Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice
se sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 10821139

ZÁPIS
1. sněmu delegátů konaného dne 9. 6. 2021
místo konání: kancelář starosty, MěÚ Slavkov u Brna
čas konání: 9.00 hodin
přítomno: 6, starosta obce Slavkov u Brna Bc. Michal Boudný, starosta obce Heršpice Karel
Knesl, starostka obce Hodějice Blahoslava Suchánková, starosta obce Němčany Martin Krátký,
starosta obce Nížkovice Dušan Horák, starosta obce Vážany nad Litavou Ing. Václav Matyáš.
omluveni: 1 starosta obce Kobeřice u Brna Bc. Roman Hanák
neomluveni: 0
hosté: 3, tajemník MěÚ Slavkov u Brna Mgr. Bohuslav Fiala, právnička města Slavkov u Brna
Mgr. Martina Polášková, místostarostka obce Hodějice Mgr. Lenka Záleská
Zasedání sněmu delegátů zahájil starosta obce Slavkov u Brna Bc. Michal Boudný v 9:05 hodin.
V úvodu přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s čl. VII, odst. 6 stanov je přítomno všech
6 zástupců obcí a sněm delegátů je usnášeníschopný.
1) Zahájení a schválení programu
Dle č. VII. odst 1 stanov má každá obec od 1. 1. takový počet hlasů, který odpovídá počtu žáků
hlášených k trvalému pobytu na území člena a zapsaných v kterékoli ZŠ v k.ú. Slavkov u Brna
ke dni 30. 9. předcházejícímu roku, ve kterém se hlasuje.
Slavkov u Brna
Heršpice
Hodějice
Kobeřice
Němčany
Nížkovice
Vážany nad Litavou

650 žáků
31
37
30
32
19
57

75,93 %
3,62
4,32
3,50
3,74
2,22
6,66

Předseda svazku seznámí přítomné s návrhem programu 1. jednání sněmu delegátů
Dobrovolného svazku obcí Dr. Kounice v souladu s informací zaslanou jednotlivým zástupcům
obcí e-mailovou korespondencí:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba místopředsedy svazku
4. Volba kontrolní komise
5. Volba předsedy kontrolní komise
6. Vedení účetnictví svazku
7. Způsob přezkoumání hospodaření svazku
8. Založení bankovního účtu svazku
9. Stanovení výše odměn
10. Stanovení splatnosti vstupního vkladu a pravidelných ročních vkladů
11. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2021
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12. Záměr výstavby svazkové školy – lokalita, demografická studie, dotační možnosti,
financování, harmonogram, dopady nerealizace tohoto záměru, nabídka města Slavkov
u Brna, uspořádání architektonické soutěže
13. Diskuse
14. Závěr
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
„Sněm delegátů schválil program 1. jednání sněmu delegátů takto:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba místopředsedy svazku
4. Volba kontrolní komise
5. Volba předsedy kontrolní komise
6. Vedení účetnictví svazku
7. Způsob přezkoumání hospodaření svazku
8. Založení bankovního účtu svazku
9. Stanovení výše odměn
10. Stanovení splatnosti vstupního vkladu a pravidelných ročních vkladů
11. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2021
12. Záměr výstavby svazkové školy – lokalita, demografická studie, dotační možnosti,
financování, harmonogram, dopady nerealizace tohoto záměru, nabídka města
Slavkov u Brna, uspořádání architektonické soutěže
13. Diskuse
14. Závěr „
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předseda svazku navrhl určit zapisovatelem zápisu paní Mgr. Martinu Poláškovou a ověřovatele
zápisu pana Ing. Václava Matyáše a pana Dušana Horáka.
Navrženo usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je paní Mgr. Martina Polášková a
ověřovatelé zápisu pan Ing. Václav Matyáš a pan Dušan Horák.„
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
3) Volba místopředsedy svazku
V souladu článek IX. stanov:
1. Místopředseda zastupuje předsedu Svazku v době jeho nepřítomnosti, po dobu, kdy tento
není schopen zastávat funkci nebo po dobu, kdy je funkce předsedy neobsazena.
2. Funkční období místopředsedy je shodné s funkčním obdobím předsedy Svazku.
3. Je-li místopředsedů více, zastupují předsedu v pořadí, ve kterém toto schválí sněm delegátů.
4. Místopředsedou může být jen zástupce členské obce, který je současně delegátem.
Navrhuje se usnesení v tomto znění:

