Zápis z veĚejného zasedání č.1.-2016

Zápis č. 1.20í 6

z

veĚejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne
3.3.2016 v Zasedací místnosti oU Svojetice

PÍítomni:
Dubská lvana
Jacák Josef
KÓlblová Barbora, Mgr.
Marková Jana, lng.
orsáková Anna
Zaal Gabriela, !ng.
Zaal Pavel

Omluveni:
Radosta Jakub

Neomluveni:

V zasedací místnosti bylo zťad veĚejnosti prítomno: 26 občanťr.

ZAHÁJENí
Veťejné zasedání zastupitelstva obce Svojetice zahá4ila a iídila starostka obce lvana
Dubská, která oznámila, Že zasedání zastupitelstva by|o iádně svoláno a vyhlášeno
24.2.2016 a Že je vzhledem k nadpolovičnípÍítomnosti člen zastupitelstva obce
usnášeníschopné a Že je z tohoto zasedání poŤizován zvukovy záznam.

Zápis z piedch ozích zasedání č. 1 0.2015 ze dne 20. 12.2015 a 22.12.2015 byl
sepsán dne 21 .12.2015,28.12.2015 a ověien dne 28.12.2015 a zápis ze zasedání č.
11-2015 ze dne 28.12.2015 byl sepsán dne 2.1.2016 a ověien dne 3.1 .2016

oba zápisy

by|y zveiejněny na webovych stránkách obce a k nah|édnutív uiedních
hodinách na obecním Úiadě. Na veiejném zasedání byIy vy|oŽeny k nahIédnutí.

Zapisovate| a ověŤovatelé zápisu
Návrh usnesení:
Starostka obce navrhla zapisovatelem zápisu |ng. Janu Markovou. Jako ověĚovatele
zápisu starostka obce navrhla Mgr. Barboru KÓlblovou a Ing.Gabrie|u Zaal. Žaany
protinávrh nebyl Vznesen.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem zápisu lng.Janu Markovou a
ověŤovateli zápisu Mgr. Barboru Kcilb|ovou a lng.Gabrielu Zaa|.
Hlasování:

Pro:

7

Proti: 0

ZdrŽel

se: 0

Vyloučeni: 0

Usnesení číslo201 6.0í.001 bylo schváleno. ZapisovateIka

i

Nepiítomni:

ověiovate|é byli

schváleni.
Starostka obce konstatovala, Že do dnešníhodne k zápisťrm nepoda|Žádny ze

zastupitel námitky.
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Námitka proti zápisu č. 10-2015 prišla od Mgr. Michaely Zdvihalové Lorencové, která
zastupuje Ing.Elišku o|mrovou, odvolanou starostku obce.

V dopise ze dne 27 .1.2016 Vy1ádri|y nesouh|as s pravdivostí tvrzení, která vedla k
odvo|ání lng.olmrové z funkce starostky obce. Bylo poŽadováno piečtenínámitek,
projednání na zasedání zastupite|stva obce a uvedení skutečnostíodvolání starostky
na pravou míru.

Proti zápisu ze zasedání mťrŽe podat námitku člen zastupitelstva obce. o podanfch
námitkách rozhoduje zastupitelstvo obce na svém nejbliŽším zasedání, tj. svym
usnesením rozhodne o tom, zdavyhrady jsou dr]rvodné či nejsou dťrvodné _ kdy
pofízeni/ zápis odpovídá pr běhu pťedchozího zasedání zastupitelstva obce.

Starostka obce vyzva|a ověiovatele zápisu, zda zápis odpovídal skutečnosti.
Mgr.Barbora KÓ|blová i lng.Gabriela Zaa| konstatovaly, Že zápis odpovídal
skutečnosti a Že zápis proto podepsaly.
Starostka obce navrhla hlasovat o záplsu.

Návrh usnesení:
Zápis ze zasedání ě.1 0.2015 ze dne 20.,|2.2015 a 22.12.2015 odpovídá prriběhu
zasedání a námitky Ing.olmrové nejsou d vodné.
Hlasování:

Pro:

5

Proti: 0

ZdrŽe|

se: 2

Vyloučeni: 0

NepĚítomni: 1

Usnesení čís|o2016.01 .002 bylo schváleno.

PROGRAM zAsEoÁt.tí:
PM 001 -2016
Starostka obce seznámila piítomnés návrhem programu v souladu s pozvánkou
zasedání, která by|a zveĚejněna na uĚední desce a piedaná členťrmzastupltelstva.

1)
2)
3)
4)

S|oŽení slibu novych členťrzastupitelstva
Volba č|en kontrolního a finančníhovyboru
Seznámení s vfsledky dílčíhopĚezkoumání hospodaĚení obce za rok2015
Schválení sm|ouvy o ZÍízenívěcného biemene _ sluŽebnosti (kNN pro p.č.
151l101,1 02,103 - Čtz\
5) Schválení smlouvy o Z(ízenívěcného biemene - sluŽebnosti (Na obci-NN.
p.č. 20617 _

CEz)

o zŤízenívěcného biemene _
sluŽebnosti a smlouvu o právu provést stavbu (p.č. 183t181 _ Č=z,1
Schválení názvŮ ulic
obecně závazná vyhláška č. 112016 o ochraně nočníhoklidu a regulaci
hlučn1ych činnostív obci Svojetice
Smlouva o spolufinancování rozšíňeníspádové zák|adní školy MukaĚov

6) Schvá|ení smlouvy o uzavĚení budoucí smlouvy
7)
8)
9)
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1o)Schvá|eníŽádosti o dotaci na akci:
,,Svojetice - t|aková kana|izace a Čov
fáZe,ze Stňedočeského fondu Životního prostredí a zemědě|ství
2016
1 1) Informace o projektu
,,BRKO,, (bioodpad)
12) Rťrzné

lt.

K návrhu pro9ramu neby|y vzneseny návrhy na dop|nění.
Starostka obce da|a
hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce schva|uje program zasedání.
H|asován

Pro:

í:

7

Proti: 0

ZdrŽe|

se: o

Vy|oučeni: o

Nepiítomni: 1

Usnesení číslo2016.01.o03 by|o schváteno.

Zastupite|stvo obce schvá|i|o program veĚejného zasedání.

