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Zápis z veiejného zasedání č.2-201'6

Zápis č,.2.2016

z

verejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne
12.5.2016 v zasedací místnosti oU Svojetice

Piítomni: Dubská |vana, Mgr. Barbora KÓlb|ová, Ing.Jana Marková, Anna orsáková,
lng.Gabriela Zaa|, Pave| Zaa|, Josef Jacák (od 19:15 hod)
Omluveni: Neomluveni: V zasedací místnosti by|o z|ad veňejnosti prítomno: 26 občanťr.

zAHÁJENí
Verejné zasedání zastupitelstva obce Svojetice zaháji|a a rídila starostka obce lvana
Dubská, která oznámila, Že zasedání zastupitelstva bylo rádně svo|áno a vyhlášeno
4.5.2016 a Že je vzhledem k nadpo|oviční piítomnosti č|enťrzastupite|stva obce
usnášeníschopn é a že je z tohoto zasedání poÍizován zvukovf záznam, ktery bude
uchován do príštíhozasedání.
Zápis z piedchozího zasedání č. 1-2016 ze dne 3.3.2016 by| sepsán dne 7.3.2016 a
ověien dne 9.3.2016.

Zápis by| zveiejněn na webovfch stránkách obce a je k nah|édnutína obecním
uradě.

Vzhledem k tom u, Že neby|y Vzneseny do dnešníhod ne Žádné pňipomínky či námitky
k zápisu, povaŽuje se za schválenf.

Zapisovatel a ověŤovate|é zápisu
Starostka navrhla zapisovatelem Ing. Janu Markovou.
Jako ověĚovate|e zápisu navrhla: Mgr. Barboru Kolblovou a lng.Gabrie|u Zaa|
Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce schva|uje ověÍovate|i zápisu Mgr. Barboru Kii|b|ovou a
Ing.Gabrielu Zaal
H|asování:
6

Pro:

Proti:

Vyloučeni:

ZdrŽe| se..

Usnesení čís|o2016-02-017 bylo schvá|eno.

Zo obce schváliIo ověiovatele'
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Starostka seznámila veĚejnost s počtem členťrzastupitelstva. Vzhledem k odmítnutí
mandátu paní Ermanovou, je počet zastupitelťr 7.
Starostka poděkova|a paní
které věnovaIa obci.

a fotografie z vystavby vodojemu a nové MŠ,

PROGRAM zAseDÁruí:
Starostka obce seznámila piítomnés návrhem programu v sou|adu S pozvánkou
zasedání, která by|a zveÍejněna na Úiední desce a piedaná členťrmzastupitelstva.

1) Kanalizace - pripomínky občan k |.etapě. Host: zástupce firmy VPK Suchy

2) Rozpočet 201 6
3) Schvá|eni Zásad
4)
5)

pro projednávání, schva|ování smluv a určenívfše Úp|aty za
zŤizení věcnfch biemen na nemovitfch věcech obce Svojetice
Dodatek k veiejnoprávní smlouvě č. 99/2010-F , kterym se mění čl.3 (smlouva
s městem Říčanyo zajištění vykonu státní správy na useku projednávání
prestupkové agendy)
Rťrzné

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Starostka obce dala
h|asovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
H|asování:

Pro:

6

Proti.

0

ZdrŽe|

se,'

0

Vyloučeni: 0

Usnesení číslo2016.02.018 by|o schváleno.
Zastupite|stvo obce schválilo program veiejného zasedání.
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PRoJEDNÁVÁruí PRoG RAM

1)

U

:

Kanalizace (PM 013-2016)

Vzhledem k čast17m pripomínkám občanťrk vystavbě kanalizace a zejména piípojek
v rámci |.etapy, jsme pozvali zástupce firmy VPK Suchy S.r.o. Pan Sobo|ík se zdrŽet
a nebyl piítomen pri zahájení projednávání tohoto bodu, proto nejdríve starostka
informovala občany o v1istavbě kanalizace.

Kana|izace l.etapa

- aktuáIní informace

V současnédobě se pÍipravuje kolaudace Čov a l.etapy kanalizace.ZdrŽení bylo
zpťrsobeno forma|itami a podanymi odvo|áními občanťrk vodoprávnímu íizení.
Kolaudace by mě|a proběhnout do konce května. občanése budou moci pĚipojovat
po kolaudaci. V mezidobí budou vyzváni k podpisu Sm|ouvy o pripojení ke kana|izaci.
Bez této smlouvy nebude moŽné se pripojit.
Stočnébude ve vy7ši 35 Kč bez DPH +.t 0%. ZároveĎ budou občanépoŽádáni o dar
obci. Formu|ace darovací smlouvy se pĚipravuje ve spolupráci s fondem.

