
VYJÁDŘENÍ SOUČASNÝCH ZASTUPITELŮ OBCE SVOJETICE 

Vážení spoluobčané, 

dlouho jsme tolerovali šíření fám a zmanipulovaných informací. Jde o předvolební boj a zřejmě někomu jde 

o hodně, když se snaží ovlivnit občany účelově upravenými informacemi, informacemi vytrženými 

z kontextu, polopravdami... Opravdu ne vše je tak, jak vypadá. 

V letácích jsou často uvedeny části informací, které jsme prezentovali na zasedáních zastupitelstva obce a 

okopírované informace, které obec podává na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. Obec poskytuje žadatelům informace na základě dotazů a zveřejňuje jak dotaz, tak odpověď 

v souladu s ustanovením § 5 odst.3 tohoto zákona na webových stránkách obce https://svojetice.cz/obecni-

urad/informace-dle-zakona-1061999-sb. Nic tedy netajíme, vše je zveřejňováno a na dotazy odpovídáno 

ústně i písemně. Vše, co zveřejňujeme můžeme doložit. Bohužel nelze zveřejnit vše, co bychom chtěli. 

Překvapilo nás však zveřejnění informací a kopií dokumentů (v jednom z letáků roznášeném tento týden), 

které obec dosud nezveřejnila. 

Odpověď na otázku z jednoho předvolebního letáku, naleznete na druhé straně letáku. My se ptáme: 

Proč nebyly v letáku opsané celé předvolební programy a proč nebyly uvedeny konkrétní údaje? 

Co slibovali někteří současní kandidáti v roce 2006 a 2010 a jak se zachovali? 

Připomeneme hodně diskutovanou budovu bowlingu (č.p. 155), v roce 2006 pod hlavičkou ODS část 

nynějších kandidátů slibovala „Zaměříme se na využití a případnou přestavbu budovy bývalé restaurace na 

návsi. Společně s Vámi chceme rozhodnout o možné realizaci studie Domu pro seniory, k veřejné diskuzi 

chceme dát i možnost návazného rozšíření mateřské školky. Součástí projektu bude i zřízení nových 

pracovních míst pro naše občany. V každém případě ale budeme prosazovat přestavbu budovy tak, 

abychom výrazným způsobem rozšířili občanskou vybavenost obce. Naší představou je víceúčelový objekt 

zahrnující například lékařské a jiné služby, společenský sál, tělocvičnu, případně krytý bazén; výraznou 

část financí na takový projekt získáme formou nevratných půjček z Fondů EU pro podporu sociální 

integrace v regionech; Takto vybavený objekt bude sloužit i všem spolkům a organizacím činným v naší 

obci. Chceme zvýraznit naši podporu baráčníkům i sportovcům, věříme, že přínosem pro Svojetice bude i 

využívání nového objektu rekreanty a turisty…“ V komunálních volbách do zastupitelstva obce Svojetice ve 

dnech 15.-16.10.2010 opět pod hlavičkou ODS v jejich programu bylo „Chceme najít širokou shodu a 

podporu veřejnosti při řešení dalšího využití 

objektu restaurace“ A víte, co bylo schváleno 

dne 10.11.2010 na prvním - ustavujícím 

zasedání? Ano, hádáte správně – prodej 

bowlingu!  O rekonstrukci, přestavbě, využití 

pro MŠ či jinému účelu ve prospěch občanů 

obce a za účelem zachování budovy v majetku 

obce jsme nenalezli žádný dostupný dokument. 

Dům, který mohl sloužit jako multifunkční prostor byl 

prodán za 2 mil. Kč minulým zastupitelstvem a 

prodán byl i sousední „domeček“. Nyní ti samí lidé, 

kteří zvedli ruku pro prodej, uvažují o kulturním středisku a malotřídce. Od roku 2013 obec již nemá žádné jiné 

prostory než uvedené ve Zpravodaji Září 2018. Poslední pozemky obce V Jamách chtěli prodat a dělali všechny 

úkony proto, aby byly rozparcelovány na pozemky pro bydlení a prodány – nikoli tedy pro občanskou vybavenost. 
Více k bowlingu naleznete na webu obce 

Jak postupně zjišťujeme, některé zákony v letech 2006 - 2014 dodržovány nebyly (např. zákon o účetnictví, 

zákon o obcích) Víte například, že obec dostala pokutu od Úřadu na ochranu osobních údajů ve výši 