PRoJ

E Dt,tÁvÁt.t

í pnoc RAM

U

:

1) S|oženís|ibu novr.fch č|enri zastupite|stva
PM 002 -2016
Starostka obce seznámi|a pĚítomnés aktuálním počtem
č|enťrzastupite|stva. Aktuá|ní
počet č|enrj zastupite|stva je 8.
Dne 28.12.2015 rezignova|a na mandát č|ena zastupite|stva
za stranu,,STAN..a
ToP09 |ng.He|ena Mádlíková. Nás|edně byly os|oveny
náhradnice:
|ng.Petra Íllarzini a paní |vana Hromadová.
obě dvě mandát nepiUa|y.
ProtoŽe z této strany jiŽ není žádny náhradník,
zrjstává mand átuprázdněn
konce funkčníhoobdobí zastupite|stva obce.

aždo

Po odvo|ání |ng.E|iŠky o|mrové zfunkce starostky
22.12.2016, paní o|mrová dne
29,12.2015 rezignovata ina svrjj mandát na čtena
zastupite|stva za stranu,,Naše
Svojetice... Dne 1.2.2016 rezignova| také tng.František
Vaněček.
By|i os|oveni náhradníci:

Pan Jakub Radosta, pan Jan Kock a pan Josef Jacák.
Pan Jan Kock mandát nepĚija|. Pan Josef Jacák
mandát prija|. Pan Jakub Radosta je
ze zákona č|enem zastupite|stva od 30. 12.2015,
k mandátu se dosud písemně
nevyjádii|.
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Dne 25.2.2016 rezignova| tng.Radek orsákza stranu oDs. os|oveny náhradník pan
Jan Kulhavy mandát nepĚija|. Dá|e by|a os|ovena paní Anna orsáková, která mandát
prijala.

Paní orsáková a pan Jacák byli na zasedání pňítomni a by|i vyzváni ke sloŽení s|ibu.
Starostka obce upozorni|a, Že odmítnutí slibu nebo s|oŽení s|ibu s r4/hrad ou máza
následek zánik mandátu (d|e $ 55Zákona 491t2oo1 Sb.o vo|bách do zastupitelstev
obcí a o změně některych zákonŮ, v platném znění).
Starostka obce prečetla sIib: ,,S|ibuji věrnost Českérepub|ice. S|ibuji na svou čest a
svědomí, Že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Svojetice a jejich
občanťra iídit se Ústavou a zákony Českérepub|iky...
Dále vyzva|a paní orsákovou a pana Jacáka, aby pronesením slova,,s|ibuji..a
podpisem na archu sloŽili s|ib. PaníAnna Qrsáková a pan Josef Jacák stoŽili
zákonem piedepsanf slib a podepsany arch je prí|ohou zápisu.

2) Volba ě|enrj kontro|ního v'.fboru
PM 003-2016
Podle s 177 odst. 2 Zákona o obcích musí zastupite|stvo obce zŤíditfinančnía
kontrolní vfbor. Vzhledem k odstoupení některych členťrzastupitelstva iz těchto
v1/bor bylo nutné zvolit nové členy v1/borťr.
Na ustavujícímzasedání 10.2014 by|o schvá|eno, Že vy7bory budou tĚíčlenné.
V současnéchví|i je piedsedou kontro|ního vy7boru Mgr. Barbora KÓlb|ová, členem
|ng.Gabriela Zaa|. By|o nutné vybor doplnit o jednoho č|ena.

Po rezignaci zastupite|ťr nemá finančnívybor č|eny. Je nutné zvo|it jak predsedu, tak

č|eny finančn ího vyboru.

Na základě vyzvy na piedchozím zasedání projevi|a zájem o členstvíve finančním
v5iboru paní Pav|a Bohm a paní Dana Mejstríková a v kontrolním vy7boru JUDr.
Antonín Dohna|.
NavrŽené s|oŽení finančníhovyiboru: piedsedkyně paní Anna orsáková, čtenky paní
Pavla BÓhm a paní Dana Mejstríková.

NavrŽené sloŽení kontrolního vfboru: pĚedsedkyně Mgr.Barbora KÓlblová, č|eny
lng.Gabriela Zaa| a JUDr. Antonín Dohnal.

Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce vo|í pŤedsedou finančníhovfboru paní Annu orsákovou.
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HIasování:

Pro: 7
l
i

.l
q
l

Proti: 0

ZdrŽe|

se: 0

Vy|oučeni: 0

Nepiítomni:

1

Usnesení čís|o2016.01-004 by|o schvá|eno.

Návrh usnesení:
Zastupitetstvo obce vo|i č]enem finančního vfboru paní Pav|u Biihm a paní
Danu Me|stžíkovou.
HIasování:

Pro:

7

Proti: 0

ZdrŽe|

se: 0

Vy|oučeni: 0

NepĚÍtomni:

1

Usnesení ěís|o 2016-0'|-005 by|o schvá|eno.

Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce volí č|enem kontrolního vfboru JUDr.Antonína Dohnala.
H|asování:

Pro:

7

Proti: 0

ZdrŽel

se: 0

Vy|oučeni: o

NepĚítomni: 1

Usnesení číslo2016-01.006 by|o schváleno.

3) Seznámení s q/s|edky dílčíhopÍezkoumání hospodaňení obce za rok 2015
PM 004-2016
Dílčípiezkoumání hospodaiení obce proběh|o dne 16.1o.2o15 a druhé dí|čí
piezkoumání proběhlo 13.1.2016 a to odborem kontro|y Stňedočeskéhokraje.
Pri dílčímpiezkoumání hospodaĚení obce byIy zjištěny následující chyby, nedostatky
a porušeny piedpisy:

1) Rozpočtov1/ vyh|ed neobsahoval

v:/ši sp|átek kaŽdého jednotlivého Úvěru na
kaŽdy rok.
Rozpočet na rok2016 nebyl dosud schvá|en, obec je v rozpočtovém
provizoriu. Rozpočtov! vyhled by| zpracován na zák|adě podk|adťr v listopadu
2015 s tím, Že bude po uzaviení roku 2015 nazák|adě skutečnosti roku 2015
upraven. V1/še sp|átek jednotliv1ich rivěrŮr pro rok 2016 budou zapracovány
V mandatorních v1idajích rozpočtu 2016, ktery se nyn í zpracovává. JiŽ pŤi
zpracování rozpočtového vyhledu bylo piedpoktádáno, Že se v 1 . potovině
2016 Vypíševyběrové Ťízenína poskytovatete jednoho uvěru a všechna
dosavadní čerpáníbudou pňefinancována a budou s odk|adem sp!átek aŽ na
dalšíroky. Uzavňené smlouvy umoŽĎují obci sp|atit všechny uvěry diíve bez
sa n kce.
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Nápravné opatňení:
Nejpozději do 30.6.2016 bude zpracován rozpočet na rok 2016 a upraven
rozpočtov'.Ívfh|ed na da|šíroky a to na zák|adě skuteěnosti roku 2015.
Vyiše splátek všech uvěr budou zapracovány jak do rozpočtu roku 20,.6
tak do rozpočtovéhov1ih|edu na daIšíroky.

