
 
 

 Výpis usnesení č.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Svojetice                 

                               ze dne 19.6. 2019 

Výpis usnesení č.6/2019                       Stránka 1 z 3 
 

 

  

 

 

 
Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2019-06-53 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a 
JUDr. Antonína Dohnala a zapisovatelem Nelu Gutheisovou. 

2019-06-54 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu. 
 

2019-06-55 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
 

2019-06-56 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 spolu se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 „ s výhradou“ 
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato nápravná 
opatření:  

1. rozpočtové opatření č. 5/2018 bylo zveřejněno ještě před schválením 
v zastupitelstvu obce. Zveřejněno dne 15.11.2018, schváleno až 
17.12.2018.  
Nápravné opatření: Finanční výbor bude dbát na to, aby rozpočtová 
opatření byla před vyvěšením nejdříve schvalována Zastupitelstvem obce 
Svojetice. 

2.  Obec neúčtovala na účtu 432 o převodu hospodářského výsledku za rok 
2017 ke dni schválení účetní závěrky za tento rok, tj. k 21.6.2018. nebylo 
účtováno ani k 30.6. a 30.9.2018.  
Nápravné opatření: Bylo účtováno ke dni 31.12.218. Napraveno účetním 
obce. Včasnost účtování může být ověřena v roce 2019 

2019-06-57 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku obce Svojetice za rok 2018 

2019-06-58 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Mateřská škola Svojetice za rok 2018. 
 

2019-06-59 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019 

2019-06-60 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Směrnici – Systém finanční kontroly a 

vnitřní kontrolní systém. 
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2019-06-61 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice ukládá Finančnímu výboru: 
1)provést kontrolu hotovosti/pokladny 
2) kontrolu fakturace stočného za období od 1.1.2016 do 31.5.2019 
3) kontrolu plnění rozpočtu za 1.pol. 2019 
4) kontrolu hospodaření MŠ Svojetice za 1. pol. 2019 
a předložit zprávu o výsledcích kontrol a (v případě potřeby) navrhovaných 
opatřeních na zářijovém zasedání ZO. 

2019-06-62 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice ukládá Kontrolnímu výboru: 
1) ve spolupráci s Finančním výborem provést kontrolu fakturace stočného 

za období od 1.1.2016 do 31.5.2019 
2) dokončit kontrolu připojení kanalizačních přípojek 
3)  a předložit zprávu k úkolu ad1) spolu s Finančním výborem a zprávu 

k úkolu ad2) a to na zářijovém zasedání ZO. 

2019-06-63 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021802/3 s ČEZ Distribuce, a.s. za 
podmínek, že max. lhůta k podpisu vlastní smlouvy bude 6 měsíců až 2 roky, v 
článku VI. Závěrečné ustanovení, bod 6. Smlouvy je nutné vypustit ustanovení o 
radě, pouze bude uvedeno zastupitelstvo obce a pověřuje starostku obce k 
podpisu upravené smlouvy dle výše uvedených podmínek. 

2019-06-64 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje optimalizační plán projektu svazkové 
školy LOŠBATES v tomto rozsahu:  Minimalizování suterénního prostoru, snížit 
plochu jídelny/sálu, redukce prostorů druhého stupně, prostor na prvním stupni, 
redukce chodeb a „learning escape“, výška tělocvičny, optimalizace šaten a 
místnosti prvního patra budovy D (Tělocvična), nerealizování budovy s byty 
učitelů a správce (tato část bude doprojektována až do režimu UR), redukce 
parkovacích míst, v této fáze projektu optimalizace tělocvičny nebude 
provedená, bude až ve stádiu dokumentace mezi UR a DSP. Zastupitelstvo obce 
Svojetice dále schvaluje stanovení finančního limitu na výstavbu svazkové školy 
a to max. výše příspěvku do 25 mil. Kč, což je podmínka setrvání Obce Svojetice 
ve svazku LOŠBATES o čemž bude neprodleně informován  předseda svazku a 
ostatní členové svazku. 

2019-06-65 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje aktualizaci Zásad pro projednávání, 

schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen na nemovitých 

věcech Obce Svojetice o počítání ochranného pásma podél věcného břemene s 

účinností ode dne následujícího po dni schválení Zastupitelstvem obce Svojetice.   
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                        Místostarosta 

 

 

2019-06-66 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků p.č. 

250/5 (orná půda) o výměře 55 m² a p.č. 263/54 (ostatní plocha) o výměře 193 

m² v k.ú. Svojetice za pozemek p.č. 263/1 o výměře 216 m² (orná půda . 

2019-06-67 19.6.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o dílo na stavební práce 

s názvem „Svojetice – rekonstrukce návesní nádrže“ v souladu se zadávací 

dokumentací a cenovou nabídkou (2 317 890,74 Kč bez DPH) zhotovitele 

Hradecká společnost s.r.o., Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřuje 

starostku k podpisu smlouvy. 


