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Zápis č. 1/2019 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 17. 1. 2019 od 18:00 hod v zasedací 

místnosti OÚ Svojetice 

 

Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Nela Gutheisová, Antonín Dohnal, Ivana 

Dubská 

Omluveni: - 

Neomluveni: - 

 

V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno 7 občanů. 

 
 

2. Zahájení 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 10.1.2019. 

Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č.6/2018 ze dne 17.12.2018 byl sepsán dne 17.12.2018 a 

ověřen dne 19.12.2018. Zápis je k nahlédnutí na OÚ Svojetice. 

 

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny do dnešního dne žádné připomínky a námitky k 

zápisu, považuje se za schválený. 

 

 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. Antonína 

Dohnala a zapisovatelem Nelu Gutheisovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 

Antonína Dohnala a zapisovatelem Nelu Gutheisovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 01 - 01 bylo schváleno.  
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Schválení  programu 
 

Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.   

1) Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a 

zemědělství na rok 2019 a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce – 

Rybníky a malé vodní nádrže 

2) Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora 

obnovy místních komunikací 

3) Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Obnova 

drobných sakrálních staveb a hřbitovů 

4) Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora 

obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

5)Různé 

 

Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:  

Doplnění:  

-  Schválení zástupce obce do kontrolního výboru svazku LOŠBATES. 

 

Starostka nechala hlasovat o změně programu. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu: 

 

Výsledek hlasování: Pro 6                   Proti   0                     Zdrželi se  0 

Usnesení č.  2019-01-02  bylo schváleno.  
 

Starostka dala hlasovat o programu. 

Návrh usnesení:     

1) Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a 

zemědělství na rok 2019 a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce – 

Rybníky a malé vodní nádrže 

2) Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora 

obnovy místních komunikací 

3) Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Obnova 

drobných sakrálních staveb a hřbitovů 
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4) Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora 

obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

5) Schválení zástupce obce do kontrolního výboru svazku LOŠBATES. 

6) Různé 

                    

Výsledek hlasování:  Pro 6                       Proti 0               Zdrželi se 0   

Usnesení č. 2019 -01 - 03  bylo schváleno.  

 

Projednání programu: 

 

1) ) Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a 

zemědělství na rok 2019 a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce – 

Rybníky a malé vodní nádrže 
 

První projektová dokumentace byla zpracována v červnu 2012, změna v prosinci 2013. 

V roce 2013 byla podána žádost o poskytnutí  dotace ze Středočeského kraje, bohužel 

žádost nebyla schválena. 

Projekt s platným stavebním povolením byl předán bývalému zastupitelstvu, které 

vyvolalo jednání k projektové dokumentaci až v lednu 2018, kde byla dohodnuta 

případná redukce projektu. Bylo třeba zajistit aktualizaci vyjádření správců sítí , 

manipulační řád, vyjádření MěÚ k uložení sedimentu, prodloužit stavební povolení -

platné do 8.6.2019 ( tj. termín pro dokončení stavby). Zůstalo bohužel jen u tohoto 

jednání a práce na aktualizaci projektu neproběhly. Byl pouze zpracován rozbor 

sedimentu v rybníku, který by se v případě odbahnění musel uložit na skládku 

nebezpečného odpadu. Odhad likvidace sedimentu byl přes 2 mil. Kč. 

Současné zastupitelstvo se spojilo s projektantem a zahájilo práce na aktualizaci 

projektu „ Rekonstrukce návesní nádrže – Svojetice“ tak, aby mohla být podána žádost o 

dotaci na KÚ. 

Na rok 2019 byl vyhlášen na Středočeském kraji Program 2019 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství 
 termín podání do 28.1.2019  

 tematické zadání:RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE – oblast podpory : 

„rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží“ - jedná se výstavbu 

nových, obnovu zaniklých, rekonstrukcí a odbahnění rybníků a malých vodních 

nádrží. 