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice
se sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 10821139

„Sněm delegátů volí místopředsedou pana Martina Krátkého, starostu obce Němčany.“
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 1.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
4) Volba kontrolní komise
V souladu s článkem X. stanov svazku sněm delegátů volí na funkční období 2 let tříčlennou
kontrolní komisi. Předseda svazku navrhl do kontrolní komise starostu obce Nížkovice pana
Dušana Horáka, starostku obce Hodějice Blahoslava Suchánková a starostu obce Vážany nad
Litavou Ing. Václav Matyáš.
Navrhuje se usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů volí do kontrolní komise pana Dušana Horáka, starostu obce Nížkovice,
paní Blahoslavu Suchánkovou, starostku obce Hodějice a pana Ing. Václava Matyáše,
starostu obce Vážany nad Litavou."
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
5) Volba předsedy kontrolní komise
S odkazem na bod 4) sněm delegátů volí ze členů kontrolní komise předsedu kontrolní komise.
Do funkce předsedy kontrolní komise byl navržen pana Dušan Horák, starosta obce Nížkovice.
Návrh usnesení je v tomto znění:
„Sněm delegátů volí do funkce předsedy kontrolní komise pana Dušana Horáka, starostu
obce Nížkovice.”
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 1.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
6) Vedení účetnictví a administrativa svazku
K zajištění kompletního vedení hospodaření svazku obcí v souladu s č. VIII., odst. 13 stanov
svazku a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
je potřeba navrhnout externí pracovníka, ideálně na dohodu o provedení práce. Rozsah
činností: vedení účetnictví, rozpočet, administrativa. Odhad ohodnocení 10 h/měsíc, 200 Kč/h.
Předseda svazku navrhuje jako zpracovatelku účetní agendy a administrativy svazku účetní
města Slavkov u Brna paní Marii Jílkovou.
Pro evidenci účetnictví, majetku, výkaznictví, fakturace, pokladny a rozpočtu je návrhem
zakoupení licence a využití programu společnosti GORDIC spol. s r.o., který běžně využívají i
obce, resp. obecní úřady. Program bude majetkem svazku. Software od spol. GORDIC stojí cca
25 tis. ročně.
Návrh usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů souhlasí se zpracováním kompletní agendy účetnictví ve spolupráci s
paní Marií Jílkovou a prostřednictvím programu spol. GORDIG spol. s r.o.“
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Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
7) Přezkoumání hospodaření svazku
V souladu s čl. XV. stanov svazku a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, má svazek možnost požádat o přezkoumání hospodaření
svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad nebo může zadat přezkoumání
auditorovi. S ohledem na zkušenosti a běžnou praxi obecních úřadů a např. Svazku obcí Pod
Beckovem (střední Čechy) se sněm delegátů přiklání požádat o přezkoumání hospodaření
příslušný krajský úřad. Tento způsob přezkoumání je zdarma. Pro srovnání externí auditorská
firma – odhad ceny dle příspěvkových organizací města Slavkov u Brna cca 15.000 Kč za rok.
Navrženo usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů souhlasí s tím, že o přezkoumání hospodaření svazku bude požádán
Krajský úřad pro Jihomoravský kraj“.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
8) Založení bankovního účtu svazku
Pro finanční transakce spojené s chodem a fungováním svazku je nezbytné vlastnit účet u
bankovní společnosti. Pobočky mají ve Slavkově u Brna Česká spořitelna a.s. a Komerční
banka a.s. Vzhledem k tomu, že vše již funguje přes elektronické bankovnictví, je v podstatě
jedno, kde bude účet zřízen. Doporučujeme zřídit internetové bankovnictví a certifikáty pro
obsluhující osoby, jimiž budou účetní svazku, předseda svazku a místopředseda svazku. Město
Slavkov u Brna i ostatní členské obce svazku mají účet u Komerční banky a.s.
Navrženo usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů souhlasí se zřízením bankovního účtu svazku u společnosti Komerční
banka a.s."
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
9) Stanovení výše odměn
S odkazem na čl. VII., odst. 5, písm. b) a dále plně v kompetenci sněmu delegátů jsou aktuálně
navrženy odměny:
Předseda 0 Kč
Místopředseda 0 Kč
Kontrolní výbor 0 Kč
Městský úřad za založení svazku, přípravu sněmu 0 Kč
Navrženo usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů souhlasí s odměnou pro předsedu svazku ve výši 0 Kč, pro
místopředsedu svazku ve výši 0 Kč, pro předsedu kontrolního výboru ve výši 0 Kč, pro
členy kontrolního výboru ve výši 0 Kč.“
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Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
10) Stanovení splatnosti vstupní vkladu a pravidelných ročních vkladů
V souladu s čl. XII. stanov svazku je vstupní vklad určen výší 250 Kč na každého žáka
hlášeného k trvalému pobytu na území člena svazku a zapsaného v kterékoli základní škole
v k.ú. Slavkov u Brna ke dni 30. 9. předcházejícího založení svazku. Pro výpočet jsou použita
poslední známá data ředitelům základních škol ve Slavkově u Brna.
Počty žáků na základních školách ve Slavkově u
Brna k 30. 9. 2020
ZŠ Komenského