2) obec neposkytla kontrolorťrm některé poŽadované písemnosti. Nebyly
za|oženy v učetnictvíněkteré faktury k pIatbám z učtťr.
Nápravné opatŤení:
Napraveno' písemnosti . faktury byly za|oženy do učetnictvívŽdy

k danému v'./pisu z banky.

3) Kontrolované učetnídok|ady (prťrvodky)

zaťíjenaŽ prosinec neobsahova|y
záznam starostky.
Nápravné opatňení:
Starostka obce lvana Dubská vyzve do 30.4.2016 lng.Elišku o|mrovou
(odvolanou starostku), aby podepsala veškeréprrivodky u faktur, které
nejsou podepsané a faktury byly proplaceny. Nová starostka i uěetní
obce jsou poučeny.

pod pisovy

4) obec neučtovala o skutečnostech, které jsou pÍedmětem Účetnictví do období,
s nímŽ tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.

Nápravné opatňení:
Napraveno. obec od 1 .1.2016 učtuje správně. Pokud je hotovost vybrána
z pok|adny je ještě tfŽ den nebo den nás|edující v|ožena na učet obce.

5) Neby|a provedena nápravná opatiení k).Ž
pied cho zích ko ntro|ách .

zjištěn m nedostatkťrm pil

a) Bylo

pĚijato nápravné opatĚení k)iŽ zjištěnémunedostatku. Toto opatiení
však nebylo Účinné, nebot'obdobná chyba se opakovaIa V roce 2015

v pĚípadě rozpočtovéhoopatňení č.1, které nebylo schváleno
zastupitelstvem obce, a|e starostkou obce, i kdyŽ se tykaIo závazn17ch
ukazate|ťr rozpočtu.
Nápravné opatÍení:
Rozpoětové opatÍeni ě.1na15 bude schvá|eno na tomto zasedání.
Da|šírozpočtová opatŤení schvalovalo zastupitelstvo obce. I tato
fakta ved|a k odvo|ání pÍedchozi starostky lng.olmrové. V tuto chvíli
obec zauja|a velmi striktní a konzervativní chování vzh|edem
k rozpočtu obce. Nová starostka obce je poučena.

b) Nebyla sestavena inventarizačnízpráva.
Nápravné opatŤení:
Napraveno. |nventárizační zpráva byla sestavena i pro rok 2015.
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c) Skutečny stav nebyl pĚi dokladové inventuie ověren podle inventarizačních
evidencí. Dlouhodobé podmíněné závazky z dťrvodu uŽívání cizího
majetku sestavené k 31.1 .2014 neby|y do|oŽeny pĚíslušnymi
inventarizačnímievidencemi. (porovnány prokazate|ně s prvotními

doklady)

Nápravné opatÍení:
Napraveno. Byla rádně sestavena dokladová inventura
s požadovanfmi evidencemi.
d)

obec neučtovala o skutečnostech, které jsou predmětem učetnictví,do
období, s nímŽ tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. D|e pĚedloŽené

prvotn í evidence,,Seznam nezaplacenych projektťr kanalizačn ích pĚípojek

Svojetice.., obec neučtovala ve svém učetnictví o pohledávce za
nezap|acené projekty kana|izačních prípojek k 31 ,12.2014 v celkové v'/ši

- obec

147 600 Kč.
Nápravné opatŤení:

Zastupitelstvo obce ukládá uěetní obce doh|edat podk|ady a prověÍit
zda jsou ještě nějaké neuhrazené projekty do 30.4.20,.6

e) obec neprovedla

rádně inventuru Účtu 031

.

Nápravné opatÍení:
Napraveno. |nventu ra za rok 20í5 je jiŽ v poÍádku a inventurní soupis
souhlasí s qfpisem z |istu v|astnictví č.10001 pro obec a k.u.
Svojetice. Účetní obce byla poučen a o zásadách učtování.

f)

lnventurní soupisy uzemního ce|ku neobsahovaly podpisovy záznam
odpovědné osoby za provedení inventury u dok|adové inventarizace učtť'
192,194,261,262,911 ,314,315,31 9,321 ,325,331 ,336,337 ,342,341 ,343,346,
349,37 4,37 7,37 8, 38 1, 383, 384, 389, 902, 903, 9'l 1, 943, 968

Nápravné opatŤení:
Napraveno. Ghybějícípodpisy byly doplněny.

g) obec neuzavĚela veĚejnoprávní smlouvy obsahující náleŽitosti dle zákona
v pňípadě poskytnutí dota cí z rozpočtu obce TJ Sokol a Hasičťrm Tehovec.
Nápravné opatŤení:
Nová starostka obce je pouěena. obec v roce 2016 zatim Žádné
dotace neposkyt|a.V pÍípadě dotací budou vždy uzavírány
veÍejnoprávní smlouvy dle zákona.

h) PĚíjmy a vydaje uskutečněnév době rozpočtovéhoprovizoria se
součástí schvá|eného rozpočtu na rok 2015.
Nápravné opatňení:
Stránka 7

z20

nesta|y

Zápis z veĚejného zasedání č.1-2016

Nová starostka obce i zastupite!é jsou poučeni a pÍi pÍípravě
rozpočtu na rok 2016 budou zohledněny prljmy a vr./daje uskutečněné
v době rozpočtovéhoprovizoria.
i)

i)

k)

r)

V dohodách o provedení práce uzavĚenych v roce 2015 s pí B.V. (9x do
dne dílčíhopiezkoumání) je vŽdy obecně uvedeno ,,rozsah vykonu práce
pod|e této dohody nepiekročí300 hodin za kalendáĚní rok.. Není tedy
zŤejmé,v jakém rozsahu je dohoda uzavírána (na kolik hodin) zejména
proto, Že jsou uzavírány pravideIně v prťrběhu celého roku, odměna je
stanovenaza celou práci a nikoliv jako hodinová mzda a není tudíŽ nutno
vést evidenci odpracované doby. Ne|ze tedy prokazatelně sledovat, zda
skutečně není zákonem stanoven rozsah piekročen.
Nápravné opatÍení:
Napraveno. od 1 .1.2016 jsou veškeré smlouvy o DPP či DPč
uzavirány na celf rok, s hodinovou mzdou a pravide|ně evidovány
odpracované hodiny v pracovních vfkazech.