 

Z dotace lze hradit 

 stavební práce přímo související s vodním dílem 

 výstavba hrází, požeráků a dalších staveb souvisejících s vodním dílem 
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 zemní, bourací a demoliční práce 

 odstranění sedimentu rybníka nebo malé vodní nádrže 

 odvoz a likvidace sedimentu 

 obsluha staveniště 

 průzkumné práce 

 

Z dotace nelze hradit: 

 stavební práce, které nesouvisí s vodním dílem 

 nákup budov či pozemků, 

 úhradu běžných provozních výdajů, 

 projektovou dokumentaci 

 geodetické zaměření a zpracování geodetického plánu 

 technický dozor investora 

 zpracování žádosti o dotaci a odměnu projektovému manažerovi 

 

  Žádat můžou obce do 2 000 obyvatel. Předmětem žádosti mohou být pouze peněžní 

prostředky, které jsou uznatelnými náklady projektu od 1.1.2019. 
 

 Max výše požadované dotace a současně max. výše poskytnuté dotace je 1 mil. Kč. 

 

Žádosti budou hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:  

a)Kvalita zpracování předložené žádosti, přehlednost projektu: 0 -20 bodů 

b) Soulad projektu s vyhlášeným programem, naplnění cílů programu, soulad s 

koncepcemi: 0-10 bodů 

c) Priorita projektu z hlediska ochrany nebo zlepšení celkového stavu životního 

prostředí v lokalitě a urgence realizace projektu z hlediska environmentálních dopadů 

navržených opatření: 0 – 30 bodů 

d) Výše spolufinancování projektu ze strany žadatele: 5 -30 bodů  

 

Vzhledem k tomu, že max. výše dotace je 1 mil. Kč, bude projekt redukován pouze na 

uznatelné náklady. Žádost se bude týkat – rekonstrukce obvodových zdí, zábradlí na 

koruně hráze, přístupové schody, povlovné schody, rampa, povlovný nátok do nádrže, 

výpustné zařízení. Odhad nákladů - 1,8 mil Kč.  

Odbahnění rybníka není nutné. Průměrná mocnost sedimentu v nádrži je 20 cm. 

Podmínka na odbahnění je min. průměrná mocnost 40 cm. Odhad nákladů na likvidaci 

sedimentu je 2,3 mil. Kč. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti ze strany KÚ je stanovena na 180 dnů od podání žádosti. 

 

 Rekonstrukce rybníka proběhne i bez přiznání dotace  z důvodu havarijního stavu .  

  Může se začít s rekonstrukcí dříve a nečekat na rozhodnutí hodnotící komise, tak, aby 
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  se mohlo se stavbou začít již v letních měsících a ne na podzim. Předmětem žádosti      

můžou  být peněžní prostředky, které jsou uznatelnými náklady projektu od 1.1.2019. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu 

životního prostředí a zemědělství na rok 2019 a závazku spolufinancování projektu z 

rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6          Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 01 - 04 bylo schváleno.  

 

 

2) Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora 

obnovy místních komunikací 

Předchozí zastupitelstvo nechalo zpracovat projekt na rekonstrukci komunikace 

Podemlejnská a Srbínská. Rozpočet na rekonstrukci  je cca 7,5 mil. Kč. Součástí 

rozpočtu je komunikace, chodník , dešťová kanalizace. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo podzimní kolo příjmu žádostí do programu 

Podpora rozvoje regionů.  

 

Dotační titul – Podpora obnovy místních komunikací  
Výše podpory:  70 % pro obce do 3.000 obyvatel do maxima 5 mil Kč 

 

termín podání : 21.11.2018 - 28.2.2019 

 

Podporováno: 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, konkrétně na: 

  všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 

pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 

 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto 

objektů 

  napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v 

majetku obce 
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Dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 

 

 obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně 

k odvádění povrchových vod z této komunikace) 

 obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, 

opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích 

pásů, příkopů. 

 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

Povinnou přílohou k žádosti je také podrobná fotodokumentace místní komunikace s 

vyznačením začátku místní komunikace a dále snímky směru každých 25 m délky 

( vyznačit přímo na místní komunikaci). Snímky musí být pořízeny se záchytnými body 

za denního světla, bez sněhové vrstvy. 

