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 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí 

 

Zápis z jednání 

DSO Povýmolí č. 2/2020 
 

Termín : 9. 9. 2020 

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

Rozdělovník : P. Borecký, Š. Rumanová, L. Přibyl, L. Havel, S. Plocek, M. 

Slováček, J. Hájková, P. Běloch 

Přítomní členové : Petr Borecký, Stanislav Plocek, Šárka Rumanová, Pavel 

Běloch, Marcel Slováček, Luboš Přibyl 

Omluveni 

 

Ekonom                         

 

Host                       : 

: 

 

:           

 

  

 

 

 

Jana Svatošová, Jaroslav Špaček, Martina Vodičková, Hana 

Lánská, Jitka Hájková 

 

Tajemník 

/zapisovatel  

: Dana Kučerová 

   

 

Stav přítomných      :        

 

Program jednání : 

 

1. Zahájení 

2. 
Představení rozpočtu Svazkové školy, rozdělení nákladů mezi jednotlivé obce 

3. 
Přehled vypsaných dotací 

4. 
Informace o vypsání nadlimitní veřejné zakázky na generálního projektanta 

Svazkové základní školy 

5. 
Jmenování členů hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na generálního 

projektanta Svazkové základní školy 

6. 
Představení pověřeného ředitele TS, informace o fungování sběrného dvora a 

možnosti jeho využití pro občany svazku 

7. Závěr, diskuze, různé 
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 Ad 1) Zahájení  

 

Předseda svazku P. Borecký přivítal všechny přítomné v 15:00 hod. a zahájil jednání. Poté 

seznámil přítomné s programem jednání. 

 

Ad 2) Představení rozpočtu Svazkové školy, rozdělení nákladů mezi jednotlivé obce 

 

Na základě podkladů od AF ateliér s.r.o., který vyhotovil dokumentaci pro ÚR, jsou 

předpokládané náklady na výstavbu Svazkové školy 658 mil. včetně DPH. Tato částka je 

stanovena na základě reálných nákladů obdobných akcí. Předpokládané náklady pro jednotlivé 

obce jsou uvedeny v tabulce níže. Zástupci obcí s výší svého podílu souhlasí a předloží částku ke 

schválení svým zastupitelům. Souhlasné stanovisko s výší podílu a účastí na dotačních 

titulech (viz. další bod) bude použito pro žádosti o dotace. Obce je předloží nejpozději do 

konce listopadu.  

 

Tabulka odhadovaných podílů obcí 

Svazková škola Povýmolí 

Obce 
Podíl jednotlivých obcí na nákladech (za podmínek dotace 85% 
uznatelných nákladů) 

Zlatá 4 000 000 Kč 

Hradešín 4 000 000 Kč 

Úvaly 96 000 000 Kč 

Květnice 36 000 000 Kč 

Přišimasy 4 000 000 Kč 

Dobročovice 4 000 000 Kč 

    

    

Náklady na školu  658 000 000 Kč 

Odhadovaná dotace 510 000 000 Kč 

Podíl obcí 148 000 000 Kč 

 

Náklady jsou jen odhadované a jsou stanovené podle přepočtu tříd připadajících na jednotlivé 

obce. Skutečná výše nákladů je závislá na reálně vysoutěžené ceně dodávky. 

 

 

Ad3) Přehled vypsaných dotací 

Projektový manažer města Úvaly informoval přítomné o vypsaných dotačních titulech, v rámci 

kterých by bylo možné získat příspěvek na stavbu školy. Žádost o dotaci je možné předložit 

v rámci: 

1) Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP na přípravu 

projektové dokumentace pro SP ve výši až 2 457tis. Kč 
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2) 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního 

vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, v tomto programu je 

dotace až 85% způsobilých nákladů na realizaci akce 

3) Operační program životního prostředí, prioritní osa 5.1.c - Projekty zaměřené na 

výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu, zde je 

možné získat dotaci až 50 mil. Kč na realizaci akce 

 

Text usnesení č. 4/2020 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí souhlasí s předložením žádostí o 

dotaci v rámci následujících dotačních titulů: 

1) Programu 2020 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory včasné přípravy 

projektů EU 2021+ a NIP na přípravu projektové 

dokumentace pro SP ve výši 3500Kč/nového žáka 

2) 133 330 - Podpora vybraných projektů rozvoje 

výukových kapacit základního vzdělávání 

zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky 

obcí, členové DSO Povýmolí výslovně souhlasí 

se závazkem spolufinancování akce v 

minimální výši 15% z celkových nákladů akce 

3) Operačního programu životního prostředí, 

prioritní osa 5.1.c - Projekty zaměřené na 

výstavbu nových veřejných budov v pasivním 

energetickém standardu, členové DSO 

Povýmolí výslovně souhlasí se závazkem 

spolufinancování akce v minimální výši 70% z 

celkových uznatelných nákladů akce 

 Usnesení bylo přijato 

Pro 6 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

 

Text usnesení č. 5/2020 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí souhlasí s tím, že mají zájem 

využívat připravované navýšení „kapacit základních 

škol“ 

 

 Usnesení bylo přijato 

Pro 6 

 Proti 0 

Zdržel se 0 
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Ad 4) Informace o vypsání nadlimitní veřejné zakázky na generálního projektanta Svazkové 

základní školy 

 

Členům svazku byla před konáním jednání zaslána zadávací dokumentace k připomínkám. 

Dotazy byly na jednání zodpovězeny a připomínky zapracovány. Do konce září se předpokládá 

vyhlášení výběrového řízení na profilu zadavatele. Administraci zakázky provede advokátní 

kancelář Klára Zábrodská za odměnu ve výši 75tis. Kč bez DPH.  

 

 

Ad 5) Jmenování členů hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na generálního projektanta 

Svazkové základní školy 

 

Text usnesení č. 6/2020 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí jmenují členy hodnotící komise 

nadlimitní veřejné zakázky na generálního projektanta 

Svazkové základní školy:  

J. Borecký, S.Plocek, M. Hofman, D. Kraus, P. Matura  

 

Náhradníci: P. Běloch, L. Přibyl, M. Slováček  Usnesení bylo přijato 

Pro 6 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

 

Ad 6) Představení pověřeného ředitele TS, informace o fungování sběrného dvora a 

možnosti jeho využití pro občany svazku 

 

Pověřený ředitel TS prezentoval zástupcům obcí možnost uzavření smlouvy o využití sběrného 

dvora pro občany okolních obcí.  

 

Starosta P. Borecký ukončil jednání v 16:35 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: 

Dana Kučerová 

 

      

 

                 

Ověřil:  

Petr Borecký    