Kana|izace ||.etapa a financování
Predpokládaná cena l|.etapy je 29 mil. Kč.
Žádost o dotaci ze Stiedočeskéhofondu Životního prostredí a zemědělství 2016 byla
uspěšná a obec získala dotaci ve v!ši 2,5 mil. Kč

od SFŽP máme príslib dotace pro l|.etapu kana|izace V maximá|ní v!ši 17 87g 479
+- 100 000 Kč. Tato částka bude upĚesněna po kontrole oPŽP. Dotace bude
pťiznána V momentě, kdy doloŽíme podepsanou smlouvu na Úvěr, ktery pokryje
zbyva1icí částku.
Byla vypsána vyzva na bankovní uvěr ve v!ši 31 mi|. Kč. Tento Úvěr bude pouŽit na
piefinancování stávajících uvěrťr na kanalizaci, uhradu ll.etapy kana|izace. Prihlási|o
se několik bank, z toho dvě s ve|mi dobrou nabídkou. Po porovnání vyšla jako
nejlepšíKomerčníbanka. o smlouvě s vybranou bankou jednáme.
PredpokIádáme , že do měsíce bude zahájena vfstavba.

Diskuze S panem SobolíkemzfirmyVPK Suchf S.r.o. by|a o několik minut odloŽena
z dťrvodu jeho pozdního piíchodu.
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Rozpoěet 2016 (PM 014-2016)

Rozpočet pro rok 2016 by| vyvěšen dne 22.4.2016 na urední desce obce ana webu
obce. 15 denní |hťrta pro vyvěšení byla splněna.

V této lh tě se občanémoh|i v sou|adu s s 16 zákona o obcích vyjádrit k návrhu
rozpočtu na rok 2016 a to písemně nebo na jednání zastupitelstva obce. Návrh
rozpočtu by| projednán na jednání finančníhovyboru a s návrhem rozpočtu na rok
2016 by|i seznámeni zastupite|é obce, kteŤídoporučují rozpočet schválit d|e návrhu.
Rozpočet pro rok 2016 vych ází ze situace pred refinancováním uvěrťr, pied
uzavienÍm sm|ouvy na uvěr na l|.etapu kana|izace a pred potvrzením dotací. Proto
rozpočet neobsahuje tyto príjmy a ani vydaje související s vystavbou ||.etapy
kana|izace. Během roku bude docházet k upravě rozpočtu pod|e získanych
fin.prostredkťr zejména z dotací a uvěru.
pro rok
Príjmy a vydaje rozpočtovéhoprovizoria jsou šoučástínavrŽeného rozpočtu
2016.
na
Navrhované príjmy jsou ve v!ši 17.749.681 ,27 Kč. Zahrnují získanou dotaci
Rekonstrukci komunikací u|ic Na Kopci a Na obci, která proběh|a V roce 2015, a|e
dotace by|a pripsána na Účet obce aŽ |etos.

Navrhované vfdaje jsou ve vyši 18.1 44,196,.Kč. Vldaje obsahují sp|acení Úvěru ve
v!ši 7 mi|. Kč a splácení uvěrťr ve vyši 4,6 mil. Kč, 3 mil. Kč od Komerčníbanky a
sp|ácení Úvěru od ČeskéspoÍite|ny ve v1iši 10 mil. Kč.

Ve vydajové části by|a opomenuta po|oŽka Nespecifikované rezeNY v Paragrafu
Činnost orgánťr krizového Íízení,která je povinná. Proto dop|nujeme navrŽeny
rozpočet o paragraf 5272 a po|oŽku 5901 s částkou 10 000,. Kč. VÝdaje po této
upravě budou ve vyši 18 1 54 196,. Kč.
Rozdíl mezi príjmy a vfdaji činípo této upravě - 404.514,73 Kč. Rozpočet vychází
schodkovÝ a bude financován z uspor, které k 31 .12.2015 čini|y 405.427,96 Kč.
Dle $ 16zákona č. 25O12OO0 Sb. o rozpočtovlch pravid|ech a s102 písm. a)zákona
č. 128t20o0 Sb. o obcích (obecní zíízení),|ze upravit kompetence starostky
povo|it starostce
k provádění jednot|ivfch rozpočtovych opatiení. Navrhujeme
provádět v roce 2016 rozpočtová opatťeníd|e rozsahu, ktery je uveden V návrhu
usnesení a to z dťrvodu |epšíoperativnosti.

Návrh usnesení:
Návrh rozpočtu pro rok 2016 se mění na straně vfdajri na paragratu 5272 a
poloŽce 5901 ve vyšce 10 000,. Kč.
HIasování:

Pro:

6

Proti: 0

ZdrŽe|

se.. o
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Usnesení číslo2016-02-019 bylo schváleno.

