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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2019-05-43 29.5.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka 
a JUDr. Antonína Dohnala a zapisovatelem Nelu Gutheisovou. 

2019-05-44 29.5.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 
 

2019-05-45 29.5.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje  program zasedání 
 

 ZO bere na 
vědomí 

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí zprávu Finančního výboru. 

 ZO bere na 
vědomí 

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

2019-05-46 29.5.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene služebnosti č. IV-12-6018068/1 s ČEZ Distribuce a.s., a pověřuje 
starostku jejím podpisem 
 

2019-05-47 29.5.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
VS/00256/2019/OŠK o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka ve 4. 
základní škole Nerudova Říčany, příspěvková organizace, ve výši 9 639,- Kč 
a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.  
 

2019-05-48 29.5.2019 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí projednání výsledků 
kontroly, nápravná opatření a opatření k zamezení opakování postupů 
orgánů obce uvedených pod body 1) -2) 

2019-05-49 29.5.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje přijetí dotace ve výši 1 000 000,- Kč 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního 
prostředí a zemědělství. 

2019-05-50 29.5.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a 
zemědělství na realizaci projektu“ Rekonstrukce návesní nádrže – 
Svojetice“ , ev. č. FŽP/RVN/037298/2019 a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy 
 

2019-05-51 29.5.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl 4.1,1.  
na projekt „ Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení obce 
Svojetice“ , schvaluje uzavření smlouvy o dílo s PhDr. Janou Staňkovou na 
projekt „Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení obce Svojetice“ a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
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Mgr. Martina Vedralová                                                                                       Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                        Místostarosta 

 

 

2019-05-52 29.5.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje uzavření Dohody o vytvoření 
společného školského obvodu spádové školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Mukařov, Školní 88,251 62 Mukařov, IČO: 70986444, jejím 
zřizovatelem je Obec Mukařov a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 


