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 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí 

 

Zápis z jednání 

DSO Povýmolí č. 4/2020 
 

Termín : 4. 12. 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, Marcel Slováček, Pavel 

Běloch, Šárka Rumanová  

Omluveni 

 

Ekonom                         

 

Host                       : 

: 

 

:           

 

  

 

 

 

Jana Svatošová, Lenka Houžvičková 

Tajemník 

/zapisovatel  

: Jana Svatošová 

   

 

Stav přítomných      :       5+2 

 

Program jednání : 

 

1. Zahájení 

2. Účast obce Zlatá na realizaci projektu Svazkové školy 

3. Závěr, diskuze, různé 

 

 

 Ad 1) Zahájení  

Předseda svazku P. Borecký přivítal všechny přítomné ve 13:00 hodin a zahájil jednání. 

Poté seznámil přítomné s programem jednání. 

 

 

Ad 2) Účast obce Zlatá na realizaci projektu Svazkové školy 

Jednotlivé obce předložily do konce listopadu závěry zastupitelstev ve věci navýšení podílu 

(dle počtu dětí v roce 2030 ve věku 6-14 let) na spolufinancování výstavby Svazkové školy. 

Ve všech obcích kromě Zlaté byl návrh schválen. Předseda Svazku proto inicioval setkání, 

na kterém by se domluvilo, jakým směrem se bude projekt bez navýšení podílu obce Zlatá 

vyvíjet.  
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Návrhy řešení byly: 

1) Zlatá odstoupí, obce převezmou podíl obce Zlatá ve výši 6,4 mil. Kč  

2) Zlatá odstoupí, obce převezmou podíl obce Zlatá ve výši 6,4 mil. Kč a poté bude 

s obcí Zlatá (případně dalšími zájemci) podepsána veřejnoprávní smlouva na 

umístění zlatských žáků  

3) Zlatá odstoupí, její místo převezmou Tuklaty 

 

V diskuzi bylo otevřeno téma možného vyššího nároku Tuklat na obsazení míst ve škole. 

Předpoklad pramenil z počtu obyvatel v obci Tuklaty (1 000 obyvatel oproti 370 obyvatel 

obce Zlatá). P. Borecký informoval o tom, že v Tuklatech se nachází ZŠ pro první stupeň a 

předpokládá se, že školu budou využívat především žáci druhého stupně. To by dle p. 

Houžvičkové mohlo pomoci využít kapacitu druhého stupně při otevření školy.   

Všichni zúčastnění odsouhlasili, že odmítnutí navýšení podílu obcí Zlatá není 

akceptovatelné. Dále všichni zúčastnění souhlasí s realizací projektu s obcí Tuklaty, za 

předpokladu, že bude o data této obce doplněna studie demografického vývoje a zároveň 

nedojde k zásadnímu přetížení kapacity školy. Podíly na investici jednotlivých obcí pak 

budou upraveny dle stejného klíče - počtu dětí v roce 2030 ve věku 6-14 let a zafixovány 

ve smlouvě mezi svazkem a jednotlivými obcemi/zřízením fondu na financování školy ve 

stanovách. Doplnění studie bude financováno obcí Tuklaty.  

 

Dále p. Svatošová informovala o vývoji dění ve věci dotace MŠMT, kdy bylo svazku 

neoficiálně nabídnuto přesunout realizaci projektu do navazujícího programu. Všichni 

zúčastnění odsouhlasili možnost projednání oficiální cestou na MŠMT. Pokud nebude 

jasně dané, že je získání dotace jisté, bude podána žádost v rámci současného programu, 

případně bude poté stažena a podána do nového. Všichni zúčastnění odsouhlasili 

odeslání dopisu uvedeného v příloze.  

   

Ad 3) Diskuze a různé 

P. Borecký informoval o veřejné dopravě ve Středočeském kraji 

 

Předseda svazku Petr Borecký ukončil jednání ve 14:00 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: 

Jana Svatošová 

 

      

Ověřil:  

Petr Borecký v.r. 

 

 

 

 

 

Příloha: Dopis na MŠMT   
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Příloha zápisu: 

 

Dobrovolný svazek obcí Povýmolí, z.s., Pražská 276, 250 82  Úvaly 
 

 

MŠMT 

Karmelitská 529/5 

1118 12  Praha 1 

Ing. Yveta Kurfürstová 

ředitelka odboru 

 

 

Vážená paní ředitelko, 

 

rád bych Vás touto cestou informoval o vývoji našeho projektu „Svazková škola 

Povýmolí“. Před podáním žádosti o dotaci jsem učinil několik kroků, které jsem 

považoval vzhledem k rozsahu investice za nezbytné. V první řadě jsem zadal 

aktualizaci studie demografického vývoje. Z té vyplývá, že při středním trendu 

bude k umístění dětí v roce 2023 potřeba 56 kmenových tříd. Pokud dojde 

k plánované optimalizaci stávající úvalské základní školy, připadá na novou školu 

23 kmenových tříd. Z tohoto důvodu je pro nás klíčové navýšení původní 

zamýšlené kapacity Svazkové školy minimálně na model 3*9. Úpravou projektu 

k ÚR jsme s dodatečnými minimálními náklady došli k variantě, která by mohla 

naši situaci řešit. Předpokládané náklady investice odhadujeme nyní na částku 

kolem 658 mil. Kč. Na posledním jednání svazku jsme došli ke konsensu a obce 

jsou připraveny hradit podíl ve výši 148 mil. Kč na celkových nákladech, aby bylo 

možné tíživou situaci nedostatku kapacit řešit. Žádám Vás proto o vyjádření, zda-li 

by bylo možné navýšit původní přislíbenou částku příspěvku tak, abychom byli 

schopni výstavbu realizovat. Nezbytné je vyplnit mezeru v rozpočtu ve výši 510 

mil. Kč. Budeme se samozřejmě snažit tyto náklady minimalizovat a hledat i jiné 

způsoby financování (využití dotace SFŽP pro výstavbu pasivních veřejných budov 

jak pro budovu školy, tak pro budovu tělocvičny, ověřujeme možnosti dotace od 

kraje atd.). 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu. 

 

 
Petr Borecký 

předseda DSO Povýmolí 

 