I

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schva|uje rozpočet na rok 2016 ve znění schváleného
usnesení č. 2016-02-019 jako schodkovy. Závazné ukazatele rozpočtu jsou dle
odvětvového členěnírozpočtovésk|adby (paragrafy)' Krytí schodku je
zajištěn o ze zristatku na bankovních učtech. Príjmy a vfdaje z období
rozpočtového provizoria se stávají prljmy a vifdaji schváleného rozpočtu.
Návrh rozpočtu je pÍí|ohou.
HIasování:

Pro:

6

Proti: O

ZdrŽet

se: o

Vyloučeni: o

Nepiítomni: 1

Usnesení číslo2016-02-020 by|o schvá|eno.

Návrh usneseni:

Zastupltelstvo obce schvaluje nížeuvedené pověÍenístarostky k provádění
rozpočtovfch změn pro období roku 2016:
PověŤení starostky obce k provedení rozpoětovfch změn:
Zastupitelstvo obce pověÍuje na zák|adě s102 odst.2 písm. a) zákona č.
12812000 sb. o obcích (obecni zÍízení),ve znění pozdějších pňedpisti starostku
obce k provádění rozpoětovfch změn pro období roku 2016 v nás|edujícím
rozsahu:

a) Prijetí a realizace učeIově poskytnutfch prostÍedk bez ohledu
b)

c)
d)

e)

f)

HIasování:

Pro:

na

vfši

částky
PÍesun mezi po|ožkami v rámci jednotlivého paragrafu v neomezené
ěástce
PÍesun mezi jednotlivfmi paragrafy rozpoětové skladby v částce
maximálně 100.000'. Kč, tj. celková možná ěástka rozpočtovfch opatÍení
mezi jednáními zastupitelstva obce
Rozpočtová opatÍení budou čís|ovánasamostatnou číse|nouňadou a na
nejb|ižšímzasedání zastupitelstva obce pÍedány na vědomí
zastupitelstvu obce
Rozpočtová opatŤení budou iazena do číse|néÍady změn schváIenfch
zastupitelstvem obce
V pÍípaděhavárie (napÍ. vodovod, kanalizace' elektÍina apod.) nebo kdy
zapojení vfdaje vyŽaduje nutnf vfdaj na zajištěníchodu obce, neplatí
písmeno b)'c) a finanění prostŤedky budou uvoIněny na zodpovědnost
starostky obce.

6

Proti. 0

ZdrŽel

se: o
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Usnesení číslo2016-02-021 by|o schvá|eno.

VPK Suchf s.r.o. - pan Sobolík
Vzh|edem k častlm viitkám na pr běh vystavby !.etapy kana|izacejsme pozva|i
zástupce zhotovitele firmy VPK Suchf pana Sobo|íka, vyrobního Ěedite|e firmy, aby
odpovědě! na dotazy občanťr.

Pan Sobo|ík se om|uvi| za prob|émy S pracovníky, kterí byli najati na vystavbu I.etapy
kana|izace. Parta, Se kterou mě|i problémy jak občané,tak ifirma VPK Suchy, byla
najata nazák|adě referencí, proto aby se stih| termín. Tato parta jiŽ pro firmu VPK
Suchf nepracuje. Termín se nestíhal iz dťrvodu, Že projekt nepočítalse skálou
v takovém rozsahu.
Na veškeré závady bude vyčleněna parta, která opraví závady. Poničenéjímky firma
vymění na své náklady.
Pri napojování kana|izace bude pĚítomen technik, ktery jímku zkontro|uje. Na
obecním uradě budou te|efonní číslana stavbyvedoucího a pana Sobo|íka, kteňí
budou rešit prob|émy S napojováním na kana|izaci. Zastupitelnost v době dovolenych
bude zajištěna.
Dotaz na záruku - záruka se počítáod doby predání díla.
Dotaz na sk|adování materiá|u na návsi
materiál umístěn jinde.

-

pokud obec na|ezne jiné místo, bude

Dotaz na u|ici Točitá - tato ulice není zahrnuta do dotace a kanalizace se zde
budovat nebude.
Sm|ouvy, které se budou podepisovat včetně kana|izačníhorádu budou zveiejněny
na webu obce a k nahlédnutína obecním uradě.

