Zápis č. 3/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 27. 3. 2019 od 19:00 hod v zasedací
místnosti OÚ Svojetice
Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Nela Gutheisová, Antonín Dohnal
Omluveni: Ivana Dubská
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 18.3.2019.
Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č.2/2019 ze dne 27.2.2019 byl sepsán dne 5.3.2019 a
ověřen dne 6.3.2019. 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 5
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 03 - 23 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
1) Obnovení spádovosti do ZŠ Mukařov
2) Snížení kapacity MŠ Svojetice
3) Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 s TJ Sokol Svojetice
4) Darovací smlouva č.2/2019 ( spolek Baráčníků)
5) Dodatek č.11 a dodatek č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému PID
6) Uvolnění starostky do funkce
7) Různé

Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:
Doplnění:
8) Nabídka na vypracování projektové dokumentace k akci „ Revitalizace zeleně
v centru obce Svojetice“
9) Rozpočtové opatření č.1/2019
Starostka nechala hlasovat o změně programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu:
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019-03-24 bylo schváleno.
Starostka dala hlasovat o programu.
Návrh usnesení:
1) Obnovení spádovosti do ZŠ Mukařov
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2) Snížení kapacity MŠ Svojetice
3) Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 s TJ Sokol Svojetice
4) Darovací smlouva č.2/2019 ( spolek Baráčníků)
5) Dodatek č.11 a dodatek č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému PID
6) Uvolnění starostky do funkce
7) Nabídka na vypracování projektové dokumentace k akci „ Revitalizace zeleně
v centru obce Svojetice“
8) Rozpočtové opatření č.1/2019
9) Různé

Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 -03 - 25 bylo schváleno.
Projednání programu:
1) Obnovení spádovosti obce Svojetice do spádového obvodu ZŠ Mukařov
a doplacení finanční spoluúčasti vyplývající ze Smlouvy o spolufinancování
rozšíření spádové Základní školy Mukařov ze dne 30.3.2016 – uhrazení fin.
spoluúčasti obce Svojetice ve výši 2.222.630,- Kč dle čl.V uvedené smlouvy.
Úhrada proběhne ve dvou splátkách – 1 splátka v průběhu r. 2019 a 2. splátka
v průběhu r. 2020. Úhrada 1. splátky je rozpočtována ve schváleném rozpočtu na rok
2019.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje znovuobnovení spádovosti pod spádový obvod
Základní školy Mukařov, formou uzavření Dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy a následně uzavření Smlouvy o spolufinancování rozšíření
spádové ZŠ Mukařov.
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Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 03 - 26 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2) Snížení kapacity MŠ
Paní ředitelka MŠ požádala o snížení současné kapacity školy 69 dětí na kapacitu
původně (dle projektu) schválených 62 dětí od šk.r. 2019/2020. MŠ byla postavena na
62 dětí.
Zdůvodnění:
V současné době je udělena výjimka z hygienických požadavků na počet hygienických
zařízení v MŠ , která je časově omezena do 31. 8. 2019. Po uplynutí této výjimky se
musí rozšířit hygienická zařízení v MŠ Louňovická. Kapacita se navyšovala z důvodu
rušení staré MŠ V Průhonu.
Ukončení docházky do MŠ ve šk.r. 2018/2019 nástupem do ZŠ se týká 30 dětí ve šk.r.
2019/2020 z výhledu vyplývá příjem 20 dětí do MŠ, tj cca 59 dětí na šk.r. 2019/2020.
Obec nepočítala v rozpočtu finančním zatížením na rozšíření hygienických zařízení
kvůli navýšení kapacity. MŠ byla zkolaudována na počet 62 dětí a v současné době
nepočítá s navýšením.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí se snížením kapacity MŠ Svojetice na původní
(zkolaudovanou) kapacitu 62 dětí od školního roku 2019/2020.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 03 - 27 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3) Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 s TJ Sokol Svojetice
TJ Sokol Svojetice požádal o poskytnutí finanční podpory pro rok 2019 ve výši 75.000,Kč, která bude využita ke zlepšení zázemí kabin ( toalety) , oprava přístupové cesty pro
pěší a na provoz a údržbu areálu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.1/2019 s TJ Sokol
Svojetice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 03 - 28 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4) Darovací smlouva č.2/2019 ( spolek Baráčníků)
Spolek Obce Baráčnické ve Svojeticích požádal o poskytnutí finančního příspěvku na
rok 2019 ve výši 9.000,- Kč, který bude využit k účasti oslav 145. Výročí založení
baráčnictva v Soběslavi a k pořádání společenských akcí – Masopustní rej a
Posvícenskou zábavu a pokládání věnců k památníku ve Svojeticích.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu č.2/2019 o poskytnutí
finančního daru OB Svojetice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 03 - 29 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5 ) Dodatek č.11 a dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená
pro linky PID č.383 a 489
Smluvní strany :
1. ROPID, obce Svojetice, Mukařov, Tehovec, Struhařov, Ondřejov, Zvánovice,
Chocerady, Integrovaná doprava Středočeského kraje
2. ARRIVA CITY, s.r.o.
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Obce uhradí podle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty dopravci
úhradu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje za
období 1. 1. - 31. 12. 2019 :
Celková výše 1 564 639,80 Kč za linku č.383. Z toho obec Svojetice zaplatí svůj
podíl ve výši 108 860,10 Kč.
Celková výše 471 087,80 Kč za linku č.489. Z toho obec Svojetice zaplatí svůj
podíl ve výši 57 255,10 Kč.
Obec nastaví měsíční zálohy.
Měsíční zálohy nebyly na obci nastaveny a obec musí z rozpočtu na rok 2019
doplatit náklady za rok 2018 ve výši 68.550,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí
Usnesení č. 2019 - 03 - 30 bylo schváleno.
6) Uvolnění starostky do funkce
Doposud byla paní starostka pro svou funkci neuvolněná, ale s ohledem na zahájení
nových projektů (3 projekty), na které byly podány žádosti o dotace, z toho dvě žádosti
o dotaci zpracovala paní starostka osobně, není možné již tuto funkci vykonávat jako
neuvolněná.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje, že starostka Martina Vedralová bude od
1.5.2019 ve své funkci dlouhodobě uvolněná.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 03 - 31 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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7) Nabídka na vypracování projektové dokumentace k akci „ Revitalizace zeleně
v centru obce Svojetice“
28.2. 2019 byly osloveny další firmy na zpracování projektové dokumentace v tomto
znění:
Geodetické zaměření, projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení – sadové
úpravy (zmapování současného stavu zeleně, návrh arboristických zásahů na stávajících
dřevinách, návrh na kácení nevhodných a nebezpečných dřevin, návrh nového osázení
ploch, rozpočet akce, technická dendrologická zpráva), projektová dokumentace –
dopravní řešení (studie, stavební povolení) projednání na DI PČR
- zahradní a krajinářská tvorba, ateliér Řeháková – tato firma nám oznámila, že nemohou
zpracovat projektovou dokumentaci v požadovaném rozsahu, tudíž o zakázku nemají
zájem
- realizace zeleně Dřevčice s.r.o. nám žádnou nabídku neposlala a po výzvě zaslala
oznámení, že o zakázku nemá zájem
- Living in Green s.r.o. poskytla nabídku ve výši 175.000,- Kč bez DPH
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje cenovou nabídku firmy LIVING IN GREEN
s.r.o. a pověřuje starostku obce zadat vypracování projektové dokumentace k akci „
Revitalizace zeleně v centru obce Svojetice“.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 03 - 32 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8) Rozpočtové opatření č.1/2019
Navýšení příspěvku pro TJ Sokol Svojetice z původně rozpočtované výše 56.000,- Kč
na 75. 000,- Kč na základě schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace/návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce a navýšení o 400,- Kč u položky
transferů ze st. rozpočtu (dotace na provoz OÚ - upřesnění dle rozpisu z Kraje)
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PARAGRAF POLOŽKA
SCHVÁL.ROZ.
0000
4112
223.000
3421
5229
56.000
8118 (vyrovnávací položka)

