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 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí 
 

Zápis z řádného jednání 

DSO Povýmolí č. 2/2021 

 

Termín : 24.2.2021 

Místo : Zasedací místnost, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

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

Slováček, J. Hájková, P. Rak, M. Král 

Přítomní členové : P. Borecký (Úvaly), S. Plocek (Květnice), P. Rak (Zlatá), M. Slováček 

(Dobročovice), B. Pivničková (Hradešín), Š. Rumanová (Přišimasy), M. 

Král (Květnice) 

 

 

Omluveni 

 

Ekonom                         

 

Host                         : 

: 

 

: 

 

  

 

J. Hájková 

 

P. Šebesta, J. Svatošová 

Tajemník 

/zapisovatel  

: D. Kučerová 

   

 

Stav přítomných      :     6 

 

Program jednání : 

 

1. Zahájení 

2. Projekt svazkové školy 

3. Odstoupení obce Sibřina  

4. Obec Zlatá 

5. Stanovy DSO Povýmolí 

6. Různé, diskuze 

 

 

 

 

 Ad 1) Zahájení  

 

Starosta P. Borecký přivítal všechny starosty v 15:00 hod. a zahájil telefonické jednání. Poté je 

seznámil přítomné s programem jednání. 
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Ad 2) Projekt svazkové školy - pokračování 

Starosta P. Borecký informoval o pokračování projektu svazkové školy. Vyhlášené výběrového 

řízení na projektanta svazkové školy, již 2x byly napadeny podmínky VŘ – po konzultaci 

na KÚ bylo vyhovět námitkám, abychom zamezili dalšímu protahování vyřízení VŘ –

termín posunut na 15.3.2021. Na dotaz MŠMT, zda svazek zvládne celý projekt 

dokončit, bylo po analýze sděleno, že pokud během března 2021 se podaří vybrat 

zhotovitele, pak je termín dokončení možno splnit. V případě dalších průtahů by došlo 

ke zpoždění dokončení a stavba by byla dokončena až v r. 2024. 

Nyní již máme Průkaz energetické náročnosti stavby – A 

Možnost zisku dotace na projektovou dokumentace ve výši 2,7 mil. Kč 

 

Ad 2) Odstoupení obce Sibřina a přistoupení obce Hradešín 

Obec Sibřina souhlasí s podáním žádosti o dotaci. 

Je třeba dořešit finanční účast obce v projektu svazkové školy, vystoupení obce 

k 31.12.2020. Částku 148 860 Kč vyplatí svazek obci Sibřina po odsouhlasení 

zastupitelstvem obce Sibřina s vystoupením obce ke dni 31.12.2020. 

 

Text usnesení č. 4/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

1) souhlasí s vystoupením obce Sibřina ze 

svazku ke dni 31.12.2020 a finančním 

vypořádání dle účetní uzávěrky svazku ve výši 

148 860,- Kč ke shodnému datu, z důvodu 

odstoupení obce Sibřina z projektu „Svazková 

škola“ ke dni 30.9.2019 

2) žádají obec Sibřina zaslání usnesení, kterým 

se schvaluje vystoupení obce Sibřina, aby bylo 

provedeno vypořádání mezi svazkem a obcí 

Sibřina dle účetní uzávěrky za rok 2020 

 

 

Pro 6 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

Do svazku přistupuje obec Hradešín ke dni 1.1.2021, který schválil vstup na jednání 

zastupitelstva dne 17.2.2020 a po dohodě svazku a starosty obce Hradešín, byla obec Hradešín 

ve svazku v roce 2020 stálým členem. Starosta obce Hradešín podal formální žádost s účinností 

ke dni 1.1.2021. V rámci vstupního vypořádání se svazek a obec Hradešín dohodly, že obec 

převezme vypořádací díl za odstupující obec Sibřina ve výši 148 860,- Kč. 