Starostka vYzvala občany, aby veškerépiipomínky k již vybudovanym kanalizačním
prípojkám posílaly na obecní urad (mailem, osobně, vhozením do schránky).Do
textu je nutné napsat kontaktní Údaje (méno, telefon, email, kontaktní adresa, adresa
kde je umístěna jímka) a popis problému.
19:15 prišel zastupite| p.Josef Jacák

3)

Schvá|eniZásad pro projednávání, schvalování smluv a určenívfše
rip|aty za zíizenívěcnych bÍemen na nemovitfch věcech obce Svojetice (PM

01s-2016)

za z|Ízení věcného bĚemene. od prosince 2008 byl
pop|atek za zlÍzenívěcného bĚemene pro veškeréinfrastrukturnÍ sítě vedené na
pozemcích obce ve vyši 250 Kč/m, minimá|ně 1000 Kč.

obec si

mťrŽe stanovit cenu

V navrŽenlch Zásadách je popsáno, co musí bft obsahem smlouvy o vzniku
biemene a vyše uplaty zaz|izení věcného biemene k pozemkťrm ve v|astnictví obce
Svojetice dotčenymi stavbami inŽenfrskych sítía za zÍízenívěcného biemene
Stránka
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k pozemkťrm Ve Vlastnictví obce dotčenlm jinfmi stavbami a práVy tietích osob (napr.
vjezdy, sjezdy, sluŽebnosti stezky a jiné).

Navrhovaná jednorázová uplata se rovná součinu jednotkové ceny a dé|ky stavby
inŽenyrskfch sítív metrech, piičemŽ do délky se zahrnuje kaŽdy započaty metr
stavby inŽ.sítě. Vfše jednotkové ceny Se lišípodle druhu sIuŽebného pozemku, kdyŽ
se rozlišuje zastavěná plocha a nádvorí od ostatních druhťt pozemkťr.
Navrhovaná jednotková cena je 850'- Kč/bm u zastavěné p|ochy a nádvoĚí a 800'.
Kč/bm za ostatní druhy sluŽebnyich pozemk
.

V prípadě vzniku ochranného pásma, které vyrazně omezí obec jako v|astníka
sluŽebného pozemku, určíse vyše uplaty za zŤizení věcného biemene znaleckym
posudkem. Nák|ady na zpracování znaleckého posudku bude hradit oprávněny
z věcného biemene.
V1iše uplaty za zfízenívěcného biemene k pbzemkťrm ve vtastnictví obce dotčenym
jin1imi stavbami a právy tretích osob (napr. vjezdy, sjezdy, sluŽebnosti stezky a jiné)
se počítázkaŽdého započatéhometru čtverečníhozatěŽované části pozemku. Vfše
jednotkové ceny Se |išípod|e druhu s|uŽebného pozemku a v pĚípadě zastavěné
p|ochy a nádvori eini 35o Kčlmz, v piípadě ostatních druhťr činí320 Kč/m2.

V prípadě, Že vyše Úplaty nepiesáhne 1500,- Kč, bude vyše této Úhrady vŽdy činit
1500,-Kč.

V prípadech hodnfch zv|áštního zietele, zejména v souvis|osti s vystavbou vefejně
prospěšnyich staveb, mťrŽe Zastupitelstvo obce rozhodnout o sníŽeníup|aty nebo
bezuplatného zŤízení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvalu je Zásady pro projedn áváni, schvalování sm|uv a
určenívfše riplaty za zíizenívěcnych bÍemen na nemovitfch věcech obce
Svojetice s učinnostíode dne následujícího po dni schváIení Zastupitelstvem
obce Svojetice.
HIasován

Pro:

í:

7

Proti:

0

Zdrže| se.

0

Vyloučen

i:

0

NepĚítomni: 0

UsnesenÍ čísIo2016-02-022 bylo schváleno.

4|

Dodatek k veÍejnoprávní smlouvě č. 99/2010-F (PM 016.2016)

obec Svojetice má uzavienou veĚejnoprávní smlouvu

S městem Řičany na zák|adě

které město zajišt'uje vykon státní správy na useku projednávání piestupkové agendy
podle zákona č.20011990Sb, o pÍestupcích.
Stránka 7 z 14
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Dne 22.3.2016 jsme obdrŽeIi dopis z Městského Úradu v Říčanech.Město Říeany
proved|o aktua|izaci vyna|oŽenfch nák|adťr na projednávání pňestupkťr a schválilo na
zasedání Rady města Řičany 3.12.2015 pod č.usnesení15-60.020 cenu za
projednání 1 pÍestupku ve vfši 1898 Kě (p vodní cena byla 1426 Kč) a cenu za
vyhotovenf posudek (zprávu o pověsti) ve vfši 82 Ké (pťrvodnícena byIa 75 Kč).
Pokud by zastupiteIstvo obce nesouhlasilo s uzaviením dodatku na stanovení nové
ceny, bude Radou města ŘíčanypredtoŽen návrh na ukončeníveÍejnoprávní
sm|ouvy s našíobcí formou vypovědi ve sjednané 6 měsíčnívfpovědní |h tě.
Zajišt'ovat tyto vykony státní správy ve v|astní reŽii se obci nevyplatí, by|o by potieba
zajistit dalšíhozaměstnance - právníka.

