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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2019-08-76 28. 8. 2019  
Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Nelu Mazakianovou 
 

2019-08-77 28. 8. 2019  
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu 
 

2019-08-78 28. 8. 2019  
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání 
 
 

2019-08-79 28. 8. 2019  
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Zásady obce Svojetice pro investory při 
spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti 
pro novou bytovou výstavbu v katastrálním území obce Svojetice a nabývají účinnosti 
dne 29. 8. 2019. 
 

2019-08-80 28 .8. 2019  
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje základní vzor Plánovací smlouvy pro 
stavebníky- podnikatele 

2019-08-81 28. 8. 2019  
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje základní vzor Plánovací smlouvy pro 
stavebníky- nepodnikatele  
 

2019 -08- 82 28. 8. 2019  
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje smlouvu o dílo Výstavba chodníků v obci 
Svojetice v komunikaci Choceradská s projektantem Ing. Jiří Šír – Vista projekční a 
stavební práce a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                        Místostarosta 

 
Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2019-08-83 28. 8. 2019 1. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto:     
1.místostarosta   19 000,- Kč     ( Jiří Eigel) 
2.místostarosta     9 000,- Kč     ( Pavel Churáček) 
předseda výboru nebo komise   3 283,- Kč     ( Antonín Dohnal, Ivana Dubská, Nela 
Gutheisovou - Mazakianová) 
člen výboru nebo komise              2 736,- Kč 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí  1 641,- Kč  
 
2. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce náleží odměna za 
funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce. 
3. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle 
nařízení vlády ze dne 4. 9. 2018, kterým se mění nařízení č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků se budou poskytovat od 1. 
10. 2019. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 
složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 

zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena 

výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce 

 

2019-08-84 28.8.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení finanční částky ve výši  3 630,- Kč za projektovou 
dokumentaci na kanalizační přípojku pro par.č. 189/12, st. 580 k ú Svojetice z důvodu 
nerealizace kanalizačního řadu v ulici Květinová. Originál projektové dokumentace 
č.zak. : 3/15-38, červenec 2015, projektant: projekty Fiala s.r.o., P415, bude vrácen na 
Obecní úřad Svojetice a poté bude vrácena výše uvedená částka. 


