__. Nová Smlouva o vytvoření Svazku obcí Pod Beckovem, vč. Stanov

Důvodová zpráva
Předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA - starosta
Datum projednání: 18.6.2019
Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce je na základě žádosti starosty obce Líbeznice,
Mgr. Martina Kupky, předkládána k projednání nová Smlouva o vytvoření Svazku obcí Pod
Beckovem, vč. nových Stanov. Tato smlouva zcela nahradí původní Smlouvu, kterou se však
nepodařilo zaregistrovat.
Účel a předmět svazku: plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové
základní školy (případně nových základních škol) a následné plnění úkolů v oblasti školství,
zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého
pobytu na území členských obcí.
Smlouva upravuje nový termín pro předložení dokumentů SWOT analýzy a základní finanční
rozvahy, a to do 30.09.2019.
Předsedkyní svazku na funkční období jednoho roku ode dne vzniku svazku byla navržena starostka
obce Předboj, paní Pavla Příšovská.
Zároveň pan starosta žádá o přijetí usnesení, kterým bude vyjádřen souhlas obce Bašť, že naše
příspěvky v následujících letech, které obec posílá na základě Smlouvy o spolupráci, bude možné
využít ke splátkám úvěru.
Obci Líbeznice se podařilo uzavřít výběrové řízení na poskytnutí úvěru pro financování stavby
školy. Úvěrovou smlouvu teď připravují k podpisu, aby mohli z úvěru platit od července faktury za
stavební práce. Rozhodli se přijmout úvěr ve výši 70 mil. Kč. Dominantním dílem poslouží
k financování nového pavilonu, ale vypořádají se díky němu i s nezbytnou rekonstrukcí staré
budovy. Příspěvky jednotlivých obcí ale budou krýt v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci
jen náklady na stavbu nového pavilonu. V návrhu úvěrové smlouvy si banka vyžádala explicitní
souhlas všech obcí, že jejich příspěvky v následujících letech bude možné využít ke splátkám úvěru.
Je to celkem přirozené a vyplývá to i ze smlouvy o spolupráci, ale banka na tom trvá jako na
odkládací podmínce čerpání úvěru.

Související usnesení:
9/053 ze dne 28.06.2018 – schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci
při výstavbě nového objektu školy v Líbeznicích
12/053 ze dne 28.06.2018 – schválení Smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí Pod Beckovem

Přílohy:

1. Smlouva o vytvoření Svazku obcí Pod Beckovem
2. Stanovy svazku

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť
i)
revokuje usnesení 12/053 ze dne 28.06.2018;
ii)
schvaluje Smlouvu o vytvoření Svazku obcí Pod Beckovem včetně stanov, a to
podle předloženého návrhu. Smluvními stranami smlouvy jsou obce Bašť,
Bořanovice, Líbeznice, Měšice, Nová Ves, Předboj a Zlonín;
iii)
pověřuje Mgr. Vítězslav Kalibu, MPA, starostu obce podpisem smlouvy dle bodu ii)
tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Bašť dále
i)

ii)

schvaluje užití obcí poskytnutých finančních prostředků, resp. dotace dle smlouvy
o spolupráci obcí, uzavřené dne 12. července 2018, a to i ke splátkám úvěru, který
bude obci Líbeznice poskytnut Komerční bankou a.s., IČ: 453 17 054, se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07 a jež bude využit k profinancování výstavby
nové základní školy a základní umělecké školy Líbeznice. Za uznatelné náklady
tedy budou dle smlouvy o spolupráci obcí považovány i splátky tohoto úvěru včetně
příslušenství (např. úroků) souvisejícího s tímto poskytnutým úvěrem.
zmocňuje pověřuje Mgr. Vítězslav Kalibu, MPA, starostu obce k podpisu veškerých
příslušných právních dokumentů souvisejících s výše uvedeným souhlasem.