Za loĎskyi rok jsme zaplatili luÚ Řie any za 15 pĚestupk a 13 posudkťr celkem 22.365
Kč.

Návrh usnesení:
ZastupiteIstvo obce souhlasí s uzavňením dodatku k veiejnoprávní sm|ouvě
c. ggt2}1o-F, kterou má obec Svojetice uzavĚenu s městem Říčany,na zák|adě
kterého se mění čl.3. Úhrada nákladŮ za vfkon pienesené pťrsobnosti d|e zákona č.
20011990 Sb., o pĚestupcích tak,Že cena za 1projednanyi piestupek činí1.898,. Kč a
cena za 1vyhotoveny posudek činí82,- Kč. UzavĚení dodatk je učinnéod 1.1 .2016.
Hlasován

Pro:

í:

7

Proti:

ZdrŽe| se.

Vy|oučeni:

Nepiítomni: 0

Usnesení čís|o2016-02-023 by|o schvá|eno.
5)

R

zné

a) Stabilizace

uŤadu (PM o17-2016|
Po druhém vfběrovém iízenína administrativní pracovnici jsme na této pozici od
2.5.2016zaměstnali paní Jitku Pe|íškovou,která pracovala 25 let v Říčanechna MÚ
a posledních 13 |et jako vedoucí odboru evidence obyvatel, obč.prťrkaz a
cestovních dokladťr. Paní Pe|íšková má vědomosti nutné pro fungování na této pozici
a navíc rnnoho zkoušek, nutnych pro práci Úredníka, včetně zkoušky odborné
zpťrsobilosti.
Na pozici učetníhoobce jsme uzavťe|i sm|ouvu S panem Tomášem Tomáškem, ktery
má zkušenosti s učetnictvím obcí napi.ondrejov, Mnichovice...

Věiíme, Že po hektickém 4měsíčnímobdobí, kdy na uradě chybě|a administrativní
pracovnice, se situace stabi|izuje a nám se uvolní ruce....
Stránka
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K 30.6.20,16 končípracovní poměr zaměStnanec Úklidu. PoŽáda|i jsme Úrad práce,
zda by nemě]i někoho jiného na tuto pozici.

b)

Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na obci (PM 018.2016)

Dne 21.4.2016 proběh|o s|avnostní zakončeníprojektu Rekonstrukce komunikací Na
Kopci a Na obci, kterého Se zÚčastni| rediteI RoP Strední Čechy,lng.Václav Chytil.
Na začátku dubna jsme na učet obce obdrŽe|i dotaci ve vfši 7 349 391 ,27 Kč.
obratem jsme z této částky uhradi|i Úvěr u Komerčníbanky ve vfši 7mi!. Kč.
Proto, abychom dotaci obdrŽeli, museli jsme ještě vyporádat vlastnická práva
k pozemkťrm pod komunikacemi. V lednu jsme totiŽ zjisti|i' Že stáIe nejsou všechny
pozemky v majetku obce nebo obec nemá souh|as v|astník . Jedna|o se celkem o 7
pozemkŮ.Ztoho 2 v|astníci nám pozemky darovali a s 1 v|astníkem jsme uzavieli
sm|ouvu o pronájmu na 5 |et. Bez těchto smluv by nám dotaci neda|i nebo by se
musela vracet.

U 2pozemkťr Se nepodari|o sm|ouvy uzavÍít napĚ. z dťrvodu neuzavňeného dědictví
nebo exekuce, pouze u 1 pozemku nám v|astník nedal souhlas. Kv |i těmto
pozemkťrm by|a dotace pokrácena.
Nedorešeny zťrstává pouze jeden pozemek, a to pozemek ve vlastnictví státu.
PoŽáda|i jsme Státní pozemkovy fond o pievod části tohoto pozemku p.č. 14912 do
majetku obce.

Ve dvou pťípadech jsme také rešili problém s rek|amací funkčnosti Žlabťr v u|ici Na
Kopci. Stav budeme také rešit s projektantem. Dle firmy nebyla identifikována
porucha, je několik variant proč to nefunguje - ucpání potrubí, piekopnuté potrubí.
Musí se zjistit co Se sta|o _ ziejmě kamerou. MťrŽe to biit také chybně zpracovanym
projektem, kdy neby|y v projektu zábrany u vpustí.
Dopravni značky tfkajícíse jednosměrky jsme po konzu|taci s odborem dopravy
v Říčanech odmontova|i. Z1ednosměrnění této komunikace je stá|e moŽné, |ze
poŽádat o obnoveníŤízení.Podmínkou je, Že se musí změnit cyklotrasa a musí blt
dťrvod k jednosměrce.

