
 

 

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

IČ: 10821139 

Zápis 10. jednání Sněmu delegátů konaného dne 20. 09. 2022 
 

místo konání: kancelář starosty města Slavkov u Brna, MěÚ Slavkov u Brna 
čas konání: 10:00 hodin 
 
přítomno: 6, starosta města Slavkov u Brna Bc. Michal Boudný, starosta obce Heršpice Karel 
Knesl, starostka obce Hodějice Blahoslava Suchánková, starosta obce Kobeřice u Brna Bc. 
Roman Hanák, starosta obce Němčany Martin Krátký, starosta obce Nížkovice Dušan Horák,  
omluveni: 1,  starosta obce Vážany nad Litavou Ing. Václav Matyáš 
neomluveni: 0  
hosté: 2, místostarostka města Slavkov u Brna Ing. Marie Jedličková, vedoucí odboru správy 
majetku, investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna Ing. Petr Lokaj 
 
 
1) Zahájení a schválení programu 
 
V souladu se stanovami svazku by členové svazku měli být písemně vyrozuměni nejméně 30 dní 
před konáním sněmu o datu a místu konání sněmu delegátů. Vzhledem k potřebě schválení 
výsledku jednacího řízení bez uveřejnění byl sněm svolán ve lhůtě kratší než 30 dní před jeho 
konáním. Všichni zúčastnění delegáti svazku tímto prohlašují, že souhlasí s konáním sněmu, 
přestože byli vyrozuměni o jeho konání v kratší lhůtě než 30 dní. 
 
Předseda svazku seznámil přítomné s návrhem programu 10. 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. Výsledek jednání bez uveřejnění s výhercem architektonické soutěže a smlouva na 

vyhotovení projektové dokumentace 
4. Žádost o registraci do dotačního programu MŠMT  
5. Informace o investičních příspěvcích do rozpočtu svazku na roky 2023 a 2024 
6. Diskuse  
7. Závěr  

 
Navrženo usnesení v tomto znění: 
 „Sněm delegátů schválil program 10. jednání sněmu delegátů takto: 

1. Zahájení, schválení programu  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
3. Výsledek jednání bez uveřejnění s výhercem architektonické soutěže a smlouva 

na vyhotovení projektové dokumentace 
4. Žádost o registraci do dotačního programu MŠMT  
5. Informace o investičních příspěvcích do rozpočtu svazku na roky 2023 a 2024 
6. Diskuse  
7. Závěr „ 

 
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  



 

 

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

IČ: 10821139 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
 
Předseda svazku navrhl určit zapisovatelem zápisu Ing. Petra Lokaje a ověřovatele zápisu paní 
Blahoslavu Suchánkovou a pana Dušan Horáka.“ 
 
Navrženo usnesení v tomto znění: 
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je Ing. Petr Lokaj a ověřovatelem zápisu je 
paní Blahoslava Suchánková a pan Dušan Horák.“ 
  
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
3) Výsledek jednání bez uveřejnění s výhercem architektonické soutěže a smlouva na 
vyhotovení projektové dokumentace 
 
Delegátům byl před jednáním sněmu zaslán návrh Smlouvy na vyhotovení projektové 
dokumentace, která byla projednána v rámci jednacího řízení bez uveřejnění s výhercem 
architektonické soutěže (viz příloha č. 1). 
 
Navrženo usnesení v tomto znění: 
I.  „Sněm delegátů rozhoduje o výběru dodavatele A99-UYO, Atelier 99 s.r.o., se sídlem: 
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245, a UYO architekti s.r.o., se sídlem: Langrova 
2799/36, 787 01 Šumperk, IČO: 076 61 444, a to podle § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), bez provedení 
hodnocení, neboť v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení. 
 
II.  Sněm delegátů schvaluje uzavření Smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace 
„Svazková základní škola Slavkov“ s dodavateli A99-UYO, Atelier 99 s.r.o., se sídlem 
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245 a UYO architekti s.r.o., se sídlem Langrova 
2799/36, 787 01 Šumperk, IČO: 076 61 444, v předloženém znění. 
  
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
4) Žádost o registraci do dotačního programu MŠMT  
 
Delegátům svazku byl předestřen obsah žádosti svazku o zařazení projektu do dotačního 
programu MŠMT k získání dotace na výstavbu svazkové základní školy. 
 
Navrženo usnesení v tomto znění: 
„Sněm delegátů schvaluje podání žádosti svazku o zařazení projektu „Svazková základní 
škola Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna“ do podprogramu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy 133D 341 na výstavbu plně organizovaných základní škol.“ 
  
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
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5) Informace o investičních příspěvcích do rozpočtu svazku na roky 2023 a 2024 
 
Paní Jedličková informovala delegáty svazku o potřebě rozložení investičních příspěvků členů 
svazku do rozpočtu svazku na roky 2023 a 2024. 
 

Počty žáků k 30. 9. 2021 

  
obě 

školy     DSO rozpočet 2023 rozpočet 2024 
               

Obec celkem DSO ostatní zastoupení  
čl. 
př. inv.přísp. 

čl. 
př. inv.přísp. 