Slavkov u Brna
Heršpice
Hodějice
Kobeřice
Němčany
Nížkovice
Vážany n. Litavou
celkem

1. st.
246
4
2
3
1
2
23
295

2. st
130
21
16
30
9
18
8
346

ZŠ Tyršova

celkem
376
25
18
33
10
20
31
641

1. st.
163
10
2
5
4
3
17
227

2. st
111
10
21
0
23
1
9
206

obě školy

274
20
23
5
27
4
26
433

1. st.
409
14
4
8
5
5
40
522

2. st
241
31
37
30
32
19
17
552

celkem
650
45
41
38
37
24
57
1 074

svazkové obce
počet
%
žáků
75,93
650
3,62
31
4,32
37
3,50
30
3,74
32
2,22
19
6,66
57
856
100,00

Níže je uveden výpočet pro každou konkrétní obec s výslednou částkou příspěvku:
Obce pro uhrazení příspěvku obdrží fakturu, nejdříve však ke dni zřízení účtu svazku. V
souhrnné částce vstupní vklad všech obcí činí 214 000 Kč.
počet žáků k 30. 9. 2020

vstupní vklad

roční vklad

mimořádný vklad

250,00

250,00

arch. studie

75,93

162 500,00

162 500,00

1 898 364,49

31,00

3,62

7 750,00

7 750,00

90 537,38

37,00

37,00

4,32

9 250,00

9 250,00

108 060,75

Kobeřice

30,00

30,00

3,50

7 500,00

7 500,00

87 616,82

Němčany

32,00

32,00

3,74

8 000,00

8 000,00

93 457,94

Nížkovice

19,00

19,00

2,22

4 750,00

4 750,00

55 490,65

Vážany nad Litavou

17,00

57,00

6,66

14 250,00

14 250,00

166 471,96

celkem

942,00

856,00

100,00

214 000,00

214 000,00

2 500 000,00

DSO Dr. Kounice kalkulace nákladů (Kč)

celkem

Slavkov u Brna

241,00

650,00

Heršpice

31,00

Hodějice

svazek

%

Návrh splatnosti vkladů:
Letos
 vstupní vklad – do 31. 8. 2021
 pravidelný roční vklad – např. do 30. 9. 2021