Ve spolupráci s dopravním odborem v Říčanechjsme konzultovali umístěníretardérťr
v ulici Na Obci.

zpracovat vyh |ášku n a zákazj aklch
komunikacích kromě havárií.
P|án ujeme

ko| i

zása

h

rekonstruovan1ilch

Piipravujeme pro občanY zprávu o financování celého projektu.

c)

Soudní spor s firmou EMV (PM 019.2016)
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Dne 25.4'2016 jsem obdrŽeli datovou schránkou Žalobu a p|atebnl rozkaz na Úhradu
částky 3.043.193,56 Kč + piís|ušenstvíza vícepráce na budově nové MŠ.
JiŽ v |onském roce byla ce|á tato zá|eŽitost (z pohledu obce, nemají na Úhradu faktur
nárok) konzultována s právníkem Mgr.Haltufem (AK Bartošková) a jednáno s firmou
EMV. Po obdrŽení tohoto platebního rozkazu jsme kontaktovali právníky. Po
rozhovoru s Mgr.Ha|tufem a JUDr. Vojtěchem Vávrou,LL.M., byl na základě
doporučeníkontrolním vyborem (Mgr.KÓlb|ová, JUDr. Dohnal) vybrán Mgr.Ha|tuf (je
jiŽ se situací seznámen, zná místnípoměry...), aby sepsal odpor proti tomuto
p|atebnímu rozkazu. odpor by| podán dne 5.5.2016 a do 30 dnťr od uplynutí lhťrty pro
podání odporu se písemně vyjádiíme k Žalobě.

Více informací ke Sporu v současnédobě nem Žeme podávat.

d)

Šxo|a Mukaňov (PM 020-2016)
Cel! podzim a zač,átek |etošního roku probíha jednání mezi spádovymi obcemi a
Mukaiovem oh|edně spádovosti do ško|y v Mukaiově. obce pred |ety s|íbily podílet
Se na vlstavbě prístavby ško!y.
Mukaiov vybudova| pŤístavbu za pomocí dotace. Rozdíl mezi poskytnutou dotací a
skutečnfmi nák|ady by| ve vfši cca 1 1 mi|. Kč. Mukaiov poŽaduje po spádovfch
obcích príspěvek.
NavrŽená smlouva byla nevfhodná pro obce a obcím nic nezaručova|a. Starostové
dojedna|i alespon podíl na budově. Všechny okolní obce sm|ouvu podepsaly kromě
K|okočnéa nás. My jsme nemě|i veiejné zasedání a do doby, kterou poŽadoval
MukaĚov ani neš|o svolat. Starostka Se snaŽi|a se starostou Mukaiova komunikovat,
nabíd|a mu termíny sch zky - nereagova|, aŽ 31.3. ráno v telefonickém hovoru
souhlasil se schťrzkou na druh! den. odpoledne nám priš|a datovkou vypověd'
smlouvy o spádovosti. Na schťrzce, které se zÚčastnila i Gabrie|aZaa| bylo
domluveno, Že obec Svojetice poš|e návrh dodatku.
Děti, které mají jít do 1.trídy v zá|t byly v unoru u zápisu. Do školy prijaty nebyly.
Starosta narídi| pani iedite|ce, aby prija|a prednostně všechny mukaiovské děti i
pňesto, Že existuje smlouva o podí|u na kontejnerové piístavbě a měli brát děti ze
všech spádovych obcí dle podílu, pro Svojetice podi| 13,260Á, čimŽ nedodrŽe|i
smlouvu a ani sm|ouvu o spádovosti. Vza|i jen mukaĚovské a pak do počtu děti z
oko|ních obcí . od nás snad 3. Dle slov pani reditelky, Žáda|a o navyšení kapacity
školy jižv záíÍ,aby tato situace nemusela nastat. Zastupitelé obce Mukaiov to
odmítli.

