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Zápis z 3. jednání Sněmu delegátů konaného dne 10. 8. 2021 
 

místo konání: kancelář starosty, MěÚ Slavkov u Brna 
čas konání: 10.00 hodin 
 
přítomno: 6, starosta obce Slavkov u Brna Bc. Michal Boudný, starostka obce Hodějice 
Blahoslava Suchánková, starosta obce Kobeřice u Brna Bc. Roman Hanák, starosta obce 
Němčany Martin Krátký, starosta obce Nížkovice Dušan Horák, starosta obce Vážany nad 
Litavou Ing. Václav Matyáš.  
omluveni: 1, starosta obce Heršpice Karel Knesl 
neomluveni: 0  
hosté: 6, místostarostka města Slavkov u Brna Ing. Marie Jedličková, tajemník MěÚ Slavkov u 
Brna Mgr. Bohuslav Fiala, právnička města Slavkov u Brna Mgr. Martina Polášková, vedoucí 
odboru SMIR MěÚ Slavkov u Brna Ing. Petr Lokaj, místostarostka obce Hodějice Mgr. Lenka 
Záleská, autorizovaný architekt Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. 
 
 
1) Zahájení a schválení programu 
 
Předseda svazku seznámí přítomné s návrhem programu 3. 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. Aktuální informace o stavu dotačního programu MŠMT 
4. Schválení rozpočtu na rok 2021 
5. Projednání nabídek na administrátora architektonické soutěže 
6. Projednání stavebního programu 
7. Diskuse 
8. Závěr  

 
Navrženo usnesení v tomto znění:  
„Sněm delegátů schválil program 3. jednání sněmu delegátů takto: 

1.  Zahájení, schválení programu 
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
3. Aktuální informace o stavu dotačního programu MŠMT 
4. Schválení rozpočtu na rok 2021 
5. Projednání nabídek na administrátora architektonické soutěže 
6. Projednání stavebního programu 
7. Diskuse 

8. Závěr. „ 
 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
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2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
 
Předseda svazku navrhl určit zapisovatelem zápisu paní Mgr. Martinu Poláškovou a ověřovatele 
zápisu pana Martina Krátkého a pana Dušana Horáka.“ 
 
Navrženo usnesení v tomto znění: 
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je paní Mgr. Martina Polášková a ověřovateli 
zápisu jsou pan Martin Krátký a pan Dušan Horák.„ 
 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
  
 
3) Aktuální informace o stavu dotačního programu MŠMT 
 
Paní místostarostka města Slavkov u Brna sdělila informace o tom, že v červenci 2021 byl 
schválen dotační program, do kterého by se měl svazek přihlásit se svým návrhem na výstavbu 
svazkové školy. Celkový objem dotací je 6,8 miliardy. 2,16 miliardy již bylo rozděleno. 
 
Vzhledem k informativnímu obsahu tohoto bodu se nepřijímá žádné usnesení. 
 
 
4) Schválení rozpočtu pro rok 2021  
 

Návrh rozpočtu DSO Dr. Kounice 

     Paragraf Položka Popis Obec Částka v Kč 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Slavkov u Brna 325 000 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Heršpice 15 500 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Hodějice 18 500 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Kobeřice 15 000 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Němčany 16 000 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek Nížkovice 9 500 

  4121 
vstupní + členský 
příspěvek 

Vážany nad 
Litavou 28 500 

 Neinvestiční příjmy celkem        428 000 

  4221 investiční příspěvek Slavkov u Brna 1 898 000 
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  4221 investiční příspěvek Heršpice 91 000 

