Zápis č. 5/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 29. 5. 2019 od 19:00
hod v zasedací místnosti OÚ Svojetice
Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Nela Gutheisová, Antonín
Dohnal, Ivana Dubská
Omluveni: Neomluveni: V zasedací místnosti byli z řad veřejnosti přítomni …3… občani.
2. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina
Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne
22.5.2019. Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č.4/2019 ze dne 2.5.2019 byl sepsán dne 6.5.2019 a
ověřen dne 10 .5.2019. 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 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 05 – 43 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
Stránka 1 z 14

Zápis č.5/2019 z veřejného zasedání dne 29.5.2019

Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
1) Zpráva finančního výboru
2) Zpráva kontrolního výboru
3) Smlouva o zřízení věcného břemena – služebnosti IV-12-6018068/1
4) Veřejnoprávní smlouva č.VS/00256/2019//OŠK o poskytnutí dotace na úhradu
výdajů na žáka ZŠ Říčany
5) Zpráva a projednání výsledků proběhlé kontroly výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům obce Svojetice odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV
6) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
život. Prostředí a zemědělství
7) Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „
Rekonstrukce návesní nádrže – Svojetice“
8) Dotační program MPSV na zpracování pasportů v GIS
9) Různé
Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:
Rozšíření :
10) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
Starostka nechala hlasovat o změně programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu:
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 – 05 - 44 bylo schváleno.
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Starostka dala hlasovat o programu:
1) Zpráva finančního výboru
2) Zpráva kontrolního výboru
3) Smlouva o zřízení věcného břemena – služebnosti IV-12-6018068/1
4) Veřejnoprávní smlouva č.VS/00256/2019//OŠK o poskytnutí dotace na úhradu
výdajů na žáka ZŠ Říčany
5) Zpráva a projednání výsledků proběhlé kontroly výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům obce Svojetice odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV
6) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
život. Prostředí a zemědělství
7) Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „
Rekonstrukce návesní nádrže – Svojetice“
8) Dotační program MPSV na zpracování pasportů v GIS
9) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
10) Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 -05 - 45 bylo schváleno.
Projednání programu:
1) Zpráva finančního výboru
předkládá: N. Gutheisová
Zápis z kontroly finančního výboru obce Svojetice č. 1/2019
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Předmět kontroly:
I. kontrola plnění rozpočtu 2019 v oblasti příjmů / výdajů za 1.Q
II. kontrola dodržení rozpočtových opatření, případně návrhy na další rozpočtová opatření
III. kontrola pokladny obce

Datum kontroly: předmět I., II. 27.4.2019
Datum kontroly: předmět III. 17.5.2019
Místo kontroly: budova Obecního úřadu, Na Kopci 14, Svojetice
Přítomní členové finančního výboru:
Nela Gutheisová (předseda výboru)
Ing.Jaroslava Jelínková (člen výboru)
Zdeňka Vejmelková (člen výboru)
Nepřítomní členové výboru: 0
Průběh kontroly:
I.
Finanční výbor provedl kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31.3.2019 v oblasti příjmů i
výdajů.
K dispozici měl finanční výkaz FIN2-12M k 3/2019. Pro kontrolu a srovnání byl použitý
FIN 3/2018, 12/2018.
V příjmové oblasti je příjem v souladu s časovým harmonogramem. V daňových
příjmech jsme obdrželi k 31.3.2019 celkem 25,79 % celoročního předpokladu ve výši
4 918 070,34 Kč.
Doporučení:
kontrolovat paragraf 0000 položku 1211 Daň z přidané hodnoty , kde je rozpočtována
částka
6 700 000,- Kč , příjmy k 31.3.2019 činí 1 534 083,69,-Kč.
Příjem v této položce je v časovém zpoždění o 140000 Kč, dosahuje 22 % z celkového
přijmu na rok 2019.
V oblasti výdajů je čerpáno 13,06 % ročního rozpočtu v celkové výši 2 618 189,- Kč
Doporučení:
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1. formou rozpočtového opatření řešit výdaj ve výši 18 150,- Kč v paragrafu 3632,
položce 5171 „Výdaje na dodavatele zajištění opravy a údržby ( Pohřebnictví )“, které
nebyly rozpočtovány
2. průběžně sledovat čerpání výdajů v paragrafu 6112, kde výdaje k 31.3.2019 činily
40,11 % z celoročního rozpočtu, důvodem byla výplata odstupného (rozpočet
1 765 000,- Kč, výdaje 708 073,- Kč)
Finanční výbor konstatujeme, že čerpání rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů je
k 31.3.2019 příznivé.
II.
Rozpočtové opatření č.1 bylo schváleno 27.3.2019 usnesením 2019-03-33
PARAGRAF
POLOŽKA SCHVÁL.ROZ.
ÚPRAVA ROZ.
ÚPRAVĚ
0000
4112
223.000
+400
223.400
3421
5229
56.000
+19.000
75.000
8118 (vyrovnávací položka) +18.600
Rozpočtové opatření bylo řádně zaúčtováno.