obec nevede evidenci neuhrazeny7ch príspěvkťr občanŮ za projektovou
dokumentaci k vytIak m z čerpacíchstanic (obec objednala hromadně
projekty na 25 ks prípojek kanaIizačnícha 4 ks prípojek kana|izačnícha
vodovodních v celkové v ši 114 950 Kč). občanédosud hradili tyto
projekty dobrovo|ně bez pĚedchozího ujednání co do v1yše částky a data
Úhrady. NeIze tudíŽ určit, zda a kdy se stala tato částka poh|edávkou a
tudiŽ o ní mělo b1it Účtováno na čtu 315. Z opatrnosti je vhodné sledovat
tuto částku na podrozvahovém učtu a lega|izovat sm|uvně s jednotliu./mi
občany tento postup a platby.
Nápravné opatŤení:
Všechny projekty jsou již uhrazeny. Není již nutno učtovat jako
poh|edávku. Účetní obce byta pouěena.

obec nedodrŽeIa obsahové Vymezení poloŽky rozvahy,,D. l l|. Krátkodobé
závazky,,
Nápravné opatŤení:
Napraveno. Účetni obce byla poučena a pŤeučtováníbylo opraveno.
obec neučtova|a k okamŽiku uskutečněníučetníhoprípadu pri pievodech
vlastnictví k nemovit5im věcem, které podIéhaly zápisu do katastru
nemovitostí. Jedná se o smlouvu směnnou ze dne 15.10.2014, kdy zápis
do katastru nemovitostí by| s největší pravděpodobností proveden
nejpozději v bieznu roku 2015 (nedoloŽeno sdělením Katastrálního ÚĚadu a
originá|em smlouvy)
Nápravné opatÍení:
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Napraveno. Je doložena ověňená kopie smlouvy z KatastráIního uÍadu
aYyrozumění o provedení vkladu.
m) obec neučtovala o skutečnostech, které jsou predmětem učetnictví,do
období, s nímŽ tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.V rozvaze
sestavené ke dni 30.9 .2015 nejsou vykázány závazky obce na učtech 336,
337 i kdyŽ d|e predloŽenfch mzdovych doklad prokazatelně vznik|y.
Nápravné opatŤení:
Napraveno zaučtovánímpÍedpisu mezd k 31 .12.2o1s. Účetní obce

byla poučena.

n) obec neÚčtovala o skutečnostech, které jsou piedmětem učetnictvído
období, s nímŽ tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. V Rozvaze

sestavené k 30.9.2015 je na učtu 321 vykázán zr]rstatek ve vyši
34 409 586,96 Kč, v knize neul.lrazenych faktur sestavené k 30.9.2015 je
však vykázána celková částka neuhrazenych faktur ve vyši
33 104 654,77Kc.
Nápravné opatňení:
Napraveno. opraveno učtování na učtu 321. Douětovanf pŤedpis na
učet 321 a nás|edná oprava vyskyttého chybného učtování. Účetní
obce by|a pouěena.

Vzhledem k nutnosti napravit chybu, kdy nebylo schváleno rozpočtovéopatienÍ bylo
hlasováno o jeho schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatÍeni č,.1 12015
Hlasován

Pro.

í:

7

Proti:

0

ZdrŽe|

se

0

Vyloučeni: 0

Nepiítomni: 1

Usnesení číslo2016.01-007 by|o schváleno.

Dále se h|asovalo o pĚijmutí nápravnych opatiení.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce prijímá nápravná opatÍení uvedená v pÍílozezápisu.
H|asování:

Pro:

7

Proti:

0

ZdrŽe|

se.

0

Vyloučeni: 0

Nepiítomni: 1

Usnesení číslo2016.01.oo8 bylo schváleno.
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4) Schvá|ení smtouvy o Zíízenívěcného bňemene
- s|užebnosti (kNN pro p.č.
1 51 1101,102,103 _ cez,1
PM 00s-2016
Firma G+ s.r.o . požáda|a o podpis sm|ouvy o zŤízení
věcného biemene - s|uŽebnosti
č. |V-12.6013336/1 pro ČtzDistribuce a.S.
Dťrvodem je umístěnítechnického rozvodu firmy
ČrzDistribuce a.s. na pozemku
p.č. 151l91 pro kNN pro p.č. 151l1o1,1o2,1o3.

Jedná se o kabe|ové vedení v dé|ce 30m. Cena
za věcné bňemeno je 75oo,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schva|uje sm|ouvu o zÍizenívěcného
bŤemene .
s|užebnosti |V.12.6013336/í a pověňuje starostku obce
k podpisu této sm|ouvy.
H|asován

í:

Pro:

7

Proti: 0

ZdrŽe|

se:

o

Vy|oučeni: 0

Neprítomni: 1

Usnesení čís|o20í6-01.oo9 by|o schvá|eno.

5) Schvá|ení smtouvy o ZÍizenívěcného bŤemene s|užebnosti
(Na obci.NN.
p.č. 20617 - cEz)

PM 006 -2016

Firma G+ s.r.o. požáda|a o podpis sm|ouvyo zŤízení
věcného bĚemene č. |v-12601537811 pro Črz Distribuce a.s.
Dtjvodem je umístěnítechnického rozvodu firmy
ČtzDistribuce a.S. na pozemku
p.č.206134.

Jedná se o kabe|ové vedení v dé|ce 2m. Cen
azavěcné bĚemeno je 1000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce schva|uje sm|ouvu o z|ízenivěcného
bÍemene lV.l2.
6015378/1 a pověňuje starostku obce k podpisu
této sm|ouvy.
Hlasován

Pro:

í:

7

Proti: 0

Zdrže|

se.

o

Vy|oučeni: 0

NepĚítomni:

1

Usnesení čís|o2016.01-0ío by|o schváteno.
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6) Schvá|ení sm|ouvy o uzavÍeníbudoucí sm|ouvy o zíizenívěcného bÍemene

- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu (p.č. 183t181 -

čez,1

PM 007-2016
Firma Elpro Delicia poŽáda|a o podpis sm|ouvy o uzavĚení budoucí smlouvy zŤízení
věcného bňemene - s|uŽebnosti č. lV.1 2.6019417t1 pro Črz Distribuce, a.S.
Dťrvodem je umístěníkabe|ového vedení NN firmy
p.č. 1831181 pro kNN pro p.č. 183/35.