  4221 investiční příspěvek Hodějice 108 000 

  4221 investiční příspěvek Kobeřice 88 000 

  4221 investiční příspěvek Němčany 93 000 

  4221 investiční příspěvek Nížkovice 56 000 

  4221 investiční příspěvek 
Vážany nad 
Litavou 166 000 

Investiční příjmy celkem 2 500 000 

Příjmy celkem 2 928 000 

Paragraf Položka Popis Částka v Kč 

3113 5021 DPP 150 000 

3113 5137 DDHM 60 000 

3113 5139 materiál 5 000 

3113 5161 poštovní služby 1 000 

3113 5162 telefon - hovorné 5 000 

3113 5166 poradenské služby 30 000 

3113 5168 zpracování dat 30 000 

3113 5169 ostatní služby 95 000 

3113 5172 programové vybavení 50 000 

6310 5163 služby peněžních ústavů 2 000 

Neinvestiční výdaje celkem 428 000 

3113 6121 architektonická soutěž - studie 2 500 000 

Investiční výdaje 2 500 000 

Výdaje celkem 2 928 000 
 
Komentář k návrhu 

    
Červen-prosinec 21 

DPP účetní  10 h/měsíc 200 Kč/h 14 000 

 
práce odboru IR 20 h/měsíc 400 Kč/h 56 000 

 
ostatní dohody 

  
80 000 

    
150 000 

     DDHM notebook 
  

27 000 

 
tiskárna + kopírka 

  
10 000 

 
mobilní telefon 

  
5 000 

 
nábytek 

  
18 000 

    
60 000 

     programové vybavení - licence Gordic 
 

50 000 

 
Evidence majetku 

   



 

 

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

IČ: 10821139 

 
Účetnictví a rozpočet 

  

 
Kniha došlých faktur 

  

 
Kniha odeslaných faktur 

  

 
Komunikace s bankou 

  

 
Pokladna 

   

 
Spisová služba 

   

     poradenské služby - právní služby 
 

30 000 

     zpracování dat 
  

30 000 

 
služba cloud 

   

 
komerční a kvalifikovaný certifikát 

 

 
instalace účetních programů 

  

 
doména 

    
Vzhledem k povinnosti předchozího zveřejnění rozpočtu na webových stránkách svazku, došlo 
k jeho zveřejnění po spuštění webových stránek na www.dsokounic.cz dne 25. 7. 2021. Došlo 
i ke zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách členů svazku, a to minimálně 15 dnů před 
dnešním sněmem. 
 
Zveřejněno na úřední desce:  
Heršpice dne 26. 7. 2021 
Hodějice dne 21. 7. 2021 
Kobeřice u Brna dne 22. 7. 2021 
Němčany dne 21. 7. 2021 
Nížkovice dne 22. 7. 2021 
Slavkov u Brna dne 22. 7. 2021 
Vážany nad Litavou dne 23. 7. 2021 
 
Navrženo usnesení: 
„Sněm delegátů schvaluje rozpočet svazku pro rok 2021 dle předloženého návrhu.“ 
 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas. 
 
 
5) Projednání nabídek na administraci architektonické soutěže 
 
Sněm delegátů uložil předsedovi svazku aktualizovat předložené nabídky na administraci 
soutěže. Ke dni 6. 8. 2021 byly doručeny 4 nabídky na administraci architektonické soutěže, 
které byly zaslány delegátům sněmu: 
 

http://www.dsokounic.cz/
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PMA tender s.r.o. (JUDr. Michal Šilhánek) – 271.040 Kč 
REFUEL, s.r.o. (Ing. Arch. Zbyněk Ryška) – 314.600Kč 
PIONS s.r.o. (Mgr. Bc Marek Sklenář, Ing. Arch. Roman Gale) – 324.280 Kč 
Ing. Arch. Miroslav Vodák – 490.050 Kč 
 
Ing. Petr Lokaj sdělil informace o doručených nabídkách. 
 
Ing. arch. Pecka uvedl, že jsou nedůležitější reference o realizovaných administracích 
architektonických soutěží a až poté cena nabídky. 
 
Paní Suchánková se dotazovala k zadání výzvy, kdo bude přezkušovatel návrhů. Měl by to být 
někdo kdo s tím má zkušenosti. 
 
Návrh usnesení je v tomto znění:  
 „Sněm delegátů schvaluje uzavření smlouvy na administraci architektonické soutěže 
pro výstavbu svazkové školy se spol. PMA tender s.r.o. dle předložené nabídky.“ 

 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
6) Projednání stavebního programu  
 
Delegáti před 3. sněmem zaslali právničce města Slavkov u Brna své připomínky a podněty 
ke stavebnímu programu, který byl předložen na 2. sněmu.  
 