 

Přípustné změny povrchů 

- původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk. 

- nový povrch: Asfalt, beton, dlažba. 

 

Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na 

podatelnu MMR a souvisí výhradně s realizací akce.  

 

Neuznatelné náklady: 

  vybudování nové místní komunikace 

  vybudování nebo obnovu účelových komunikací 

 vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků 

 svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače 

 inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů 

těchto vedení 

 náklady na přípravu žádosti 

 náklady na zhotovení projektové dokumentace a na odměny manažérů  

 

Vzhledem k tomu, že chodník je neuznatelná položka a obec by ho musela zaplatit ze 

svého rozpočtu cca 2 mil. Kč, nebude chodník součástí žádosti o dotaci a nebude se 

realizovat. Komunikace bude zrekonstruována bez chodníku. Místo pro chodník bude 

zachováno, tak aby se v případě potřeby mohl v budoucnu vybudovat. 

 

Pokud obec dotaci nezíská, nebude projekt realizován, bude se čekat na další dotační 

titul. Realizace komunikace Podemlejnská je závislá na rekonstrukci ul. Točitá, ta jak 

schválilo bývalé zastupitelstvo – usnesením 2018-01-009.  
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Oprava komunikace Točitá ještě závisí na výstavbě vodovodu a kanalizace, kterou si 

obyvatelé v ul. Točitá chtějí vybudovat. 

 

Výňatek z veřejného zasedání  konaného dne 5.3.2018 

 
 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram – Podpora obnovy 

místních komunikací. 

 

Výsledek hlasování:  Pro  6        Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 01 - 05 bylo schváleno.  

 

 

3) Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Obnova 

drobných sakrálních staveb a hřbitovů  

Dalším podprogramem  Podpory obnovy a rozvoje venkova z MMR je Obnova 

drobných sakrálních staveb a hřbitovů. 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících 

se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v 

majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: 

 

- kaple, kaplička, márnice, 

- socha, 

- boží muka, kříž. 

 

Dále pak na obnovu: 

- prostoru hřbitovů, 

- hřbitovní zdi. 
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Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel. Obec musí mít zpracovaný 

a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

akce. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 

500 tis. Kč. 

 

Uznatelné náklady: 

- úprava nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář 

apod.), v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy drobných sakrálních staveb, 

hřbitovů nebo hřbitovních zdí. 

 

Neuznatelné náklady: 
- na nákup a pořízení vybavení, 

- na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.  

Hřbitovní zeď je v havarijním stavu, hrozí zborcení a svalení sloupků zdi na hroby a 

poškození pomníků. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram –  Obnova drobných 

sakrálních staveb a hřbitovů. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 6             Proti  0              Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 01 - 06 bylo schváleno.  

 

 

4) Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora 

obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

Dalším podprogramem  Podpory obnovy a rozvoje venkova z MMR je Podpora obnovy 

staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

 

Podporováno: 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: 



Stránka 9 z 11 

Zápis č.1/2019 z veřejného zasedání dne 17.1.2019 
 

- propustků 

- mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti 

- parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí 

- zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy 

 

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není 

zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního 

provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka 

podprogramu. 

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel. Obec musí mít zpracovaný 

a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 

Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci 

činí 1 mil. Kč.  

 

Tento dotační titul navazuje na projekt „rekonstrukce a obnova rybníků a malých 

vodních nádrží“.  

Součástí projektu „ Rekonstrukce návesní nádrže – Svojetice“ byl i návrh na parkovací 

plochu, osvětlení a rekonstrukci komunikace na hrázi. Rádi bychom současně s 

rekonstrukcí rybníku zrekonstruovali i jeho okolí. Bohužel předchozí zastupitelstvo v 

této věci nepodniklo žádné kroky a tudíž již není platné stavební povolení na parkovací 

plochy a VO. Vzhledem k velmi krátké době podání žádosti do 28.2.2019 není možné 

stihnout  aktualizaci projektu a vyřízení stavebního povolení. 

Musí se zhotovit projekt na celé prostranství podél rybníka a komunikace Choceradské.  

