovala přítomné, že bude připraven článek do Života Úval týkající se projektu 

,,Svazková škola Povýmolí“ a poté článek bude rozeslán starostům okolních obcí ke zveřejnění.  

 

Pí Rumanová vnesla dotaz, jak se bude řešit případné ,,roztřídění žáků“, které jsou přihlášení 

v Úvalech a za jakých podmínek bude přijat žák do Úval nebo Jiren. Pí Svatošová odpověděla, že 

pravděpodobně budou varianty přijetí na bázi dobrovolnosti nebo dle spádovosti (věku, 

trvalého bydliště atd). Pí Rydvalová uvedla, že výše uvedené bude řešeno v rámci zápisu.  

 

Pí Rydvalová ukončila jednání v 10:45 hodin a pozvala přítomné na další jednání dne 19.12.2022 

v 11 hodin.  

 

 

 

Zapsala: Monika Šimáňová 

 

 

 

 

Ověřil: Markéta Rydvalová v.r. 

 

 