Tuto situaci jsme konzultova|i iv Říčanech. MukaÍov měl zajistit kapacitu pro všechny
spádové děti nebo smlouvu Vypovědět diív, tím co uděla|i, poruši|i zákon.
Rodiče nepÍijatfch dětí svo|ali do škoty na sobotu 12.3.2016, kde podepsali Žádost o
pňerušeníYízenína dobu do 40 dní a v této době mě|a škola a MukaĚov poŽádat o
navyšeníkapacity a děti poté prijmout.40 dní nebylo dodrŽeno, a|e d|e informací
z webu z minu|ého tyidne, byly děti prijaty.
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Mukaiov po nás poŽaduje cca2,25 mi|. Kč, jinak Smlouvu o spádovosti znovu
neobnoví. V jejich zápise ze zasedání je uvedeno, Že kapacita školy po 2letech jiŽ
nebude stačit. Mukaiov negarantuje, Že piijme naše děti ani v príštích2 |etech.
Není jistota, Že Mukaiov dodrŽí sm|ouvu,když nedodrŽe! ani stávající p|atné sm|ouvy
o spádovosti a Sm|ouvu o piíspěvku na kontejnerovou piístavbu.
Pana starostu Semanského jsme pozvali na schťrzku s rodiči do nové MŠdne
26.4.2016.Zde nám iekl, Že si kupujeme pouze podí| na budově.
Po této sch zce jsme 27,4.2O16 panu starostovi Semanskému pos|a|i mailem návrh
dodatku ke sm|ouvě, kten./ nám zaručí,Ževezmou naše děti do ško|y. Dosud jsme
nedosta|i Žádnou od pověd'.

Ze zákona máme povinnost zajistit pro děti spádovou školu. Chceme os|ovit starosty
z obcí v dosahu P|D, zda nemají volnou kapacitu pro naše děti. Se starostou
Mukaiova chceme dá|e jednat. Louřovice pripravují svazkovou ško|u.

e)

Ladriv krai
Pave| Zaa| poděkova| všem, kteií prišli uk|ízet obec i piesto , Že počasíby|o
nepiíznivé. Letos by|a místa, kde se uk|ízelo |oni mnohem čistější,a|e naš|y se nové
loka|ity napť. |es na konci ulice Na Kopci. opětovně by| napIněn kontejner o obsahu
1

1m3.

Diskuze:

1)

StíŽnost na zviŤecÍ exkrementy v u|icích obce _Žádáme všechny majitele psťr
a koní, aby exkrementy uk|íze|i.
2) StíŽnost na motorkáie - jezdí po obci rychle, jezdi nejen po komunikacích, a|e
ipo polích. Po|icie byvá často v obci a mladé motorkáre legitimuje. obec má ve|mi
omezené moŽnosti, jak to rešit. Pokud někdo zná1ména motorkár , kteií porušují
zákony, mťrŽe obci anonymně vhozením do schránky tato jména sdě|it. Rodiče těchto
m|adistvfch budou pozváni na obecní urad.
3) Dotaz na sběrny dvťrr - v obci sběrnf dvťrr není, obec nemá vhodny pozemek
a ani s ním není v Územní plánu počítáno.NejbliŽší sběrnyi dvťrr je v Mukaiově, zde
je
|ze odk|ádat e|ektroodpad a po dohodě iobjemnf odpad. Da|šísběrnf dvťrr
v Říčanech.
4) Dotaz na byva|ou trešĎovku - pozemek je neud ržovany a škarpa je p|ná.
Starostka osloví vlastníky.
5) Dotaz na opravu komunikace Podem|ejnská - starostka má nabídku na
opravu dešťovékanalizace. oprava komunikace se musí dělat v součinnosti
s vlastníky navazujicí komunikace u|ice Točitá. S těmito v|astníky proběhne dne
16.5.2016 na obecním Úradě sch zka. Pred schvá|ením rozpočtu byla obec
je
V rozpočtovém provizoriu a nemoh|o Se V podstatě nic dělat. Schváleny rozpočet
tak napjaty, Že s opravou komunikace nepočítá.Není tam a|e ani vfstavba
kanalizace. Po pieuvěrování bude rozpočet upraven a po propočtu budeme znát
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ť

moŽnosti financování opravy komunikace. V této Souvislosti by| Vznesen dotaz na
priority obce. Na 1.místě je vystavba kana|izace (pokud nedoděláme prijde obec o
dotaci i na l.etapu) , na2.místě je spádová škola (povinnost obce zajistit dětem
škoIu), pak jsou na Íadě opravy komunikací.
Dotaz na opravu chodníku v u|ici Na obci - bude opraven co nejdiíve.
Dotaz jakáje lhťrta na zas|ání odpovědi na dotaz - 30 dnťr. Vyrizujeme dotazy
p|ánu,
co nejdÍíve. V tomto prípadě, neš|o o dotaz, a|e podnět na změnu uzemního
se
kten/ se zasílat na oÚ a je za1azen mezi ostatní podněty. V současnédobě

6)
7)

s Říčanyvyjasnují některé procesní záleŽitosti.

a
Starostka informova|a občany, Že dalšízasedání bude 24.5.2016 od 18.00 hodin
na programu bude schvá|ení Úvěru.

Starostka obce |vana Dubská poděkova|a

za učast a

ukonči|a zasedání v 20:15

hod in.