 

Text usnesení č. 4/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

1) souhlasí s přistoupením obce Hradešín do 

svazku dnem 1.1.2021 a převzetím 

vypořádacího dílu po obci Sibřina dle účetní 
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uzávěrky svazku za rok 2020 ve výši 148 860,- 

Kč 

2) obec Hradešín se zavazuje, že částku 

148 860,- Kč uhradí do konce měsíce duben 

2021 na bankovní účet svazku 

Pro 6 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Ad 3) Obec Zlatá 

Starosta P. Borecký informoval přítomné o dopisu místostarosty obce Zlatá, který obdrželi 

všichni zástupci obcí, a podal vysvětlení k jednotlivým bodů dopisu 

- Veškeré náklady na projekt svazkové školy byly průběžně předkládány a konzultovány se 

všemi starosty obcí vč. Starosty obce zlatá 

- Není pravda, že by finanční problematika nebyla zástupci obce Zlatá řešena. Navýšení 

nákladů na výstavbu školy bylo rozebíráno na jednání v prosinci 2020 zejména na 

základě dopisu, výzvy p. Krále (Květnice), kterého se za obec Zlatá zúčastnil i starosta 

p.Přibyl 

- Finanční klíč pro jednotlivé obce byl s nimi diskutován, odsouhlasen, starostové obcí 

měli možnost kdykoli požádat o vysvětlení, konzultaci částek, finanční podílu přímo před 

zastupiteli obcí 

- Jak již bylo v prosinci 2020 na jednání konstatována, že možnost, aby DSO Povýmolí 

požádal o získání úvěru na financování projektu svazkové školy v případě, že jednotlivé 

obce by neměly jiné možnosti financování 

- Do diskuze se zapojili zástupci obce Dobročovice, Přišimasy, Květnice i Hradešín 

- Je třeba, aby zástupci obce Zlatá projednali na zasedání zastupitelstva obce, zda chtějí na 

projektu svazkové školy pokračovat či nikoli. 

Závěr: jednání Zastupitelstva obce Zlatá dne 24.2.2021 od 17:30hod. se zúčastní starosta 

P. Borecký a vysvětlí, objasní zastupitelům klíč k výpočtu rozpočtu na projekt svazkové 

školy pro obce Zlatá a ostatní zúčastněné obce a další případné dotazy.  

S výsledkem jednání zastupitelstva obce Zlatá budou členové svazku neprodleně 

informováni. 

 

Ad 4) Stanovy DSO Povýmolí 

Právník města Úvaly předložil nový návrh Stanov svazku Povýmolí, který již bude zahrnovat 

obec Hradešín a naopak již ve svazku nebude obec Sibřina. Po odstoupení popř. vstupu nového 

člena svazku není třeba měnit zakladatelskou smlouvu, stačí úprava stanov. Nový návrh zaslal 

p. Šebesta k odsouhlasení na KÚ Středočeského kraje, v případě připomínek je do návrhu 

zapracuje.  

K dotazu ohledně založení školské právnické osoby – v této době není třeba školskou 

právnickou osobu zakládat, k tomu dojde až 1 rok před zahájení školního roku v nové svazkové 

školy. Toto připraví právník P. Šebesta. 
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Text usnesení č. 5/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí souhlasí s předloženým 

návrhem stanov DSP Povýmolí  

Pro 6 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

Členové kontrolní rady budou zvoleni na příštím jednaní svazku. 

 

Ad 5) Závěr, diskuse, různé 

 

Pí Hájková na základě předání podkladů od J. Svatošové provede fakturaci jednotlivým obcím 

svazku. Zároveň vyzvedla členské obce k úhradě členského příspěvku ve výši 20 Kč/ občana za r. 

2021. 

 

Na závěr starosta P. Borecký upřesnil harmonogram pokračování projektu svazkové školy: 

- 4-5 měs. – dokončení projektu (září) 

- stavební povolení – cca 3 měs. (12/2022) 

- jaro 2022 – předání stavby zhotoviteli 

- 31.12.2023 – kolaudace stavby 

 

P. Král vznesl dotaz ohledně stavebního dozoru – P. Borecký odpověděl, že předběžně jednal 

s p. Oleriny, který dozoroval ZŠ Psáry, Rudná… 

Starosta P. Borecký ukončil telefonické jednání v 17:15 hod. 

 

 

Zapsala :              

Dana Kučerová            

 
 

 

Ověřil:  

Petr Borecký  

 