příspěvek 2021
2 223 364,49
106 037,38
126 560,75
102 616,82
109 457,94
64 990,65
194 971,96
2 928 000,00
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 mimořádný vklad do 30. 11. 2021
V dalších letech
 pravidelný roční vklad – splatnost ke dni 1.12. každým rokem
(v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. c) stanov)
Termíny splatnosti vkladů pro letošní rok jsou dány z důvodu pokrytí nákladů na zajištění
nabídky na administraci architektonické soutěže na výstavbu svazkové školy.
Bylo dohodnuto, že faktury za účelem uhrazení vstupního vkladu budou vystaveny po dohodě
účetní svazku s účetními členských obcí, nejspíše až v měsíci srpnu 2021, resp. po schválení
platby zastupitelstvy všech členských obcí.
Navržena usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů souhlasí s vypočtenými částkami vstupního vkladu členských obcí a
dále souhlasí, že úhrada vstupního vkladu bude provedena nejpozději do 31. 8. 2021 na
základě vystavených faktur jednotlivým členským obcím“.
„Sněm delegátů souhlasí s úhradou pravidelného ročního vkladu za rok 2021 do 30. 9.
2021 a mimořádného vkladu do 30. 11. 2021.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
11) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2021
Návrh rozpočtu DSO Dr. Kounice
Paragraf

Položka Popis
vstupní + členský
4121 příspěvek
vstupní + členský
4121 příspěvek
vstupní + členský
4121 příspěvek
vstupní + členský
4121 příspěvek
vstupní + členský
4121 příspěvek
vstupní + členský
4121 příspěvek
vstupní + členský
4121 příspěvek

Obec
Slavkov u Brna

investiční příspěvek
investiční příspěvek
investiční příspěvek
investiční příspěvek

325 000

Heršpice

15 500

Hodějice

18 500

Kobeřice

15 000

Němčany

16 000

Nížkovice
Vážany nad
Litavou

Neinvestiční příjmy
celkem
4221
4221
4221
4221

Částka v
Kč

Slavkov u Brna
Heršpice
Hodějice
Kobeřice

9 500
28 500
428 000
1 898 000
91 000
108 000
88 000
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4221 investiční příspěvek
4221 investiční příspěvek

Němčany
Nížkovice
Vážany nad
Litavou

4221 investiční příspěvek
Investiční příjmy celkem
Příjmy celkem

Položka
3113
5021
3113
5137
3113
5139
3113
5161
3113
5162
3113
5166
3113
5169
3113
5172
6310
5163
Neinvestiční výdaje celkem
3113
6121
Investiční výdaje
Výdaje celkem
Paragraf

Popis
DPP
DDHM
materiál
poštovní služby
telefon - hovorné
poradenské služby
ostatní služby
programové vybavení
služby peněžních ústavů
architektonická soutěž - studie

93 000
56 000
166 000
2 500 000
2 928 000
Částka v
Kč
150 000
60 000
5 000
1 000
5 000
30 000
150 000
25 000
2 000
428 000
2 500 000
2 500 000
2 928 000

Komentář k návrhu
DPP

účetní
práce odboru IR
ostatní dohody

DDHM

notebook
tiskárna + kopírka
mobilní telefon
nábytek

10 h/měsíc
20 h/měsíc

Červen-prosinec
200 Kč/h
14 000
400 Kč/h
56 000
80 000
150 000
25 000
10 000
5 000
20 000
60 000