Prí|ohy:

Prí|oha č.1 Návrh rozpočtu 2016 (vyvěšenf)
Prí|oha č.2 Návrh rozpočtu 2016 (po Úpravě)

za
PĚí|oha č,.3 Zásady pro projednávání, schva|ování sm|uv a určenív!še Úp|aty
z|lzenl věcnfch bŤemen na nemovitych věcech obce Svojetice
Prí|oha č.4 Dodatek k veŤejnoprávní smlouvě č. 99/2010.F
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Souhrn usnesení č. 2.2016 ze zasedání Zastupitelstva obce
Svoietice ze dne 12.05. 2016
C.

usnesení: 2016-02-017

Zastupitelstvo obce schva|uje ověiovate|e zápisu Mgr. Barboru KÓlblovou a
lng.Gabrielu Zaal
Č. usnesení: 2016.02-01 8
Zastupitelstvo obce schva|uje program zasedání.

č. usnesení: 2016-02.0 1 9
Návrh rozpočtu pro rok 2016 se mění na straně
5901 ve vyši 10 000,- Kč.

vfdaj

na paragrafu 5272 a po|oŽce

Č. usnesení: 2016-02.020

Zastupitelstvo obce schva|uje rozpočet na rok 2016 ve znění schvá|eného usnesení
č. 2016-02.019 jako schodkovy. Závazné ukazatele rozpočtu jsou d|e odvětvového
č|eněnírozpočtovéskladby (paragrafy). Krytí schodku je zajištěno ze z statku na
bankovních učtech. Príjmy a vydaje z období rozpočtovéhoprovizoria se stávají
prumy a vfdaji schváleného rozpočtu. Návrh rozpočtu je prílohou.

Č.usnesení:20,| 6-02-021

Zastupite|stvo obce schvaluje níŽe uvedené pověiení starostky k provádění
rozpočtovych změn pro období roku 2016:

Pověiení starostky obce k provedení rozpočtovfch změn:
Zastupitelstvo obce pověruje na zák|adě s102 odst. 2 písm. a) zákona č,. 12812000
Sb. o obcích (obecní z1ízeni), ve znění pozdějších predpis starostku obce
k provádění rozpočtovych změn pro období roku 2016 v následujícím rozsahu:

a) Prijetí a rea|izace učelově poskytnutlch prostiedkťr bez oh|edu na vfši částky
b) Piesun mezi po|oŽkami v rámci jednotlivého paragrafu v neomezené částce

c) Piesun
d)

e)

0

mezi jednottivlmi paragrafy rozpočtové skladby v částce maximá|ně
1o0.00o,. Kč, tj. celková moŽná částka rozpočtovfch opatiení mezi jednáními
zastupitelstva obce
Rozpočtová opatiení budou číslována samostatnou číselnouĚadou a na
nejb|iŽším zasedání zastupite|stva obce predány na vědomí zastupitelstvu
obce
Rozpočtová opatiení budou Ťazena do číseInéiady změn schválenych
zastupitelstvem obce
V prípadě havárie (napr. vodovod, kana|izace, e|ektiina apod.) nebo kdy
zapojení vfdaje vyžaduje nutnf vfdaj na zajištěníchodu obce, neplatí
písmeno b),c) a finančníprostredky budou uvolněny na zodpovědnost
starostky obce.
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í: 2016-02-022
ZastupiteIstvo obce schva!uje Zásady pro projednávání, schvaIování smtuv a určení
vyše Úp|aty za z|ízenívěcnych bňemen na nemovityich věcech obce Svojetice
s Účinnostíode dne následujícího po dni schválení Zastupitelstvem obce Svojetice.
Č. usnesen

Č. us nesen i: 2016.02.023
Zastupitelstvo obce souh|así s uzaviením dodatku k veiejnoprávní smlouvě č.
9912010-F, kterou má obec Svojetice uzavienu s městem Říčany,na zák|adě kterého
se mění č|.3. Úhrada nákladŮ zavfkon pňenesené pťrsobnosti dle zákona č.
20011990 Sb., o piestupcích tak, Že cena za 1projednany pňestupek činí1.898,- Kč a
cena za 1vyhotoveny posudek činí82,. Kč. Uzaviení dodatkťr je Účinnéod 1.1 .2016.

Zapsala.

ověri!i:

lnq.Jana Mafiová

Datum vyhotovení: 1 6.5.201 6
Místo vyhotovení: Svojetice

//

Mgr.Barbora KÓ|b|ov,2

Ing.Gabriela Zaď"

1z

/----'

Dne lY {//t ((
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Starostka:

1

|vana

Dubská /

|

/

t'f

.místostarosta: Pavel Zaa],.---:-
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