               

        %   20 000 000   10 000 000                

Heršpice 55 46 9 5,26   1 052 632   526 316                

Hodějice 41 36 5 4,12   823 799   411 899                

Kobeřice 48 35 13 4,00   800 915   400 458                

Němčany 41 34 7 3,89   778 032   389 016                

Nížkovice 32 24 10 2,75   549 199   274 600                

Vážany nad 
Litavou 59 59   6,75   1 350 114   675 057 

               

Slavkov u Brna 642 640   73,23   14 645 309   7 322 654                

                                 

Holubice 48   48                          

Velešovice 47   47                          

  0                              

ostatní obce 89   89                          

                                 

celkem 1102 874 228 100,00 0 20 000 000 0 10 000 000                

         
               

         
               

V další tabulce je rozpis plateb ke smlouvě o provedení projektové dokumentace. 
 

Smlouva na vyhotovení projektové dokumentace     

cena a platební podmínky 
cena bez 
DPH DPH 21% cena celkem cena nárůstem 

dopracování soutěžního návrhu školy 4 840 000 1 016 400 5 856 400 5 856 400 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 6 124 000 1 286 040 7 410 040 13 266 440 

dokumentace pro vydání stavebního povolení 11 600 000 2 436 000 14 036 000 27 302 440 

dokumentace pro provádění stavby 6 796 000 1 427 160 8 223 160 35 525 600 

součinnost při zadávacím řízení dodavatele stavby 100 000 21 000 121 000 35 646 600 

za zajištění autorského dozoru 540 000 113 400 653 400 36 300 000 

celkem 30 000 000 6 300 000 36 300 000   
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Ze smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace plyne, že pokud chceme, aby koncem roku 
2023 mohly být zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení, tak v rozpočtu svazku 
musíme mít schválenou položku na projekt 28 mil. Kč      
   
V letošním roce již máme alokováno 8. mil. Kč, to znamená, že do rozpočtu DSO pro rok 2023 
musíme společně vložit částku 20. mil. Kč         
Orientační výpočet podílu jednotlivých obcí je v následující tabulce, která ale vychází z poměru 
počtu žáků ve školním roce 2021/2022. 
 
Delegátům byla dále předložena tabulka „Kapacity a naplněnost základních škol podle stavu 
k 1.9.2022 (viz příloha č. 2). 
         
Navrženo usnesení v tomto znění: 
„Sněm delegátů bere na vědomí informace o investičních příspěvcích do rozpočtu svazku 
na roky 2023 a 2024 a schvaluje investiční příspěvky do rozpočtu svazku na roky 2023 a 
2024.“ 
  
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Sněm delegátů vyslovil s návrhem usnesení souhlas.  
 
 
6) Diskuze 
V diskuzi nebyly projednávané žádné body 
 
 
7) Závěr  

Předseda svazku poděkoval všem za účast. 
 
 
Po posledním projednaném bodu bylo jednání sněmu delegátů v 10:55 hodin ukončeno.  
 

 
Usnesení přijatá na 10. zasedání Sněmu delegátů:  
 
1/10/DSO/2022 Zahájení a schválení programu 
„Sněm delegátů schválil program 10. jednání sněmu delegátů takto: 

1. Zahájení, schválení programu  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
3. Výsledek jednání bez uveřejnění s výhercem architektonické soutěže a smlouva 

na vyhotovení projektové dokumentace 
4. Žádost o registraci do dotačního programu MŠMT  
5. Informace o investičních příspěvcích do rozpočtu svazku na roky 2023 a 2024 
6. Diskuse  
7. Závěr. „ 

 
2/10/DSO/2022 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
„Sněm delegátů se usnesl, že zapisovatelem je Ing. Petr Lokaj a ověřovateli zápisu jsou 
paní Blahoslava Suchánková a pan Dušan Horák.„ 
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3/10/DSO/2022  
I. „Sněm delegátů rozhoduje o výběru dodavatele A99-UYO, Atelier 99 s.r.o., se sídlem: 
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245, a UYO architekti s.r.o., se sídlem: Langrova 
2799/36, 787 01 Šumperk, IČO: 076 61 444, a to podle § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), bez provedení 
hodnocení, neboť v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení. 
 
II.  Sněm delegátů schvaluje uzavření Smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace 
„Svazková základní škola Slavkov“ s dodavateli A99-UYO, Atelier 99 s.r.o., se sídlem 
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245 a UYO architekti s.r.o., se sídlem Langrova 
2799/36, 787 01 Šumperk, IČO: 076 61 444, v předloženém znění. 
 
4/10/DSO/2022  
„Sněm delegátů schvaluje podání žádosti svazku o zařazení projektu „Svazková základní 
škola Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna“ do podprogramu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy 133D 341 na výstavbu plně organizovaných základní škol.“ 
 
5/10/DSO/2022  
„Sněm delegátů bere na vědomí informace o investičních příspěvcích do rozpočtu svazku 
na roky 2023 a 2024 a schvaluje investiční příspěvky do rozpočtu svazku na roky 2023 a 
2024.“ 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 21. 9. 2022 
 
Zapisovatel: 
 
 
 
_______________________ 
Ing. Petr Lokaj 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
Blahoslava Suchánková     Dušan Horák 
 
 
Dne: 27.9.2022 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Michal Boudný, předseda svazku  