PO

III.
Kontrola pokladny obce
Finanční výbor kontroloval stav pokladny:
Fyzický stav pokladny odpovídal částce uvedené v pokladním deníku, který byl ke dni
17.5.2019
Pokladna č.1- 21 913,- Kč
Pokladna č.2- 46 556,- Kč

Byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Svojetice bylo seznámeno se zápisem Finančního výboru a bere
na vědomí zprávu Finančního výboru.
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2) Zpráva Kontrolního výboru
předkládá: A. Dohnal
stav v připojení odběrných míst odpadních vod na tlakovou kanalizaci
Provedenou konfrontací záznamů pracovníků obce, paní Pelíšková a pana Tichého, byl
aktualizován stav napojení odpadních vod k tlakové kanalizaci obce Svojetice
realizované v dotačním systému obce bylo konkretizováno, že doposud není napojeno
celkem 38 odběrných míst a z těchto nemá 19 sepsanou smlouvu o připojení.
Dopisem starostky obce byli vlastníci těchto nemovitostí upozornění na tuto skutečnost
s tím, aby byla sjednána náprava v připojení těchto odběrných míst. Jedná se o vlastníky
rodinných domů, chat či podnikatelských objektů. Do dnešního dne doposud nebyli
osloveni všichni vlastníci a to pro dlouhodobou nepřítomnost administrativní pracovnice
obce pro nemoc. I tak někteří již reagovali s tím, že se připojili, připojí nebo že došlo ke
změně vlastníka objektu.
Souběžně se zjišťováním stavu faktického připojení na kanalizaci, bylo konstatováno, že
není řádná fakturace poplatku na odpadní vody ev. vodné/stočné a je zapotřebí provést
kontrolu vystavených faktur, od roku 2016 jsou evidovány nezaplacené faktury za
stočné.
Kontrolní výbor i nadále bude realizovat zjištění faktického stavu napojení odběrných
míst tlakové kanalizace tak, aby byly odpadní vody odváděny ve shodě se zák.č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a to nejen v tlakové kanalizaci. Smyslem
prováděné kontroly je zajistit řádné nakládání s odpadními vodami, splašky, tak aby
nedocházelo k narušování životního prostředí splaškovými výkaly a byla plně využita
realizovaná výstavba tlakové kanalizace.
Byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Svojetice bylo seznámeno se zprávou Kontrolního výboru a
bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.
3) Smlouva o zřízení věcného břemena – služebnosti IV-12-6018068/1
předkládá: M.Vedralová
ČEZ Distribuce a.s. prostřednictvím zmocněncem – G+s.ro. Požádala o podpis smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti. Jedná se o natažení nového kabelu NN v délce
1 bm na pozemku p.č. 189/39 k.ú. Svojetice. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
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věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6018068/VB01 byla uzavřena
bývalou starostkou v roce 2015. Věcné břemeno se podle smlouvy zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 1000,- 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 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
č. IV-12-6018068/1 s ČEZ Distribuce a.s., a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 05 - 46 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4 ) Veřejnoprávní smlouva č.VS/00256/2019//OŠK o poskytnutí dotace na úhradu
výdajů na žáka ZŠ Říčany
Město Říčany podalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Svojetice na úhradu
výdajů žáků, kteří jsou vzděláváni ve 4. ZŠ Nerudova Říčany, která je školou pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, dle §16, školského zákona a žádost o uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na školní rok 2018/2019.Při celkovém počtu
tří žáků ze Svojetic činí dotace celkem částku ve výši 9.639,- Kč, dle zaslaných výpočtů
výdajů na jednoho žáka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 05 - 47 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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5) Zpráva a projednání výsledků proběhlé kontroly výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům obce Svojetice odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV
předkládá: M. Vedralová
dne 17.4.2019 proběhla kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
obce Svojetice odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV, kontrolované období
1.4.2018 - 17.4.2019
- dodržování postupu při naplňování § 92 až 96 zákona o obcích ( pravidla pro
svolávání a konání zasedání ZO) - obec postupovala v souladu se zákonem o
obcích
- zřízení výborů ZO – obec postupovala v souladu s § 117 odst. 2 a odst.4 , § 118
odst. 2 větou první a § 119 odst. 1 zákona o obcích
- nakládání hmotným nemovitým majetkem obce - obec nerealizovala žádnou
dispozici nemovitým majetkem
- vytváření podmínek pro naplňování práv občanů obce – obec postupovala
v souladu s § 16odst. 2 písm. g) zákona o obcích
- dodržování postupu při naplňování § 12 zákona o obcích ( evidence a dostupnost
právních předpisů obce) – obec v kontrolovaném období nevydala žádnou
obecně závaznou vyhlášku. Obec (za předešlého vedení obce) nevedla řádnou
evidenci právních předpisů, které obec vydala. Evidence nebyla kompletní ani
obsahově správná a OZV nebyly zasílány Ministerstvu vnitra.
1) Obec porušila § 12 odst.4 věty první a druhou zákona o obcích tím, že
evidence právních předpisů neobsahuje veškeré OZV vydané obcí a tím, že
neobsahuje data schválení, nabytí platnosti, nabytí účinnosti a v případech již
neplatných právních předpisů ani data pozbytí jejich platnosti.
Nápravné opatření: Office manager doplnil evidenci právních předpisů, které
obec Svojetice vydala, nejen o veškeré právní předpisy vydané obcí, ale též o
data jejich schválení, nabytí platnosti, nabytí účinnosti a v případech již
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neplatných právních předpisů též o data pozbytí jejich platnosti tak, aby
obsahovala veškeré zákonem stanovené náležitosti. Chybějící vyhlášky z let 20152018 byly zaslány na Ministerstvo vnitra. (napraveno)
- Dodržování postupu při naplňování § 43 zákona o obcích ( projednání
závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření) - obec
postupovala v souladu se zákonem o obcích
- Dodržování postupu při vedení úřední desky - obec postupovala v souladu se
zákonem o obcích
- Plnění povinností stanovených InfZ -obec postupovala v souladu s § 14 odst. 5
písm. d) InfZ
2) Obec porušila § 5 odst. 4 InfZ, dle něhož povinné subjekty jsou povinny
zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňující
dálkový přístup dle struktury, kterou stanoví právní předpis, ve spojení
s vyhláškou 442/2006 Sb. Z ní vyplývá povinná osnova o 17 bodech, z nichž
některé body se dále člení)
Nápravné opatření: Office manager doplnil soubor povinně zveřejňovaných
informací tak, aby veškeré informace ve smyslu § 5 odst. 1 a 2 InfZ byly
zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup ( na internetových stránkách
obce) ve struktuře, v pořadí s označením a uvozovacím textem danými přílohou
č.1 vyhlášky č. 442/2006 Sb. ( napraveno)