Prostranství zde bylo poničeno depónií stavebního materiálu při stavbě kanalizace a 

občané zde musí chodit na zastávku MHD po zcela nevyhovují cestě. 

Odhad nákladů z předchozího projektu byl na parkovací plochu, opravu dlážděné 

komunikace na hrázi, veřejné osvětlení cca 700 tis. Kč + úprava celého prostranství 

podél hlavní komunikace Choceradská , budou hrazeny z rozpočtu obce. 

Pravděpodobná výše dotace v případě schválení této dotace  by byla cca 210 tis. na 

parkovací plochu, což by byla v celkovém součtu nákladů + další náklady spojené 

s administrativou dotace  zanedbatelná částka. Proto navrhuji nepodávat žádost o dotaci 

na tento záměr, nechat zpracovat projekt na rekonstrukci okolí rybníka a financovat 

z rozpočtu obce , případně využít jinou dotaci. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram –   Podpora obnovy 

staveb a zařízení dopravní infrastruktury 
 

Výsledek hlasování: Pro 0     Proti 6   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 01 - 07 nebylo schváleno.  

 

Usnesení nebylo schváleno s ohledem na velice krátkou časovou dotaci, která byla nutná 

pro zajištění podkladů. 

 

5) Schválení zástupce obce do kontrolního výboru svazku LOŠBATES. 
Do kontrolního výboru svazku LOŠBATES navrhla paní starostka pana Pavla Churáčka. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Svojetice jmenuje a schvaluje do kontrolního výboru dobrovolného 

svazku obcí LOŠBATES pana Ing.Pavla Churáčka. 
 

Výsledek hlasování: Pro  6    Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 01 – 08 bylo schváleno.  

 

 

6) různé 

Prohrnování sněhu – žádáme občany, aby svá vozidla parkovali na svých 

pozemcích, špatně zaparkovaná vozidla ztěžují vjezd zimní údržbě, popelářům  a 

ostatním složkám záchranného systému. 

Stará MŠ ( Komunitní centrum Minimax) – volná kapacita  na kroužky, zájmové 

činnosti, letní tábory  

Knihovna - OÚ hledá knihovnici 

Popelnice na plast – OÚ uvažuje o zavedení popelnic na plast pro jednotlivé 

domácnosti- nyní zjišťujeme bližší informace, uvítáme vaši nezávaznou informaci, zda 

by byl zájem o tuto službu. Občané mohou své  nezávazné stanovisko sdělit paní 

Pelíškové na OÚ.  

 

V. Diskuze 

 

Upozornění občana na nutnost kontroly připojení odpadu každé nemovitosti na 

vybudovanou kanalizaci, kontrolu odvozu fekálií u nepřipojených nemovitostí, občan 

upozornil, že stále dochází k vypouštění odpadů do místního rybníka. Zastupitelstvo 
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potvrdilo, že plánuje kontrolu kanalizace a předpokládá spolupráci a zapojení Životního 

prostředí.  

Podmět občana na zpřístupnění zahrady připojené k budově staré MŠ pro děti. 

Zastupitelstvo navrhuje zapojení maminek, přivítá předložení návrhů pro využití této 

zahrady. 

Probíhala společná diskuse o možnosti využití vlastních popelnic pro tříděný odpad. 

Občané pro rozhodnutí, zda bude o vlastní popelnice zájem, požadují informaci o ceně 

popelnice a finančních nákladech na odvoz tříděného odpadu. 

Dotaz občana na vývoj jednání se ZŠ Mukařov a možnost zápisu dětí pro následující 

školní rok. Zastupitelstvo informovalo, že jednání je naplánované na 22.1.2019. 

 

 

Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast. 

Paní starostka ukončila ustavující zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19,20 hod. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.1.2019 

 

Zapisovatel:  Nela Gutheisová 

 

       podpis:  

 

 

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček    JUDr. Antonín Dohnal 

 

         Podpis:      Podpis:    

 

            dne :             dne: 

            

 

 

 

Starostka :  Mgr. Martina Vedralová 

 

   Podpis: 

 

       dne: 