ČtzDistribuce

a.s. na pozemku

Jedná Se o kabelové vedení v délce 5 m. Cena za věcné biemeno je 1250,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce schvaluje smlouvu o uzavŤení budoucí smlouvy o zÍízení
věcného bŤemene . sluŽebnosti lV.12.601941711 a pověňuje starostku obce k
podpisu této smlouvy.
HIasován

Pro:

í:

7

Proti: 0

Vy|oučeni: 0

ZdrŽe| se.

NepĚítomni: 1

Usnesení ěís|o 2016.01.011 bylo schvá|eno.

7) Schváleni názvrj u|ic
PM 008-2016
byly doručeny poŽadavky od občan r na pridělení názvu ulic z dťrvodu
problém se špatnou identifikací dom , nedoručovánípošty, špatnému vyhledávání
adresy v navigacích apod.

Na

oÚ

Jedná Se o u|ice na částl pozemku p.č. 161161 a na části pozemku p.č. 191l18 a
p.č.191l20 (slepá ulice) obě v k.Ú. Svojetice.
Stavební komise vybrala názvy ulic Buková (pro p.č. 161/61)a Habrová (pro část p.č.
191l18 a p.č. 191l20)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvalu je název u|ice na části pozemku p.ě. 161/61 v k.u.
Svojetice. Buková a na části pozemku p.č. 191118 a p.ě. 191120 v k.u.Svojetice
(slepá u|ice) - Habrová, tak jak je vyznačeno na pÍiloženémapce, která je
pÍílohou zápisu.
Hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

ZdrŽe|

se:
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NepĚítomni: 1
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Usnesení čís|o2016.01 .o12 by|o schvá|eno.

8) obecně závazná vyh|áška č. 1t2o16 o ochraně nočníhok|idu a regu|aci
h|učnfch činnostív obci Svojetice

PM 009-2016
Zastupite|stvu obce je pĚedk|ádána vyh|áška, která by|a sepsána
občanťr na h|učnéaktivity.

na zák|adě stíŽností

Proběh|a diskuze na téma dě|obuchy a znění vyh|ášky. Vyh|áška
by|a pĚítomn17mi
občany k|adně ohodnocena. Vyhláška bude zveiejněna na webu
obce a na ÚĚední
desce. Chataii budou na vyh|ášku upozorněni rožh|asem a pri p|atbě pop|atku
za
odpad. Dá|e proběh|a diskuze na téma m|ádežna motorkách.
Gabrie|a Zaa| informova|a o projektu na rjsekové rad ary v obci. V současné
době je
nap|ánována schťrzka ohledně umístěníradarťr a podmínek veĚejnoprávní
sm|ouvy,
která by mě|a byt uzavĚena s Ř1čany, které projekt zastĚešují.piioritou je
umístění
radaru na u|ici Choceradská, u|ici Na Skále c|rce obec také rešit.

Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce vydává obecně závaznou vyh|ášku č. 1t2o16
o ochraně
nočníhok|idu a regu|aci h|učnfch činnostív obci Svojetice
H|asován

Pro:

í:

7

proti:

0

ZdrŽe|

se: 0

Vy|oučeni: o

Nepiítomni: 1

Usnesení ěís|o 2016.01.oí3 bylo schváleno.

9) Smlouva o spotufinancování rozšíŤeníspádové zák|adní školy
MukaŤov
PM 010-2016

JiŽ nejméně 1 rok je projednávána s mukaiovskou ško|ou
,, Smtouva o
spo|ufinancování rozšíĚeníspádové zák|adní ško|y Mukarov.., která
neby|a do
dnešního dne Žádnou ze spádovy7ch obcí podepsána.
Návrh, ktery by| spádovfmi obcemi MukaĚovu pied|oŽen obsahovat
záruky,Že budou
brány ze spádovyich obcí do školy všechny děti aŽ do nap|nění kapacity
ško|y.
Kapacitu na to MukaĚov má.
Návrh smlouvy, ktery byI predběŽně odsouh|asen všemi spádovfmi
obcemi |eŽe|
v Mukaňově více jak2 měsíce a pied měsícem, kdy se b|íŽi|
zápis dětí do ško|y,
Mukaiov pos|al znovu sm|ouvu na všechny spádové obce, ate
vypustil z ní odstavec,
kten./m se zavazova| děti pĚijmout.

Stránka L2z20
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Spádové obce jiŽ svá veĚejná zasedání měty a ani jedna z nich Smlouvu v tomto
znění neschvá|ila.

Pos|edníjednání všech starostťr spádovych obcí by|o v LouĎovicích v uten.i 1.3., kam
by| pozván i starosta MukaĚova, pan Semanskf. Starostové mu Vysvět|i|i vzniklou
situaci, Že obce se nebrání dostat svému drívějšímus|ibu azávazku oh|edně Úhrady
procentuelní části na novou ško|u, a|e naproti tomu se musí MukaĚov zavázat.
Že děti
ze spádovlch obcí umístí.
Kapacita školy v Mukaiově je něco pťes 70o dětí a ted' jich mají 506.
Pan Semansk! slíbi|, Že vše znovu projedná s jejich zastupite|i a zasadí se, aby
odstavec, potvrzujícípríjem všech dětí ze spádovych obcí do nap|nění kapacity
školy, byl do smlouvy vrácen, aby jí moh|y spádové obce schvá|it.
Dohodnutá finančníspo|uÚčast Svojetic je.Kč 2.222.630,-, coŽ je 14,5o/o z celkovych
nák|ad na vystavbu pĚístavby (15 328 483 Kč). V|astnick podí| obce Svojetice na
budově pňístavby by by| 6,6 %.

K 1.1.2016 obec Svojetice má uhrazenou částku Kč 12g.144,-.
obec Svojetice na tuto spo|uučast v současnédobě nemá finančnízdroje a bude se
muset dohodnout s obcí Mukaiov splátkovy ka|endái nebo získat da|šíÚvěr.
DalšímprobIém je, Že obec MukaĚov j.Ž dá| ško|nízaŤizeníve své obci nebude
rozšiiovat vzh|edem k nedostatečnékapacitě komunikací, vody a ce|kové
obs|uŽnosti. Za da|ší3 roky, pod|e udajťr obcí uŽ ani rozšíčenákapacita ško|y
v MukaĚově nebude stačit a bude nutné vytvoiit ,,Svazek obcí.., kde by byla kaŽdá
z nich procentuelním podí|em zŤizovate|em a podí|ela se na chodu ško|y. To je da|ší
krok, na kterém budeme muset spo|u s ostatními obce mi začítpracovat.