programové vybavení - licence Gordic

25 000

poradenské služby - právní služby

30 000

Předseda svazku uvedl, že se jedná pouze o návrh rozpočtu, nábytek prozatím pořizován
nebude, ostatní DPP také prozatím uzavírány nebudou. Poradenské právní služby by pro
svazek mohla poskytovat paní Mgr. Martina Leitnerová, advokátka se sídlem ve Slavkově, se
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kterou město dlouhodobě spolupracuje a současně je bývalou zaměstnankyní – vedoucí odboru
KT MěÚ.
Pan Karel Knesl uvedl, že by v případě potřeby mohl poskytnout i konzultace advokát, který
poskytuje právní služby i Svazu měst a obcí.
Navrženo usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria.“
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
12) Záměr výstavby svazkové školy – lokalita, demografická studie, dotační možnosti,
financování, harmonogram, dopady nerealizace tohoto záměru, nabídka města Slavkov u
Brna, uspořádání architektonické soutěže
V současné době lze konstatovat, že se základní školy potýkají, a i do budoucna budou potýkat,
s nedostatkem kapacity. Na základě této skutečnosti se vedení města Slavkov u
Brna začalo zabývat touto problematikou. V první řadě bylo zadáno vypracování demografické
prognózy vývoje počtu obyvatel ve Slavkově u Brna a v okolních spádových obcích. Do
prognózy byla zahrnuta budoucí bytová výstavba ve městě a ve spádových obcích. Důraz byl
při zpracování kladen na předpokládané počty dětí, které by navštěvovaly mateřské a
základní školy. Z prognózy vyplynulo, že po realizaci přístavby mateřské školy bude kapacita
mateřských škol dostačující, ale kapacita základních škol nikoliv.
Druhým krokem bylo vyhledání koncepce možného rozšíření kapacity. Jako nejvhodnější byla
vybrána varianta výstavby nové základní školy, a to ve formě svazkové základní školy, kdy
nabízí možnost získání vyšší dotace. Na výstavbě by se tak podílely i spádové obce mimo obce
Velešovice a Holubice, které půjdou vlastní cestou přístavby základní školy v Holubicích. Již
došlo ke vzniku dobrovolného svazku obcí s účelem spolupráce jeho členů v oblasti školství,
zejména pak výstavby a provozu nové základní školy. Umístění nové základní školy bylo
dlouhodobě diskutováno a za tímto účelem bylo vypracováno i posouzení městským
architektem. Posouzení lokalit proběhlo i v rámci pracovní skupiny pro zpracování strategie
architektonického rozvoje města a v rámci jednání členů zastupitelů města Slavkov u Brna.
Jako nejvhodnější lokalita je doporučena plocha za autobusovým nádražím. Na danou lokalitu
vypracoval městský architekt prověřovací studii (viz příloha), bylo odsouhlaseno zastupitelstvem
města zahájení patřičné změny územního plánu, výkup (popř. směna) pozemků v lokalitě "13
jezer", projednána možná směna pozemků s mysliveckým spolkem a jednání s majitelem
autobusového nádraží.
S ohledem na rozpracovanost projektu a provedeným krokům je nyní nutné pro další
posun celého záměru rozhodnout o lokalitě, kde bude záměr realizovaný. Považujeme za
důležité s realizací projektu začít co nejdříve, a to s ohledem na možnosti získání dotačních
prostředků. Bez architektonické studie, zajištění pozemků a stavebního povolení není
možné o dotace žádat. Bez získání dotace pak není možné za současných ekonomických
podmínek stavbu realizovat a zajistit dostatečnou kapacitu základního školství pro
zúčastněné obce.
Označení programu správce MŠMT (materiál pro jednání vlády – vláda by se měla zabývat
tímto návrhem v červnu letošního roku)
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Program 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a
dobrovolnými svazky obcí
Celkový objem dotačních prostředků: více než 6,8 mld. Kč.
Členění programu:



133D 341 - Nová výstavba, Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí 2,4 mld. Kč
133D 342 - Nástavby, přístavby aj., Podpora rozvoje výukových kapacit základního
vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí 4,4 mld. Kč

Účastníci programu:




Obec,
Dobrovolný svazek obcí,
Školská právnická osoba.

Programovací období: 2021 až 2028
Celkový objem nákladů: 8,7 mld. Kč
Min. částka na jednu dotaci - 50 mil. Kč
Podíl účastníka programu:




30% obec,
15% svazek obcí, ev. školská právnická osoba
max. dotace 800 tis Kč / žáka

Cíle programu:
Výstavba plně organizovaných škol




Minimální kapacita 18 kmenových učeben pro 540 žáků
Podpora 5 vybraných projektů, mohou být doplněny o další projekty
Podmínky pro zařazení do projektu
o Vysoký stupeň rizika plynoucí z analýzy demografického vývoje a potřeb území
MŠMT - minimální koeficient 7
o Definovaná právní forma oprávněného účastníka programu
o Vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací
o Soulad s územním plánem ke dni podání žádosti o dotaci
o Zpracovaná demografická studie
o Zpracovaná studie stavby

Přístavby, nástavby a jiná rozšíření stávajících základních škol





Vysoký stupeň rizika plynoucí z analýzy demografického vývoje a potřeb území MŠMT minimální koeficient 6
Vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací
Soulad s územním plánem ke dni podání žádosti o dotaci
Navýšení kapacity minimálně do úrovně 18 kmenových učeben a 540 žáků
o Stávající neúplná kapacita navýšená do úrovně 18 kmenových učeben a 540
žáků
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Stávající plně organizovaná škola s minimální kapacitou 18 kmenových učeben a
540 žáků bude realizací stavby navýšena minimálně o 6 kmenových učeben a
180 žáků