Opatření k zamezení opakování nezákonných postupů orgánů obce uvedených
pod body 1) -2):
Určení osoby odpovědné za dodržování povinností uvedených :
pod bodem 1)- vedení evidence právních předpisů dle § 12 odst.4 věty první a
druhou zákona o obcích – Office manager – Ing. Jana Chromá
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Pod bodem 2) - zveřejňovat informace ve smyslu § 5 odst. 1 a 2 InfZ způsobem
umožňující dálkový přístup dle struktury, kterou stanoví právní předpis, ve
spojení s vyhláškou 442/2006 Sb. - Office manager – Ing. Jana Chromá

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí projednání výsledků kontroly, nápravná
opatření a opatření k zamezení opakování nezákonných postupů orgánů obce
uvedených pod body 1) -2).

Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 05 - 48 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6) Schválení přijetí dotace z Programu 2019 z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, oblast podpory:
Rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží
Předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 29.4.2019 projednalo
poskytnutí dotací z výše uvedeného programu a usnesením č.013-18/2019/ZK schválilo
poskytnutí dotace na základě naší žádosti ve výši 1 mil. korun
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.Bylo dohodnuto, že náměty a připomínky občana vystupujícího jménem
místní organizace Českého svazu ochránců přírody budou vzneseny a projednány
v rámci bodu „10.Různé“
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje přijetí dotace ve výši 1 000 000,- Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 05 - 49 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7) Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu „ Rekonstrukce návesní nádrže – Svojetice“
Zastupitelům byl předložen návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle
Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 05 - 50 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8) Dotační program MPSV na zpracování pasportů v GIS
Předkládá: M. Vedralová
. Je možno využít dotační program MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na

