Zápis č. 9/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 10. 2019 od 18:00
hod v zasedací místnosti OÚ Svojetice
Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Nela Mazakianová , Antonín
Dohnal, Ivana Dubská
Omluveni: 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 24. 9.2019.
Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č.8/2019 ze dne 28. 8. 2019 byl sepsán dne 3. 9. 2019 a
ověřen dne 11. 9.2019. Zápis je k nahlédnutí na OÚ Svojetice.
Vzhledem k tomu, že nebyly z řad zastupitelů 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 Mazakianovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr.
Antonína Dohnala a zapisovatelem Nelu Mazakianovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 – 09- 85 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
1) Rozpočtové opatření č.4/2019
2) Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Výstavba chodníků ve
Svojeticích – ulice Choceradská“
3) Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Retence vody v ulici
Choceradská“
4) Závěrečný účet Ladova kraje za rok 2018
5) Zpráva Finančního výboru
6) Různé

Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:
Zrušení:
2) Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Výstavba chodníků ve
Svojeticích – ulice Choceradská“
3) Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Retence vody v ulici
Choceradská“
Rozšíření :
7) Dopracovaný návrh „ Nové svazkové základní školy LOŠBATES“
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8) Plánovací smlouva 01/2019
9) Dodatek č.13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému PID.
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 – 09 - 86 bylo schváleno.

Starostka dala hlasovat o programu:
1) Dopracovaný návrh „ Nové svazkové základní školy LOŠBATES“
2) Rozpočtové opatření č.4/2019
3) Závěrečný účet Ladova kraje za rok 2018
4) Zpráva Finančního výboru
5) Plánovací smlouva 01/2019
6) Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému PID.
7) Různé

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 -09 - 87 bylo schváleno.
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Projednání programu:
1) Dopracovaný návrh „ Nové svazkové základní školy LOŠBATES“
Předkládá: I. Dubská
Host: projektový manager LOŠBATES : Ing. Milan Oleriny
Chtěla bych vás informovat o přípravě výstavby nové základní školy v Louňovicích.
Studii architekti dle smlouvy dopracovávají do formy, aby bylo možné požádat o
územní rozhodnutí. Projekt byl již projednán s firmami ČEZ, Dopravní inspektorát
Mnichovice, Krajská správa a údržba silnic.
Svazek obcí se intenzivně schází na jednáních s architekty, vč. projektového manažera,
na kterých se snažil celý projekt optimalizovat a hledat v něm smysluplné úspory.
Po několika jednáních byla navržena a zapracována úspornější alternativa, tzv. návrh
optimalizace, který snížil původně navržené plochy o cca 10.000 m3 a to převážně
v podzemní části objektu, což ve svém důsledku představuje úsporu ve výši cca 70 mil.
Kč. Např. v suterénu byl upraven - snížen rozsah spojovacích chodeb.
Byla představena kalkulace nákladů po propočtu na základě údajů ze ZŠ Psáry. Celý
projekt měl původně rozpočet cca 526 mi. Kč (bez DPH) z toho tělocvična 108 mil. a
bytový dům pro učitele 18 mil. Kč. Optimalizací projektu se dosáhlo snížení rozpočtu na
cca 455 mil Kč (bez DPH).
V ceně areálu ZŠ je též počítáno s výstavbou venkovních sportovních prvků, jako např.
hřiště s oválem, kdy tyto bude možné stavět také později za podpory dotace na sportovní
činnost a žáci by zatím cvičili venku na louce, což jsou v této fázi další ušetřené miliony.
Projekt bytového domu je dle dohody ponechán v projektu do stupně zpracování
územního rozhodnutí, ale z finančních důvodů se v této etapě výstavby školy stavět
nebude. Taktéž velikost tělocvičny je dle dohody ponechána v projektu do stupně
zpracování územního rozhodnutí.
Navíc počítáme s tím, že bychom ještě mimo dotaci, která je na tyto projekty ve výši
85%, získali dotaci ve výši Kč 50.000.000,- na pasivitu objektu. Celkový limit, na
dofinancování projektu, který si společně členské obce odsouhlasily je Kč 70.000.000,-,
který není v žádném případě možné překročit.
Projekt této školy je co do velikosti a i finančně srovnatelný s novou školou v Psárech,
která byla o prázdninách zkolaudována a od prvního školního dne se v ní učí. Na školu
se můžete podívat na webových stránkách, např. pod titulem „nová škola Psáry“.
Závěry projektového manažera jsou, že předložená dokumentace projektu v rozsahu
studie odpovídá formálně i věcně rozsahu dokumentace studie.
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Dle podepsané smlouvy s projektovou firmou má svazek LOŠBATES 20 dní na
odsouhlasení předložené projektové dokumentace. Aby se mohlo bez průtahů
pokračovat v dopracování projektu pro územní rozhodnutí předkládám toto usnesení:
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice projednalo a schválilo dopracovaný návrh „Nové
svazkové základní školy LOŠBATES“, datovaný 09/2019 s podmínkou, že nedojde
k překročení limitu na dofinancování projektu ze strany členských obcí svazku, tzn. do
částky 70 mil. a z toho pak podílu obce Svojetice do výše 25 mil. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 09 - 88 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2) Rozpočtové opatření č.4/2019
předkládá: J. Eigel
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2019