Podpora jmenovitě určených projektů bude probíhat formou průběžné výzvy, podpora rozšíření
kapacity stávajících základních škol bude realizována na základě kriteriálního hodnocení
v rámci kolové výzvy.
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna schválilo na svém zasedání dne 26. 4. 2021:






záměr zajištění architektonické soutěže na novou budovu svazkové školy v lokalitě za
autobusovým nádražím prostřednictvím DSO Dr. Václava Kounice a uložit radě města
projednat se svazkem způsob úhrady nákladů na tuto architektonickou soutěž,
jako vhodnou lokalitu pro umístění nové svazkové základní školy plochu za
autobusovým nádražím především na pozemcích parc. č.340/1; 346/6; 341/6; 341/5;
343/1; 343/6; 343/16; 343/15 a parc.č. 344 ve vlastnictví města a pozemky parc. č.
345/3; 345/2; 345/1;346/7 ve vlastnictví Mysliveckého spolku Slavkov u Brna, vše v k.ú.
Slavkov u Brna,
poskytnout formou zřízení práva stavby na 99 let pro výstavbu svazkové základní školy
Dobrovolnému svazku obcí Dr. Václava Kounice, se sídlem Palackého nám. 65, Slavkov
u Brna, pozemky v k.ú. Slavkov u Brna p.č.340/1; 346/6; 341/6; 341/5; 343/1; 343/6;
343/16; 343/15 a parc.č. 344 ve vlastnictví města a pozemky p.č. 345/3; 345/2;
345/1;346/7 za těchto podmínek:
o pozemky uvedené v tomto bodě město nabyde do vlastnictví,
o celá lokalita bude změnou územního plánu zařazena do plochy občanské
vybavenosti,
o v této lokalitě bude schválena výstavba svazkové školy,
o bude schválena koncepce rozvoje školství ve městě.

Navržena usnesení v tomto znění:
„Sněm delegátů schvaluje zahájení projektu výstavby svazkové školy v lokalitě za
autobusovým nádraží ve Slavkově u Brna na pozemcích v k.ú. Slavkov u Brna parc. č.
340/1, 346/6, 341/6, 341/5, 343/1, 343/6, 343/16, 343/15, 344, 345/3, 345/2, 345/1, 346/7 .“
„Sněm delegátů ukládá předsedovi svazku zajistit nabídku na administraci
architektonické soutěže na výstavbu svazkové školy v souladu s parametry záměru
výstavby svazkové školy prezentovanými v tomto bodě programu.“
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.
13) Diskuze
- založení webových stránek? Pro fungování svazku rovněž nezbytné založit a používat
webové stránky svazku, zejména je mít vybaveny úřední deskou. Pro obsluhu webových
stránek bude rovněž důležité, aby byly vybaveny redakčním systémem pro vkládání článků,
dokumentů a popisných informací včetně kontaktů. Současně se založením webových
stránek budou zřízeny i e-mailové adresy a bude zajištěno prostředí pro vlastní provoz
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-

webových stránek;
předseda svazku do příštího sněmu připraví zřízení webových stránek
byl dohodnut termín příštího sněmu 21. 7. 2021 v 9:00 v kanceláři starosty, MěÚ
Slavkov u Brna; tento zápis se považuje za pozvánku na 2. sněm, program a podklady
pro 2. sněm budou rozeslány předem v elektronické podobě

14) Závěr
Předseda svazku poděkoval všem za účast.
Po posledním projednaném bodu bylo jednání sněmu delegátů v 10:26 hodin ukončeno.

