
 Výpis usnesení č.2/2019 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Svojetice                

                              ze dne 27.02.2019

Usnesení č. Schválen
o

Obsah

2019-02-09 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. 
Pavla Churáčka a JUDr. Antonína Dohnala a zapisovatelem 
Nelu Gutheisovou.

2019-02-10 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu.

2019-02-11 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání.

2019-02-12 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IP-12-6012492/1 s ČEZ Distribuce, a.s., a pověřuje 
starostku jejím podpisem

2019-02-13 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene služebnosti č. IP-12-6012331/001 s ČEZ 
Distribuce a.s., a pověřuje starostku jejím podpisem.

2019-02-14 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene služebnosti č. IP-12-6021240/1 s ČEZ 
Distribuce a.s., a pověřuje starostku jejím podpisem.

2019-02-15 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje objednávku obce  na
zpracování a podání žádosti o podporu z dotačního titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „ Podpora 
obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210A- Podpora a 
obnovy místních komunikací na projekt „ Rekonstrukce 
místní komunikace v ulici Podemlejnská“ a pověřuje 
starostku k podpisu objednávky.

2019-02-16 ZO bere 
na 
vědomí

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí Pravidla 
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v 
samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 a 
nového pověřence GDPR.
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Obsah

2019-02-17 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočet obce 
Svojetice na rok 2019 jako schodkový v paragrafovém znění.
Krytí schodku je plně zajištěno ze zůstatku na bankovních 
účtech.

2019-02-18 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu na rok 2020-2022

2019-02-19 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Příkazní smlouvu s 
advokátní kanceláří Mgr. Michaela Bartošková a pověřuje 
starostku jejím podpisem

2019-02-20 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje člena stavební 
komise pana Antonína Třečka

2019-02-21 27.02.20
19

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje navýšení příspěvku 
pro Ladův kraj na 35 Kč/obyvatel od r. 2019.

2019-02-22 ZO bere 
na 
vědomí

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí nabídku na 
vypracování projektové dokumentace a pověřuje starostku 
k oslovení dalších firem s požadavkem vytvoření a 
vypracování projektové dokumentace ve stejné formě a 
rozsahu k akci „ Revitalizace zeleně v centru obce 
Svojetice“. 

Mgr. Martina Vedralová                     Ing. Jiří Eigel

Starostka obce                                                                                                        
Místostarosta
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