zpracování pasportů v GIS. - elektronická evidence majetku obce
Výše dotace ministerstva činí 95% celkových nákladů na projekt, spoluúčast obce
je jen 5%. Administrativní náklady na organizaci VŘ jsou uznatelnou položkou. Jediná
investice je částka za zpracování projektu a žádosti.
Ta činí 10.000,- s DPH
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V dotačním titulu je možno žádat, jak na software GIS-desktop i webová aplikace, tak
na zpracování dat jednotlivých pasportů. Pasporty slouží ke zmapování kompletního
obecního majetku, evidenci skutečného technického stavu, zjištění problémových míst,
podpoře pro nové rozvojové projekty. Pasporty jsou důležitým podkladem pro
poskytování dotací. Pasporty také pomohou s evidencí majetku obce, což je zákonná
povinnost obce dle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.
Termín odevzdání žádosti je 23.6.2019, realizace v roce 2020
Nabídka na zpracování dokumentace k žádosti na MPSV, - návrh smlouvy o
dílo s PhDr. Janou Staňkovou- Předmětem smlouvy je kompletní projektová
příprava (zpracování technické dokumentace, zpracování a podání žádosti o
dotaci, výběrové řízení) v rámci Operačního programu Zaměstnanost, specifický
cíl 4.1.1. (dále jen 0PZ) projektu Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení obce
Svojetice

3.1.

3.2.

Cena za zhotovení díla dle článku 1. a 2. této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran ve výši 35 000 Kč + cestovné. Cena je konečná, zhotovitel je
neplátcem DPH.
Cena za dílo bude účtována po ukončení díla ve formě dvou faktur (daňových dokladů)
se splatností 15 dní a to následovně:
1. cena za technickou projektovou dokumentaci a zpracování žádosti o dotaci ve výši
10 000 Kč je uhrazena po řádném podání žádosti do OPZ v systému ISKP 2014+.
2. cena za výběrové řízení je uhrazena po schválení akce ke spolufinancování v rámci
programu OPZ a realizaci výběrového řízení následovně
• veřejná zakázka malého rozsahu - VZMR (mimo režim zákona)
25 000 Kč + náklady na cestovné

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 05 - 51 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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9) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
Předkládá: M. Vedralová
Na základě zákona § 178 zákona č.561/2004 Sb., byla zastupitelstvu předložena Dohoda
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola Mukařov, Školní 88,251 62 Mukařov, jejím zřizovatelem je Obec
Mukařov
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 05 - 52 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

10) Různé + diskuze
Občan vystupující jménem místní organizace Českého svazu ochránců přírody vznesl
dotaz, zda má zastupitelstvo informace o rozboru sedimentu, který je v nádrži na návsi a
zda má informace jaký odpad je na dně nádrže.
Zastupitelstvo potvrdilo, že došlo k rozboru sedimentu v nádrži a to za předchozího
vedení obce. Obsah případného odpadu na dně nádrže bude odhalený až při vypouštění
vody z nádrže.
Občan dále zpochybnil kvalitu projektu na opravu vodní nádrže. Projekt dle jeho názoru
neobsahuje sedimentační komoru u hlavního přítoku do nádrže. Dle jeho názoru je tato
sedimentační komora nutná pro zachycení chemických nečistot, které vznikají nekázní
obyvatel, kdy do dešťové kanalizace vypouštějí běžný odpad z domácnosti. Občan
nadále upozornil na potřebu odbahnění vodní nádrže.
Zastupitelstvo si potřebu odbahnění uvědomuje a občany tímto informuje, že celou
situaci se stavem vodní nádrže, bude řešit postupně, a to úměrně dostupnosti potřebných
finančních prostředků. Vzhledem k havarijnímu stavu nádrže, který představuje závažné
nebezpečí, je ale nutné neprodleně opravit břehy nádrže a hráz a následně řešit
odbahnění. Současně je nutné důsledně řešit i nekázeň obyvatel a zajistit, aby
vypouštění odpadu z domácnosti probíhalo výhradně do nově vybudované obecní
kanalizace.
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Až dojde k vyřešení tohoto problému, bude vhodné uvažovat o odbahnění nádrže.
Zastupitelstvo konstatuje , že je otevřené pro spolupráci s ČSOP a přivítá společná
setkání.
Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 20,30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 4.6.2019
Zapisovatel: Nela Gutheisová
podpis:
Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček

JUDr. Antonín Dohnal

Podpis:

Podpis:

dne :

dne:

Starostka : Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:
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