Z d vodu, že by| ve smlouvě vypuštěn č|ánek o pňijímání dět i ze spádovych
o99-í' a tedy není zaručen o, že budou svojetické děti i pŤes uhradu spo|uučásfi
pŤijímány, navrhuji sm|ouvu neschvá|it.
Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce neschva|uje podpis smtouvy s obcí MukaŤov o podílu na
financováni nové ško|níbudovy zŠuuxaŤov.
HIasován

Pro:

í:

7

Proti.

0

ZdrŽe|

se:

0

Usnesení čís|o2016-01.014 bylo schvá|eno'
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10)Schválení žádosti o dotaci na akci: ,,Svojetice - tlaková kana|izace a čov ||. Íáze* ze StĚedočeskéhofondu životníhoprostÍedí a zemědě|ství 2016
PM 011-2016

V návaznosti na usnesení Zastupite|stva Stredočeského krqe č. 115-20l2O15tZKze
dne 7. 12, 2015 vyhlási| hejtman StĚedočeského kraje lng. Miloš Petera Program
2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Stiedočeskéhokraje ze Stiedočeského
Fondu rozvoje obcí a měst.

Vzhledem k tomu, Že finančnízdroje obec jsou vyčerpané,vyuŽíváme moŽnosti
získat dalšídotaci na dofinancování v1/stavby l|. etapy kanalizace v rámci zmíněného
Programu 2016.
Z fondu Státního fondu Životního prostiedí máme jiŽ Ústně pĚis|íbenou dotaci ve vyši
max. 29 mi|. Kč. Zbyva,ícífinance budeme muset získat z da|šího uvěru.

Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Svojetice tlaková kanalizace a Čov -||.Íáze*ze StÍedočeskéhofondu životníhoprostÍedí
a zemědělství 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedenyi projekt ve vfši min.
5o/o z celkov ch uznate|n1ich nák|adrj.

Hlasování:

Pro:

7

Proti:

ZdrŽel se:

Vyloučeni:

NepĚítomni: 1

Usnesení ěís|o 2016.01.0í5 bylo schvá|eno.

1

1)lnformace o projektu,,BRKO" (bioodpad)

PM 012-2016
Jsme součástí svazku obcí REGloN JlH, kde vzniklo nové stťedisko,,odpady.., na
zák|adě dohody o spo|upráci obcí na iešeníodpadového hospodáiství, zejména pak
systému sběru, Svozu a likvidace biologicky roz|oŽite|ného komunálního odpadu
(dále nazyváno,,BRKO..).
Jednot|ivé obce dostaly do pětiletého pronájmu bio popelnice, vč. kontejnerťr
v počtech, které si objedna|y.

obec Svojetice má 150 pope|nic o

a 1 kontejner. Pope|nice jsou zatím
sloŽeny u pana Šmídaa kontejner je prozatím umístěn u hiiště a bude slouŽit
k likvidaci trávy u školky, trávy z hriště a ce|kové Úpravy veiejné zeleně v obci. U
hriště bude opraven p|ot a zvětšeny postranní vrata, tak aby kontejner moh| byt za
objem u 240

|

plotem.
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Bio popelnice, které ted'občané mají, budou vyměněny za nové, které dostanou do
pronájmu na 5 let a poté piejdou do jejich v|astnictví.
Bude včas vyhlášena některáze sobot v bňeznu, ziejmě 19. a pokud tento termín
nebude stačit, tak ještě bude vyh|ášen jeden termín, kdy občanépĚivezou stávající
popelnici a dostanou novou. Tím, Že jsou nové bio popelnice sloŽené u pana Šmída,
jejich vyměna se uskutečnípied ním a staré popelnice si A.S.A. odveze.
Bio svozy by měly b t od dubna. Všichni budou včas informováni.

Cena 240 | pope|nic je nově spočítána na Kč 750,. a mohou se jiŽ začítplatit.

KoMPoSTÁRNA
Ze Struhaiova jsme obdrŽe|i k odsouhIasqní ještě dodatek č. 1 ke Smlouvě o
partnerství a spolupráci, která by|a schvá|ena na veĚejném zasedání dne 20.3.2015,
ve které nám Struhaňov rezervuje pro rok 2016 kapacitu v kompostárně 80 t (v
loĎském roce bylo celkově Vyvezeno do kompostárny 74,02t). Podíl na krytí
provoznÍ ztráty Kompostárny Struhaiov činí550,- Kč/t, pro BRo navezené
z biopopelnic poĚízenychzdotace oPŽP,,Separace a SVou BRKO nauzemí Svazku
obcí Region Jih.. platí dohodnutá sleva a podíl na krytí provozní ztráty kompostárny
Struhaiov činí400,-Kč/t.
Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce schvaluje Dodatek č.í- Smlouva o partnerství a
spolupráci s obcí StruhaŤov.
Hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

ZdrŽe|

se.

0

Vyloučen

i:

0

NepĚítomni: 1

Usnesení ěíslo 2016.01.016 bylo schvá|eno.

12)R zné

a) PM 013-2016
Starostka obce seznámila občany s vydáním sazebníku uhrad za
informací. Sazebník bude vyvěšen na obecním rjiadě a webu obce.

poskytnutí

VyĎatek ze Sazebníku uhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném pĚístupu k informacím:
1. Za pofízeníjednéčernobílékopie formátu A4:

2.

. Jednostranná

5,. Kč

. Jednostranná

10.. Kč

Za polízeníjednébarevné kopie formátu A4:

Stránka
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3. Kopírovánízvázanych |istťl je s príp|atkem 1,. Kč za stranu.
4, Za tisk na tiskárně (poĚízeníkopie záznamu u|oŽeného v PC)
5.

jsou stejné
sazby jako za kopie.
Za poŤÍzenídatové (e|ektronické) podoby poŽadované informace (skenování)
jedné strany predlohy. Do ve|ikosti A4
..3.. Kč

.......

Nák|ady na odes|ání informací budou vyčístenyd|e aktuá|ního ceníku poštovních
s|uŽeb. Nák|ady na ba|né se stanoví paušá|ní částkou 1o,. Kč za jednu
poštovní
zásilku. V prípadě osobního odběru poŽadovanych informací nebude
uhrada náktadťr
na odes|ání informací Žadate|i up|atĎována.

