Dodatek č. 2
ke stanovám Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech

I.
Svazek obcí
Název: Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
Sídlo: Městys Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy
IČO: 07969546
(dále jen „Svazek“)
II.
Předmět dodatku
Rada Svazku svým usnesením ze dne 26. 5. 2021 č. 1/10/2021 schválila dle části třetí čl. II odst. 5
písm. a) a odst. 6 a části sedmé odst. 1 stanov Svazku (dále jen „stanovy“) dodatek č. 2 ke stanovám
ve znění dodatku č. 1 ke stanovám, kterým se stanovy mění tak, že:
Zaprvé, do části první čl. II odst. 6 se za stávající text nově vkládá věta tohoto znění:
„Předmětem činnosti Svazku je rovněž pořízení jednotek (bytů) v bytovém domě v obci Nehvizdy pro
pedagogické pracovníky Základní školy Nehvizdy za účelem řešení nedostatku pedagogických
pracovníků v Základní škole Nehvizdy.“
Zadruhé, do části čtvrté čl. II se nově vkládá odst. 7 tohoto znění:
„V souvislosti s přijetím dotace Svazku ve výši 10.000.000 Kč ze státního rozpočtu - kapitoly
Všeobecná pokladní správa v souladu se schválenou dokumentací programu 298 22 Akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR a na základě výzvy VPS-223-22020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury na pořízení čtyř nájemních
bytů pro pedagogy v bytovém domě č. 3 v lokalitě Nehvizdy VI. (dále jen „čtyři nájemní byty“), se
každý člen Svazku zavazuje do Svazku vložit na výzvu předsednictva Svazku mimořádný vklad ve výši
600.000 Kč. Členové Svazku se současně dohodli, že se vzdávají zisku z výnosů z nájemného ze čtyř
nájemních bytů; případné zisky z nájemného ze čtyř nájemních bytů budou Svazkem použity ve
spolupráci se Základní školou Nehvizdy na financování provozu Základní školy Nehvizdy, dovybavení
učeben apod. v souladu s rozhodnutím předsednictva Svazku nebo Rady Svazku, pokud si Rada
Svazku takové rozhodování vyhradí.“
Zatřetí, do části čtvrté čl. III se nově vkládá odst. 3 tohoto znění:
„Členové Svazku se dohodli, že v souvislosti s přijetím dotace Svazku na pořízení čtyř nájemních bytů,
všechny členské obce Svazku vloží do Svazku mimořádný vklad ve shodné výši. Dále se členové
Svazku dohodli, že každá z členských obcí Svazku vlastní majetkový podíl ve výši id. 1/4 na uvedených
čtyřech nájemních bytech, tj. každá z členských obcí Svazku vlastní shodný majetkový podíl bez
ohledu na výši mimořádného vkladu.“

Začtvrté, do části čtvrté čl. IV odst. 1 se do písm. c) za stávající text nově vkládá věta tohoto znění:
„Pokud jde o čtyři nájemní byty, každé z členských obcí Svazku náleží po dobu trvání Svazku
majetkový podíl ve výši id. 1/4 na všech čtyřech nájemních bytech. Pokud tedy nebude jiné dohody
členů o vypořádání ve vztahu ke čtyřem nájemním bytům, bude vlastnictví Svazku ke čtyřem
nájemním bytům vypořádáno tak, že každý člen Svazku se stane vlastníkem spoluvlastnického podílu
ve výši id. 1/4 na každém ze čtyř nájemních bytů.“
III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní části stanov zůstávají beze změny.
Dodatek č. 2 stanov byl schválen zastupitelstvy zakládajících členských obcí Svazku.
Předseda Svazku zajistí aktualizaci stanov a rozeslání aktualizovaného znění stanov členům Svazku.

V Nehvizdech dne 12. 8. 2021

Vladimír Nekolný,
předseda Svazku

Městys Nehvizdy
Jiří Poběrežský, starosta městyse Nehvizdy

Obec Horoušany
Jan Bohuněk, starosta obce Horoušany

Obec Mochov
František Bouček, starosta obce Mochov

Obec Vyšehořovice
Karel Stehlík, starosta obce Vyšehořovice