15.000 Kč + náklady řízení 1.000 Kč (vše hradila obec) za zveřejnění podpisových listin s osobními údaji a 

podpisy 84 občanů obce na webu obce (původní pokuta byla ve výši 20.000 Kč, ale byla snížena na základě 

polehčující okolnosti, že obec zareagovala a údaje z webu obce odstranila. Tehdejší starostka obce M. Vedralová 

v Odporu proti příkazu argumentovala mimo jiné i tím, že dotčeným subjektům je ochrana osobních údajů lhostejná a 

nezajímá je).  

Podklady k výše uvedenému: předvolební programy strany ODS (rok 2006 a 2010) za kterou kandidovali někteří současní 

kandidáti (M.Vedralová, P.Churáček, Z.Vejmelková) a kteří měli celkem 8 let na to, aby své sliby splnili. Zápisy ze zasedání 

zveřejněné na webu obce. Příkaz k úhradě pokuty ze dne 4.11.2013, Odpor obce ze dne 11.11.2013, Rozhodnutí ÚOOU ze dne 

2.12.2013  
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K vydanému letáku a volebním programům kandidujících stran z roku 2014. 

Do voleb byly zaregistrovány 3 kandidátky. Kandidátka týmu paní Vedralové (tedy 4.kandidátka) nebyla 

zaregistrována - měla dle zpravodaje Svojetické fórum z 10/2014 kandidovat pod hlavičkou „ANO, bude líp“ 

a měla údajně administrativní komplikace vyústěné s drobnou časovou prodlevu vůči termínu registrace. 

K tomu, co bylo v letáku uvedeno jako splněno či nesplněno uvádíme: 

Věty, hesla jsou často vytrženy z kontextu. V jednom případě dokonce i vymyšleno – Dámský klub 

nikdo neměl v programu! Zda bylo splněno či nebylo splněno posuďte sami. 

 Hodně bylo již napsáno ve Zpravodaji Obecního úřadu vydaného v září 2018 a v dalších 

letácích viz www.svojetice.cz Podrobnější informace naleznete na webu obce. 

 
Transparentní hospodaření, zefektivnění hospodaření obce - Rozpočet, rozpočtový výhled i opatření zveřejněny 

na webu obce – Na webu obce: Odkaz na „Rozklikávací“ rozpočet na webu obce a informace o úvěru -  Zrušeny 

nevýhodné a zbytečné smlouvy - Realizovány poptávky a výběrová řízení -  Upravena směrnice na veřejné zakázky 

dle platné legislativy - Omezení pravomocí starosty, tím větší kontrola zastupitelstva nad financemi - Transparentní 

účet na webu obce zveřejněn není, z důvodu legislativy (odstraňování jmen, jediné co by zůstalo: datum + částka). 

Důsledné dodržování zákonů, zamezení účelovým změnám rozhodnutí - Chyby vzniklé v účetnictví v průběhu 

minulého volebního období nebo v roce 2015 byly napraveny – Výsledek auditu Krajského úřadu za rok 2017: bez 

pochybení - Napravena porušení několika zákonů minulým zastupitelstvem (prodej „domečku“, neevidování 

pohledávky, chyby v účetnictví) - Aktuálně je v řešení administrativní chyba týkající se smlouvy na kanalizaci – Obec 

nemá uzavřenou smlouvu o spádovosti (ale škola je zajištěna) - Spádovost školy se řeší dlouhodobě, s péčí řádného 

hospodáře (více v letáku Škola ze dne 27.9.2018). Zveřejňování smluv na web stránkách obce – Smlouvy na 

veřejné zakázky dle zákona zveřejňovány na profilu zadavatele - Smlouvy na menší zakázky k nahlédnutí na 

Obecním úřadě. Uveřejňování průběhu zasedání (audiozáznamu) na webu (vyjmuto z kontextu) - Nezveřejňováno 

z důvodu komplikací v souvislosti s ochranou osobních údajů a nyní i GDPR (Zveřejnění audiozáznamu by bylo 

možné pouze v případě vypípávání osobních údajů, což by bylo jak finančně, tak i personálně náročné. Zveřejňovat 

videozáznam nelze bez souhlasu všech účastníků.) – Velice podrobné zápisy ze zasedání zveřejněny na webu obce. 