PARAGRAF POLOŽKA POPIS POLOŽKY

ROZP.2019

ÚPRAVA

ROZPOČET
PO ÚPRAVĚ

PŘÍJMY
0000
3632
3722
3726

4111
2111
2111
2111

NI př.transf.ze všeob.pokl.st.rozp.
Pohřebnictví
Sběr a odvoz kom.odpadů
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů

70000
7000
0
50000

-44400
+15000
+2000
+50000

25600
22000
2000
100000

6171

2111
2112
2321

Činnost místní správy

0
5000
0

+3000
+5000
+10000

3000
10000
10000

6310
6402

2141
2222
2229

Příjmy a výdaje z úvěr. Fin.operací
Finanční vypořádání minulých let

10000
0
0

+30000
+9506
+152160
+232266

40000
9506
152160

2212

5137
5169
5171

Silnice - drobný hmotný dlouhodobý majetek
Silnice - nákup ostatních služeb
Silnice - Výdaje na dodav.zaj. oprav a údržby

0
0
150000

+12000
+100000
+900000

12000
100000
1050000

2219
3111
3631
3745

6121
5331
5171
5137
5169
5167

Ost. záležitosti pozem.komunikací Mateřské školy - neinv. příspěvek zřízeným PO
Veř.osvětlení - výdaje na dod.zajišt.oprav a údržby
Drobný hmotný dlouh.majetek
Nákup ostatních služeb
ZO - služby školení a vzdělávání

1100000
750000
10000
0
0
5000

-900000
+110000
+20000
+65000
+80000
+10000

200000
860000
30000
65000
80000
15000

6117

5021
5139
5175

Volby do Evrop.parlamentu -ostatní os.výdaje
Volby do Evrop.parlamentu -nákup materiálu j.n.
Volby do Evrop.parl. - Výdaje na poř. věcí a služeb - pohošť.

20000
0
0

-4827
+9607
+820

15173
9607
820

6171

5038
5137
5139
5167
5321
5363
5492

Činnost míst.správy - pov.poj. na úraz.poj.
Činnost míst.správy - drobný hmot.dlouh.majetek
Činnost míst.správy - Nákup materiálu j.n.
Činnost míst. Správy - Služby školení a vzdělávání
Činnost míst.správy - neinv.transfery obcím
Činnost míst.správy - úhrady sankcí jiným rozp.
Činnost míst.správy - dary obyvatelstvu

5000
100000
50000
10000
30000
0
0

+3000
+240000
+30000
+25000
+2000
+6000
+5000

8000
340000
80000
35000
32000
6000
5000

6409

5329

Ostatní činnost j.n.-ostat.neinv.transf.veř.rozp.m.ú.

25000

+2000

27000

CELKEM

VÝDAJE

6112

CELKEM

+715600

8115

(VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)

CELKEM ROZDÍL

PŘÍJMY
VÝDAJE

+232266
+715600
483334
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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.4/2019.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 09 - 89 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3) Závěrečný účet Ladova kraje za rok 2018
předkládá: Martina Vedralová
Zastupitelstvu obce byl předložen schválený Závěrečný účet Ladova Kraje za rok 2018.
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí schválený Závěrečný účet Ladova
Kraje za rok 2018.

4) Zpráva Finančního výboru
předkládá: N. Mazakianová
Na veřejném zasedání 6/2019 byl Finanční výbor (dále také FV) pověření úkolem:
1.

Provést kontrolu hotovosti poklady

2.

Kontrolu fakturace stočného za období 1.1.2016 až 31.5.2019

3.

Kontrolu plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019

4.