Usnesení přijatá na 1. sněmu delegátů:
1/1/DSO/2021 Zahájení a schválení programu
„Sněm delegátů schválil program 1. jednání sněmu delegátů takto:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba místopředsedy svazku
4. Volba kontrolní komise
5. Volba předsedy kontrolní komise
6. Vedení účetnictví svazku
7. Způsob přezkoumání hospodaření svazku
8. Založení bankovního účtu svazku
9. Stanovení výše odměn
10. Stanovení splatnosti vstupního vkladu a pravidelných ročních vkladů
11. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2021
12. Záměr výstavby svazkové školy – lokalita, demografická studie, dotační možnosti,
financování, harmonogram, dopady nerealizace tohoto záměru, nabídka města
Slavkov u Brna, uspořádání architektonické soutěže
13. Diskuse
14. Závěr. „
2/1/DSO/2021 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem paní Mgr. Martinu Poláškovou a ověřovatele
zápisu je pana Ing. Václava Matyáše a pana Dušana Horáka.„
3/1/DSO/2021 Volba místopředsedy svazku
„Sněm delegátů volí místopředsedou pana Martina Krátkého, starostu obce Němčany.“
4/1/DSO/2021 Volba kontrolní komise
„Sněm delegátů volí do kontrolní komise pana Dušana Horáka, starostu obce Nížkovice,
paní Blahoslavu Suchánkovou, starostku obce Hodějice a pana Ing. Václava Matyáše,
starostu obce Vážany nad Litavou."
5/1/DSO/2021 Volba předsedy kontrolní komise
„Sněm delegátů volí do funkce předsedy kontrolní komise pana Dušana Horáka, starostu
obce Nížkovice.”
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6/1/DSO/2021 Vedení účetnictví svazku
„Sněm delegátů souhlasí se zpracováním kompletní agendy účetnictví ve spolupráci s
paní Marií Jílkovou a prostřednictvím programu spol. GORDIG spol. s r.o.“
7/1/DSO/2021 Způsob přezkoumání hospodaření svazku
„Sněm delegátů souhlasí s tím, že o přezkoumání hospodaření svazku bude požádán
Krajský úřad pro Jihomoravský kraj“.
8/1/DSO/2021 Založení bankovního účtu svazku
„Sněm delegátů souhlasí se zřízením bankovního účtu svazku u společnosti Komerční
banka a.s."
9/1/DSO/2021 Stanovení výše odměn
„Sněm delegátů souhlasí s odměnou pro předsedu svazku ve výši 0 Kč, pro
místopředsedu svazku ve výši 0 Kč, pro předsedu kontrolního výboru ve výši 0 Kč, pro
členy kontrolního výboru ve výši 0 Kč.“
10/1/DSO/2021 Stanovení splatnosti vstupního vkladu a pravidelných ročních vkladů
I. „Sněm delegátů souhlasí s vypočtenými částkami vstupního vkladu členských obcí a
dále souhlasí, že úhrada vstupního vkladu bude provedena nejpozději do 31. 8. 2021 na
základě vystavených faktur jednotlivým členským obcím“.
II. „Sněm delegátů souhlasí s úhradou pravidelného ročního vkladu za rok 2021 do 30. 9.
2021 a mimořádného vkladu do 30. 11. 2021.
11/1/DSO/2021 Návrh rozpočtového provizoria na rok 2021
„Sněm delegátů bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria.“
12/1/DSO/2021 Záměr výstavby svazkové školy
I. „Sněm delegátů schvaluje zahájení projektu výstavby svazkové školy v lokalitě za
autobusovým nádraží ve Slavkově u Brna na pozemcích v k.ú. Slavkov u Brna parc. č.
340/1, 346/6, 341/6, 341/5, 343/1, 343/6, 343/16, 343/15, 344, 345/3, 345/2, 345/1, 346/7 .“
II. „Sněm delegátů ukládá předsedovi svazku zajistit nabídku na administraci
architektonické soutěže na výstavbu svazkové školy v souladu s parametry záměru
výstavby svazkové školy prezentovanými v tomto bodě programu.“

Zápis byl vyhotoven dne 15. 6. 2021
Zapisovatel:

_______________________
Mgr. Martina Polášková
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Ověřovatelé:

_______________________
Dušan Horák

Dne 15. 6. 2021

_______________________
Bc. Michal Boudný, předseda DSO Dr. Václava Kounice

_______________________
Ing. Václav Matyáš