V prípadě mimoiádně rozsáh|ého vyh|edání informací se stanoví sazba
Úhrady za
kaŽdou izapočatou hodinu vyh|edáváníjedním pracovníkem ve vy7ši
2oO,. Kč.
V piípadě mimoiádně rozsáh|ého vyh|edání informací více pracovníky bude
uhrada

dánasoučtemčástekpiipadajícíchnakaŽdéhopracovníka

b) Pave| Zaa| informoval o akci Čistyi Lad v kraj a vyzva| občany k učasti na
jarním klidu. |nformace o termínu (začátekdubna) a trase budou na
obce, uiední desce a vyhlášeny V rozh|ase.

webu

Diskuze:

.

.

.
o
.
.

Pripomínka k odhrnování sněhu nikdo z místníchnemět zájemo
odk|ízení
sněhu v obci. Starostce obce se V |ednu poved|o dom|uvit odk|ízení
sněhu
S panem Kuk|ou z Tehovce. Vzhtedem k tomu, Že není místní,
tak se sta|o, Že
neby|y prohrnuty všechny ulice i pĚesto, Že mě| k dispozici mapu
S Vyznačen)/mi u|icemi. Po upozornění občany by|a sjednávána
náprava a
sníh postupně odk|ízen.
Dotaz na budovu Bow|ingu Pave| Zaa| seznámi| občany s prťrběhem jednání
s majite|em nemovitosti. Probíha|a jednání o tom , Že vznikne komp|etní
p|ášt,,
terénníÚpravy vč. ze|eně, parkoviště, tak aby nemovitost nehyzdi|a
náves.
|nteriér nebude zce|a dokončen.Termínyz pťrvodní smtouvy by
mě|y zŮstat
zachovány včetně pokut, bude uzavien dodatek ke sm|ouvě. By|o piis|íbeno,
Že najaie se začne S pracemi.
Dotaz na opravu chodníku v u|ici Na obci _ na jaňe by měl b1it opraven.
Pripomínka na h|uk od motorkáiťr, kteĚí jezdí po vsi i po|i obec nemá
moŽnosti jak tomuto zamezit. Zazně| návrh vymezit pozemek, kde
by moh|i
jezdit.
|nformace o chybějících cedu|ích s názvy u|ic jedná se o vandatismus,
kdy
byly ceduIe strŽeny, zahozeny či ukradeny. obec
nápravu.
4edná
StíŽnost na stav u|ice Podem|ejnská. Starostka o prob|ému ví, nech
a|a již
udělat cenovou nabídkU na opravu komunikace. Prob|ém je v tom,
Že u|ici
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Podem|ejnskou poškozuje zejména dešt'ová voda, která vytéká ze soukromé
komunikace u|ice Točitá, která je nedokončená a z touky, kde jsou pierušené
drenáŽe. Starostka obce konstatovala, Že u|ice Podem|ejnská bude v plánu
oprav, patií mezi priority a do konce roku by měla byt opravena tak, aby by|a
ve schťrdnémstavu. BohuŽe| zňejmě nikdy nebyt tvoien fond oprav, takŽe obec
nemá vytvoÍenou rezervu na opravy, musí postupovat v rámci finančních
moŽností a mťrŽe ťešitjen krizové stavy, a|e na většíopravy nemá obec
finance. Dá|e proběh|a diskuze na téma špatnéhostavu da|šíchulic.
Komunikace V u|ici Na Kopci a Na obci - dotazzda někdo kontro|ova|
zhotovite|e v rámci rekonstrukce a zda někdo pŤevza| stavbu. Upozorněn í, Že
se vyskytujÍ závady - napi. vydro|enf asfa|t. Starostka obce ínformovala
občany, Že o někten.ich závadách by| technicky dozorjiŽ informován. V bieznu
proběhne schťrzka s technickyim dozorem a zhotovitelem, kde se závady
budou rešit.
Jednosměrka v u|ici Na Kopci _ dotaz.kdo objedna| značky a proč byly

objednány pňed tím, neŽ vyh|áška nabyla právní moci. Dá|e dotazna to, kdo
značky uhradi| a kdo je pod tím podepsán. Jana Marková sdělita, Že dle
informací, které má, byly značky objednány a uhrazeny pĚedchozí starostkou
lng.o|mrovou na zák|adě poŽadavku p.Douši ze si|ničníhoodboru v Říčanech.
Poté co Se někteĚí občanéodvoIa|i, tak by|o ŤízenÍpĚerušeno a obec vyzvána
k vyjádrení, termín neby| ze strany obce dodrŽen aŤízeníbyIo zastaveno. Nyní
je na obci, zda obhájíjednosměrny7 provoz nebo zda zŮstane provoz
obousměrn1/. Aktuá|ně jsme se tímto prob|émem nezab va|i. V současnédobě
stá|e ňešímepozemky pod komunikacemi, které nejsou ve v|astnictví obce a je
nutné to dát do poňádku jak z h|ediska kolaudace, tak i kvťr|i dotaci. o
pozemcích, které nejsou ve v|astnictví obce, jsme se dozvěděli v lednu tohoto
roku. Termín máme do poloviny bĚezna. Pokud vše nedáme do porádku v
termínu je ohroŽeno čerpánídotace. Poté se bude me zabyvat tím zda u||ce
,
bude jednosměrná nebo zda nebude a co se stane se značkami.
Kana|izace - stíŽnost na zhotovite|e a jejich pracovníky, kteií stavě|i piípojky
k domťrm . V b|eznu proběhne jednání obce se zhotovite|em, stavebním
dozorem a vše bude projednáno. Starostka obce pozve na pňíštízasedání
majite|e firmy p. Suchého, aby občanéměli moŽnost vyjádrit své názory piímo
jemu a on na ně mohl osobně reagovat.
Kana|izace - dotaz na |.a ||.fázi. l.etapa je hotová, na ||.etapu máme Ústní
príslib dotace. Musíme uděIat v1/běrovéťízenína banky a vzít si uvěr. Bude
spuštěn zkušebníprovoz na l.etapu. Stále čekáme na vyjádfenl z Říčan.Ve
druhé polovině bÍezna bude schťrzka se zhotovitetem a domluvíme
harmonogram pĚipojování nemovitostí. Pravděpodobně se to bude dělat po
u|icích. Vš|chni budou včas informováni. občanétaké navrh|i prod|ouŽit záruku
na čerpadla, protoŽe jsou umístěny od listopad u a záruka jiŽ běŽí. Starostka
souh|asi|a a projedná vše na schťrzce se zhotovite|em.
Dotaz na počet členťrzastupite|stva - odpovědě|a Jana Marková. V současné
době je 8 č|enťrzastupite|stva. Náhradník se stává č|enem zastupite|stva
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nás|edující den po obdrŽení rezignace č|ena zastupite|stva. od tohoto
okamŽiku má p|ná práva a povinnosti, i kdyŽ dosud nes|oŽil s|ib. Mandát
zaniká pouze v pĚípadé,Že sám zašle rezignaci nebo odmítne s|oŽit s|ib nebo
tak učinís vyhradou. Tento novy č|en zastupitetstva by mě| prljít na zasedání
s|oŽit slib. Prijít nemusí, mťrŽe byit om|uven a s|ib sloŽí na nejbliŽším zasedání,
kterého se zÚčastní. Pan Radosta od obce obdrŽel dopis a zákonem není dán
termín do kdy se má písemně vyjádrit. V prípadé, ŽejiŽ neni Žádny náhradník
z dané vo|ební strany, zťrstává mandát uprázdněn do konce funkčníhoobdobí
zastupite|stva obce. Počet členťrzastupitelstva obce pro to, aby by|o
zastupitelstvo usnášeníschopné, nebo aby by|o usnesení p|atné, se určuj e ze
skutečnéhopočtu zastupite|ťr (obsazenfch mandátťr).
Dotaz na zdraženívodného _ vodné by|o nav1/šeno o jednotkové nájemné ve
v17ši 5 Kč/m3 bez DPH. Toto navyšenípňinese obci cca 80 tis. Kč ročně.
Dotaz, zda občanéjiŽ hradí prípojky na kana|izaci obeczatím nevybírá
peníze za pfípojky na kana|izaci. Proběh|y konzu|tace S fondem,
ministerstvem i administrátorem dotacé ohtedně moŽností vi/běru peně z od
občanťr.Dobrovo|né piíspěvky na kana|izaci, tak jak by|y kdysi komunikovány
nelze z dr]rvodu dotačníchpodmínek vybírat. Tyto príspěvky mě|y b1/t vybírány
pĚed dotací. S největší pravděpodobností bude po ko|audaci kana|izace
vydána vyh|áška za zhodnocení pozemku piipojením na kana|izaci. Tato
vyh|áška, kde budou stanoveny sazby pop|atku, m Že byt vydána aŽpo
ko|audaci ce|é kana|izace. Vše bude ještě konzultováno s odborníky.