Kontrolu hospodaření MŠ za 1. pololetí 2019

1. Kontrola hotovosti pokladny:
FV provedl kontrolu finanční hotovosti v pokladně obce.
Fyzický stav pokladny odpovídal částce uvedené v pokladním deníku.
Podrobný zápis s výčetkou bankovek je založený na OÚ.
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2. Kontrolu fakturace stočného za období 1. 1. 2016 až 31.5.2019
FV provedl kontrolu fakturace stočného v termínu od 1. 1. 2016 až 31.5.2019 K
dispozici měl knihu vydaných faktur v daném termínu. FV se zaměřil na nezaplacené
vystavené faktury a zjistil nedoplatky dosahující cca 400 000,- za uvedené období.
Zjištěné nedoplatky jsou připravené k vyzvání odběratelů k součinnosti s kontrolou
fakturace a uhrazení nedoplatků. FV doporučuje změna evidence vystavených faktur.
Nutnost pravidelného upomínání nezaplacených faktur. Doporučujeme fakturovat stočné
1x ročně. Zvážení přidělení variabilního symbolu pro odběrné místo. Maximálně
využívat elektronické zasílání faktur.
3. Kontrolu plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019
FV provedl kontrolu plnění rozpočtu dle stavu ke dni 30.6.2019 v oblasti příjmů i
výdajů. K dispozici měl výkaz FIN2-12M k 30.6.2019, pro srovnání byl použit dtto
výkaz k 30.6. 2018 a k 31.12.2018.
V příjmové oblasti je možno konstatovat příznivý vývoj. V příjmech jsme obdrželi k
30.6.2019 14 046 tis. Kč. V porovnání k alikvotě rozpočtu (50% z celoroku) se
pohybují na úrovni cca 123,4% alikvoty (celkem k 30.6. 2019 dosahuje výše příjmů
úrovně cca 61,7% celoroku (upraveného rozpočtu), resp. 73,66% původně
rozpočtovaných příjmů na rok 2019.
V oblasti výdajů se celkové čerpání dle stavu k 30.6. pohybuje na výši cca 7 497 tis. Kč,
tzn. čerpání celoroku cca na 35,9% (vs. upravený rozpočet), resp. na 37,4% (vs. původní
rozpočet celorok pro 2019).
Závěrem FV konstatuje, že vývoj plnění rozpočtu na straně příjmů i výdajů k 30.6.2019
lze považovat za pozitivní.
Kontrola rozpočtového opatření :
Rozpočtové opatření č. 2/2019, schváleno 2.5.2019 usnesením 2019 – 04 – 42
Rozpočtové opatření č. 3/2019, schváleno 19.6.2019 usnesením 2019 – 06 - 59
Rozpočtové opatření bylo řádně zaúčtováno a promítnuto do rozpočtu
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Podrobný zápis z kontroly uložený na OÚ.
4. Kontrolu hospodaření MŠ za 1. pololetí 2019
FV provedl kontrolu hospodaření MŠ v termínu od 1.1.2019 až 30.6.2019 K dispozici
měl bankovní výpis z účtu 1-6/2019. Při této kontrole bylo zjištěno, že účetní doklady
jsou přehledně a srozumitelně archivovány po měsících. FV provedl namátkově kontrolu
došlých dodavatelských faktur, pokladních dokladů, výkazů a vyplacených mezd
zaměstnanců MŠ. V oblasti dodavatelských faktur a pokladních dokladů nebyly
nalezeny žádné zásadní nesrovnalosti. FV doporučil v pořizovat zápis z prováděné
kontroly pokladní hotovosti MŠ a prověřit náklady na servis PC, které dosahují za 1.
pololetí cca 30000,-.
Podrobný zápis je uložený na OÚ.
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí zprávu Finančního výboru.

7) Plánovací smlouva 01/2019
Předkládá: M. Vedralová
Dle schváleného vzoru plánovací smlouvy pro nepodnikatele předkládám zastupitelstvu
obce ke schválení plánovací smlouvu 01/2019 s P.N. pro výstavbu rekreačního objektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Plánovací smlouvu 01/2019 s P.N. a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 09 - 90 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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9) Dodatek č.13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému PID.
Předkládá: M. Vedralová
Jedná se o dodatek ke smlouvě ke smlouvě ze dne 2.12.2009 o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému PID pro období 1.9. -31.12.2019 pro linku č.489
s ROPIDem.
Pro obec Svojetice se nic nemění, zálohy zůstávají stejné tj. 4 771,30 Kč. Změna se
týká navýšení km a navýšení nákladů u obce Všestary, kteří nyní platí více.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID a pověřuje starostku obce k podpisu
dodatku č.13.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 09 - 91 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8) Různé
- aktuální info k rekonstrukci Choceradská, - proběhla recyklace konstrukčních vrstev za
studena – provedeno ½ úseku. Z důvodu velkého množství kanalizačních a vodovodních
přípojek na 2.pol úseku- bude řešeno jinou technologií.
- detašované pracoviště základní školy Mukařov- nabídka projektových prací od
STARÝ a PARTNER s.r.o (novostavba ZŠ v Louňovicích, Přístavba ZŠ ve Svojeticích
ke stávající staré MŠ) -posouzení a porovnání obou lokalit, cena prací Louňovice
43.000,- Kč bez DPH a Svojetice 20.000,- Kč bez DPH. Zadává obec Mukařov, podílet
se budou spádové obce.
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Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19,40 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 3.10.2019
Zapisovatel: Nela Mazakionová
podpis:
Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček

JUDr. Antonín Dohnal

Podpis:

Podpis:

dne :

dne:

Starostka : Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:
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