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 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí 

 

Zápis z jednání 

DSO Povýmolí č. 3/2020 
 

Termín : 20.11. 2020 

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

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

Hájková, P. Běloch 

Přítomní členové : Petr Borecký, Stanislav Plocek, Marcel Slováček, Luboš 

Přibyl, Pavel Běloch, Šárka Rumanová (online) 

Omluveni 

 

Ekonom                         

 

Host                       : 

: 

 

:           

 

  

 

 

 

Jana Svatošová, Lenka Houžvičková, Matěj Král, Barbora 

Pivničková, Patrik Šebesta 

Tajemník 

/zapisovatel  

: Dana Kučerová 

   

 

Stav přítomných      :       6 + 6 

 

Program jednání : 

 

1. Zahájení 

2. Rozpočet Svazkové školy, rozdělení nákladů mezi jednotlivé obce 

3. Náklady spojené s přípravou 

4. Závěr, diskuze, různé 

 

 

 Ad 1) Zahájení  

Předseda svazku P. Borecký přivítal všechny přítomné v 9:00 hod. a zahájil jednání. Poté 

seznámil přítomné s programem jednání. 

 

 

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

Zástupci obce Květnice zaslali 13.11.2020 všem zástupcům obcí DSO Povýmolí (bude 

přílohou tohoto zápisu), ve kterém rozporují odhadované podíly obcí uvedené v zápisu 

z jednání DSO č. 2/2020 z 9.9.2020 (viz tabulka) 
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Tabulka odhadovaných podílů obcí - zápis č. 2/2020 z 9.9.2020 

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 

 

Místostarostka Lenka Houžvičková objasnila důvody rozporu ve výpočtu nákladů 

jednotlivých obcí. Odkazuje na vývoj od r. 2015, kdy byla zastupitelstvem obce schválena 

částka 10 mil. Kč, v r. 2019 zastupitelé neformálně připustili 15 mil. Kč a v zápise 

z 9.9.2020 je bez bližšího odůvodnění částka 36 mil. Kč. Tuto částku již obec Květnice 

nemůže akceptovat. 

Zastupitel obce Květnice Matěj Král dále poukázal, že považuje rozdělení podílů za 

svazkovou školu mezi obce za neadekvátní. Původní výpočet podílu na jednotlivé obce 

vycházel z odhadu jednotlivých obcí s umístěním požadovaného počtu žáků do svazkové 

školy. Tento výpočet však neodpovídá plánované předpokládané realitě a zajištění míst 

jednotlivých obcí tímto způsobem není v souladu se školským zákonem. 

P. Matěj Král navrhl nový výpočet podílu nákladu obcí na výstavbu školy, který bude 

požadované kapacity jednotlivých obcí věrněji promítat do příspěvku na nákladech. Tento 

model vychází počtu obyvatel těchto obcí k 31.9.2019 dle demografické studie:  

 
 

P. Svatošová – v současnosti je ze strany MŠMT přislíbena dotace ve výši cca 200 mil. Kč.  

Vzhledem k tomu, že na základě demografické studie byla navýšena kapacita školy 

z původních 2 x 9 tříd na 3 x 9 tříd a došlo k navýšení nákladů, je nezbytné začít jednání 

s MŠMT o navýšení dotace. V současné době žádost připravujeme. 
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K nově navrhovanému výpočtu podílu se postupně vyjádřili všichni zástupci obcí a shodli 

se na tom, že v současné době vzhledem k omezeným příjmům obcí bude nutno získat na 

výdaje pro DSO Povýmolí společný úvěr u banky. 

 

P. Slováček – podobně jako Květnice jsou na tom i Dobročovice. Z původní 

zastupitelstvem schválené částky 1 mil. Kč to je nyní 4 mil. To je částka, kterou obec nemá, 

konstatoval však, že s novým výpočtem souhlasí a při zajištění společného úvěru na DSO 

je účast obce Dobročovice v navrhovaném rozsahu akceptovatelná. 

 

P. Běloch – ani obec Hradešín nemá možnost prostředky získat jinak než úvěrem DSO, ale 

v případě jeho vyřízení je připraven navrhovaný rozsah akceptovat.  

 

Pí. Rumanová (přítomna online) se vyjádřila ke strategii výpočtu, původnímu podílu 

výpočtu. Podobně jako ostatní obce musí hledat jiný způsob financování (úvěr, dotace…). 

Zmínila možnost financování příjezdové školy formou dotace. Odpověď ihned dostala od 

p. Boreckého – příjezdová cesta ke škole bude hrazena developerem – investorem 

Hostína, není tedy součástí nákladů na školu. Tímto dojde ke snížení financí od investora 

městu Úvaly. Dále uvedla, že nepovažuje za správné počítat podíly podle počtu obyvatel, 

ale spíše podle počtu dětí v nadcházejících letech. Proti tomuto návrhu nikdo nevyjádřl 

nesouhlas 

 

P. Matěj Král na místě přepočítal podíly obcí podle tohoto návrhu, tedy podle počtu dětí 

ve věku 6-14 let v roce 2030 dle zpracované demografické studie a výsledkem jsou 

následující hodnoty:  

 
Pozn: v těchto částkách jsou zahrnuty i ty výdaje, které již obce platily. 

 

p. Borecký – k počtu tříd – navýšení počtu tříd odpovídá potřebám regionu a paradoxně 

díky vyššímu počtu žáků dojde ke snížení nákladů pro obce, protože se zvýší celkový 

příspěvek MŠMT (ten je dán příspěvkem 750 000Kč/žáka). Zároveň upozornil na to, že 

v případě vstupu např. obce Škvorec nebo Tuklaty by nemusela být kapacita školy za 

několik let dostatečná. 

P. Borecký dále informoval o skutečnosti, že uvažované předpokládané odhady nákladů 

jsou ve všech svých položkách vždy uvažovány jako maximální, a lze tedy očekávat, že 

dojde spíše k jejich celkovému snížení, a tedy i ke snížení zátěže pro jednotlivé členy DSO.  

 

 

Výsledek jednání 
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Zástupci obcí Květnice, Hradešín, Dobročovice a Úvaly vyjádřili souhlas s nově 

navrhovanými podíly vypočtenými dle počtu děti v roce 2030 dle demografické studie a 

tyto hodnoty projednají co nejdříve rámci veřejných jednání svých zastupitelstev.  

Starosta obce Zlatá přislíbil vyjádření k uvedenému návrhu do dvou dnů a starostka obce 

Přišimasy přislíbila vyjádření do konce následujícího týdne (27.11.2020), po projednání se 

svými zastupiteli.  

 

 

Ad 3) Náklady spojené s přípravou svazkové školy 

P. Borecký informoval přítomné, že od r. 2021 je nutná alokace lidí pro práci v DSO 

Povýmolí.  Návrh příspěvku obcí ve výši 500 000 Kč na mzdy byl přijat. 

 

 

Ad 4) Diskuze a různé 

P. Borecký informoval o důsledku rozhodnutím vlády o zrušení superhrubé mzdy - snížení 

příjmů do rozpočtu měst a obcí. Informoval přítomné o plánované demonstraci starostů 

před úřadem vlády a žádal je o podporu. 

 

Zároveň upozornil na zvýšení nákladů na autobusovou hromadnou dopravu ve 

Středočeském kraji. 

 

Předseda svazku Petr Borecký ukončil jednání v 11:00 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: 

Dana Kučerová 

 

      

Ověřil:  

Petr Borecký  

 

 

 

 

 

Příloha: Dopis obce Květnice k rozpočtu svazkové školy ze dne 20. 11. 2020   