ÚPRAVA
+400
+19.000
+18.600

ROZ. PO ÚPRAVĚ
223.400
75.000

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 03 - 33 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

9) Různé
Akce „ Čisté Svojetice“ - společný úklid obce v rámci akce Čistý Ladův kraj proběhne
v sobotu 6. 4. 2019. Sraz účastníků je v 10:00 hod u obecního úřadu, kde obdrží
rukavice a plastové pytle. Po skončení akce bude připraveno pro účastníky v 13,00
pohoštění v pivnici Na Skále a k tomu pro děti i sladká odměna za jejich účast.
V. Diskuze
Upozornění občana na havarijní stav krytů kanálů na některých místech v obci.
Probíhala společná diskuse o připravované opravě rybníka a přilehlého parku.
Starostka vyzvala občany k aktivitě při vytváření projektu nové podoby návsi a
zvelebení centrální části obce.
Dotaz občana na stav konečného rozhodnutí o možnosti využívání popelnic pro tříděný
odpad pro jednotlivé domácnosti. Zastupitelstvo informovalo, že analýza stále probíhá.
V řešení je finanční stránka nákladu pro domácnost a obec, ale hlavním ukazatelem je
vyřešení nekázně občanů při třídění odpadů do veřejných popelnic a následná náprava
této nekázně, která obci vzniká.
Dotaz občana na plánované investice obce v roce 2019. Zastupitelstvo shrnulo, že jde o
investice na opravu rybníka, centrální části obce, hřbitovní zdi, rekonstrukce ulice
Podemlejnská.
Dotaz občana na plnění předvolebního slibu prosazování snížení daně z nemovitosti.
Zastupitelstvo potvrdilo, že si je vědomo tohoto slibu. V prvním období působnosti však
bylo nutné se ve velice krátké době seznámit se stavem vedení obce a řešit projekty,
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které nesnesly odkladu. Zastupitelstvo muselo řešit přednostně veškeré neodkladné a
někdy havarijní situace v obci. Tímto předvolebním slibem se bude v průběhu volebního
období zabývat s péčí správného hospodáře.
Poděkování občana za první úpravy a úklid okolí rybníka.
Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19,55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 31.3.2019
Zapisovatel: Nela Gutheisová
podpis:

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček

JUDr. Antonín Dohnal

Podpis:

Podpis:

dne :

dne:

Starostka : Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
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