Ing. Jedličková sdělila, že stavební program není konečný, je to pouze počáteční návrh, který 
bude k vyjádření několika stranám a projde 3 koly připomínek. Dále se vyjádřila k počtu tříd ve 
svazkové škole, neveřejnosti školní knihovny, ke kapacitě a možnostech školní kuchyně a 
jídelny, k podzemním garážím, možnostech alternativního vzdělávání, ke vstupu do školy – 
„čistý a špinavý provoz“ atd. 
 
Ing. Jedličková dále sdělila, že na den 18. 8. 2021 dopoledne je zajištěna pozvánka do nově 
postavené ZŠ v Psárech, Středočeský kraj, postavené taktéž na základě dotace MŠMT – z 1. 
vlny dotačních titulů. Škola vyhrála cenu Stavby roku 2020. 
 
Zazněla připomínka pana Krátkého, zda může škola vykazovat příjem např. ze školní kuchyně, 
když bude postavena z dotačního titulu. 
 
Pan Horák sdělil, že je trendem doby míň dětí ve třídách a čím multifunkčnější škola a její 
prostory budou, tím lépe vzhledem k tomu, že se nestaví na pár let. Dotaz k veřejnému 
parkování, školní aule, kapacitě kuchyně. 
 
V 10:55 hod. se omluvil a odešel pan Ing. Václav Matyáš. 
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Navrženo usnesení: 
„Sněm delegátů schvaluje postoupení připomínek ke stavebnímu programu odborné 
veřejnosti, tedy ředitelům škol.“  
 
K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy ani dotazy, následovalo hlasování provedené 
veřejně zdvižením ruky.  
 
Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
7) Diskuze 
 
Dotaz pana Krátkého na postup soutěže. 
 
 
8) Závěr  

 
Do příštího sněmu by se měli vyjádřit ředitelé škol k návrhu stavebního programu a 
připomínkám delegátů sněmu. Na příštím 4. sněmu by měly být dohodnuty podmínky 
zadávacího řízení architektonické soutěže. Termín 4. sněmu delegátů bude dohodnut dle 
stanovení termínu k vyjádření ředitelů škol ke stavebnímu programu. 
 
Předseda svazku poděkoval všem za účast. 
 
 
Po posledním projednaném bodu bylo jednání sněmu delegátů v 11:18 hodin ukončeno.  
 
 
 
Usnesení přijatá na 3. zasedání Sněmu delegátů:  
 
1/3/DSO/2021 Zahájení a schválení programu 
„Sněm delegátů schválil program 3. jednání sněmu delegátů takto: 

1.  Zahájení, schválení programu 
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
3. Aktuální informace o stavu dotačního programu MŠMT 
4. Schválení rozpočtu na rok 2021 
5. Projednání nabídek na administrátora architektonické soutěže 
6. Projednání stavebního programu 
7. Diskuse 

8. Závěr. „ 
 
2/3/DSO/2021 Volba zapisovatele a ověřovatelů 
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je paní Mgr. Martina Polášková a ověřovateli 
zápisu jsou pan Martin Krátký a pan Dušan Horák.“ 
 
3/3/DSO/2021 Schválení rozpočtu na rok 2021 
„Sněm delegátů schvaluje rozpočet svazku pro rok 2021 dle předloženého návrhu.“ 
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4/3/DSO/2021 Projednání nabídek na administraci architektonické soutěže 
„Sněm delegátů schvaluje uzavření smlouvy na administraci architektonické soutěže pro 
výstavbu svazkové školy se spol. PMA tender s.r.o. dle předložené nabídky.“ 

 
5/3/DSO/2021 Projednání stavebního programu 
„Sněm delegátů schvaluje postoupení připomínek ke stavebnímu programu odborné 
veřejnosti, tedy ředitelům škol.“  
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 11. 8. 2021 
 
Zapisovatel: 
 
 
 
_______________________ 
Mgr. Martina Polášková 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
Martin Krátký       Dušan Horák 
 
 
Dne: 
 
 
 
_______________________ 
Bc. Michal Boudný, předseda DSO Dr. Václava Kounice  
 