Starostka obce |vana Dubská poděkova|a za učast a ukonči|a zasedání v
hodin.

Pií|ohy:
Pňíloha č.1 Listina prokazujícís|oŽení s|ibu čtena zastupite|stva obce.

Piíloha č.2 Rozpočtovéopatňení č.1l2o15
Piíloha č.3 Prrjatá nápravná opatňení
Piíloha č.4 Mapka s vyznačením nově pojmenovanych u|ic Buková a Habrová
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Souhrn usnesení č. í.2016 ze zasedání Zastupitelstva obce
etiqe ze dne 03.03. 2016
c.usnesení:

201 6.01 .001

Zastupitelstvo obce schva|uje zaplsovatelem zápisu Ing.Janu Markovou a ověiovateIi
zápisu Mgr. Barboru KÓ|blovou a |ng.Gabrietu Zaa|.

č.usnesení:2016.01.oo2

Zápis ze zasedání č.10.2015 ze dne 20. 12.2015 a 22.12.2015 odpovídá pr běhu
zasedání a námitky Ing.olmrové nejsou dťrvodné.

č.usnesení:2o1 6.01 .oo3
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

č.usnesení:2o1 6.01.004
Zastupitelstvo obce volí piedsedou finančníhovyboru paní Annu orsákovou.
č.usnesení: 20í 6.01 .o05

Zastupite|stvo obce vo|í č|enem finančníhovyboru paní Pavlu BÓhm a paní Danu
MejstĚíkovou.

č.usnesení:2016.01-006
Zastupitelstvo obce volí členem kontro|ního vy7boru JUDr.Antonína Dohna|a.
č.usnesení:2o1 6.01.007
Zastupitelstvo obce schva|uje rozpočtovéopatien i c.1 t2o15
Č.usnesení:201 6.01 .oo8
Zastupite|stvo obce piijímá nápravná opatĚení uvedená v piítoze zápisu.
č.usnesení: 201

6.01 .o09

č.usnesení: 201

6-01 -o1 o

Zastupite|stvo obce schva|uje sm|ouvu o z|ízenívěcného biemene . s|uŽebnosti lV.
12-6013336/1 a pověiuje starostku obce k podpisu této sm|ouvy.
Zastupite|stvo obce schvaluje sm|ouvu o z|ízenívěcného biemene |V.1 2-6O15378t1
a pověiuje starostku obce k podpisu této sm|ouvy.

č.usnesení:2016-01.o1

1

Zastupite|stvo obce schva|uje sm|ouvu o uzaviení budoucí sm|ouvy o z1ízení
věcného biemene - s|uŽebnosti lV.12.60 19417 t1 a pověĚuje starostku obce k
podpisu této smlouvy.

č.usnesení:2o1 6.01 -o12

ZastupiteIstvo obce schva|uje název ulice na části pozemku p.č. 161t61 v k.Ú.
Svojetice. Buková a na části pozemku p.č. 1g1t18 a p.č. 1g1l2O v k.Ú.Svojetice
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(s|epá u|ice)
zápisu.

-

Habrová, tak jak je vyznačeno na pňi|oŽené mapce, která je piílohou

č.usnesení:2016.01-01

3

Zastupite|stvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 112016 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučnfch činnostív obci Svojetice

Č.usnesení:2o1 6.01 -o14
Zastupitelstvo obce neschva|uje podpis smlouvy S obcí MukaĚov o podílu na
financování nové školníbudovy zŠvuraĚov.
Č.usnesení:201

6.01 .o1 5

Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o dotaci na akci ,,Svojetice _ t|aková
kana|izace a Čov- ||. fáze.. ze Stiedočeského fondu Životního prostĚedí a
zemědělství 2016 azavazuje se spolufinancovat uvedeny projekt ve vyši min. 5%
z celkovlch uznate|nfch nák|ad .
t

Č.usnes eni: 2016.01 .o1 6
Zastupitelstvo obce schva|uje Dodatek č.1 - Sm|ouva o partnerství a spolupráci
s obcí Struhaiov.

Zapsala:

ověÍi!i:

|no.Jan3 MarKová

Datum vyhotovení: 7.3. 2016
M ísto vyhotoven í: Svojetice

Mgr.Barbora KÓlblová
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ístostarosta:

lvana Dubská

Ing.Gabriela

Dne

Dne

Starostka:

1,

,)
L.l

/,'l (

Zaď,

/ Í/Ú/

/
'

PaVef 7o^l'*

Dne
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