Zveřejňování veřejných zakázek – Veřejné zakázky zveřejňovány dle zákona na profilu zadavatele. Otevření 

diskusního webového fóra – Nezprovozněno (v roce 2016 tvorba nových webových stránek, omezený čas, počet 

pracovníků a financí) - Komunikace s občany probíhají osobně, emailem, telefonicky – Živé diskuze probíhají na 

zasedáních – Často využívané dotazy dle zákona 106/1999 Sb. zodpovídány v termínu a vše zveřejněno na webu 

obce. Zlepšení komunikace s občany – Komunikace probíhá osobně, mailem, telefonicky – Informace na webu 

obce – Letáky Obecního úřadu. Bezpečná a čistá obec – Průzkum intenzity dopravy - Iniciování zákazu průjezdu 

kamionů – Měřiče rychlosti a příprava projektu rekonstrukce Choceradské pro bezpečnostní prvky, radary, semafory - 

Kamerový systém – Osvětlení u vstupu do MŠ – Osvětlení v ulici V Průhonu a projekt na osvětlení v ulici U Parku – 

Odklízení sněhu – Popelnice na likvidaci tonerů, oleje, bioodpad – Kontejner na bioodpad – Více zaměstnanců na 

úklid obce. Zlepšení infrastruktury – Realizace rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci – Realizace a 

zprovoznění kanalizace a ČOV – Realizace MŠ – Projektová dokumentace na komunikaci ulice Podemlejnská – 

Průběžné opravy komunikací Zajištění obnovy vodní nádrže na návsi – Projekt upraven – Provedeno zaměření – 

Odebrány vzorky bahna (nesplňuje normy – nutná ekologická likvidace) – Zahrnutí odbahnění do projektu – Zahrnutí 

částky na dofinancování v případě získání dotace do rozpočtového výhledu obce Vybudování multifunkčního 

prostoru pro děti a dospělé – Od září 2017 funguje budova staré MŠ jako Komunitní centrum Minimax pro všechny 

občany – Nabídka aktivit je na webu obce. Multifunkční prostor nabízela v roce 2006 kandidátka ODS, nikoli naše 

kandidátky v roce 2014. Více bylo zveřejněno ve Zpravodaji obecního úřadu v září 2018. Změna územního plánu dle 

referenda – Několikaměsíční komunikace s ministerstvy, Krajským úřadem, MěÚ Říčany ohledně platnosti územního 

plánu (nejednotné stanovisko úřadů k platnosti ÚP) – Komplikace se změnou legislativy – Dlouhé termíny na Odboru 

územního plánování – Stále probíhají práce na  Změně č.2 Územního plánu obce Svojetice (3.10.2018 proběhne 

námi dlouho očekávaná schůzka na Odboru územního plánování v Říčanech týkající se našich i vašich připomínek) 

Respektování soukromí a majetku při budování veřejných staveb – Jednání s majiteli pozemků, kterých se 

veřejná stavba nějakým způsobem dotkla (např. při výstavbě kanalizace, rekonstrukci komunikací) -  Nikomu se přes 

zahradu nepostavila komunikace ani jiná stavba – Informace ke změně ÚP na webu obce a v letácích. Ve spolupráci 

s občany nacházet vhodná řešení územního rozvoje – Občané byli vyzváni k podání podnětů na změnu ÚP - O 

průběhu změny občané informováni – Proběhla schůzka s vlastníky pozemků nejvíce dotčených navrženou změnou – 

Komunikace s ostatními vlastníky průběžně a individuálně. Smlouva se struhařovskou kompostárnou – Smlouva 

podepsána – Navíc kontejner na bioodpad pro občany. Rozšíření prostor místní knihovny a dámský klub – 

Knihovna přemístěna do Komunitního centra – Dámský klub ve volebním programu nebyl! Nápad vznikl v roce 2017 a 

klub funguje. Rozšíření volnočasových aktivit - Volnočasové aktivity rozšířeny v Komunitním centru Minimax. 

 

Ve Svojeticích, dne 2.10.2018: Ivana Dubská, Ing. Jana Marková, Josef Jacák, Mgr. Barbora Kölblová, Anna 

Hofmanová, Ing. Gabriela Zaal, Pavel Zaal 

http://www.svojetice.cz/

