Zápis č. 10/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 13. 11. 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 11 občanů.

2. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina Vedralová,
která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 5.11.2019. Je přítomna
nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č.9/2019 ze dne 2.10.2019 byl sepsán dne 3.10.2019 a ověřen
dne 8.10.2019. 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 Dominiku Doležalovou.
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 Dominiku Doležalovou.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 92 bylo schváleno.

Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
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1) Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Výstavba chodníků ve
Svojeticích – ulice Choceradská“
2) Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Retence vody v ulici
Choceradská“
3) Plánovací smlouva 02/2019
4) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022894/1
5) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021944/1
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE12-6008973
7) Stanovy Svazku obcí Region Jih – aktualizace
8) Darovací smlouva 03/2019
9) Kupní smlouva 04/2019
10) Název ulice
11) Zpráva Finančního výboru
12) Rozpočtové opatření č.5/2019
13) Různé
Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:
Rozšíření :
14) Dohoda o způsobu vyplnění blankosměnky
15) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16) Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
17) Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 3/2019,o místním poplatku z pobytu
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 - 10 - 93 bylo schváleno.
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Starostka dala hlasovat o programu:
1) Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Výstavba chodníků ve
Svojeticích – ulice Choceradská“
2) Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Retence vody v ulici
Choceradská“
3) Plánovací smlouva 02/2019
4) Dohoda o způsobu vyplnění blankosměnky
5) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022894/1
6) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021944/1
7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IE-12-6008973
8) Stanovy Svazku obcí Region Jih – aktualizace
9) Darovací smlouva 03/2019
10) Kupní smlouva 04/2019
11) Název ulice
12) Zpráva Finančního výboru
13) Rozpočtové opatření č.5/2019
14) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
15) Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
16) Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
17) Různé

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

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 -10 - 94 bylo schváleno.
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Projednání programu:
1)Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Výstavba chodníků ve
Svojeticích – ulice Choceradská“
předkládá: M. Vedralová
předmětem smlouvy je zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci „ Výstavba chodníků
ve Svojeticích – ulice Choceradská“ podle požadavků poskytovatele dotace, kterým je Státní
fond dopravní infrastruktury. Zhotovitel žádosti LK Advistory, s.r.o. Cena za zhotovení Žádosti
o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč bez DPH. Odměna v případě přiznání dotace ve výši
162.000,- 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 dílo na projektovou žádost „ Výstavba
chodníků ve Svojeticích – ulice Choceradská“ s LK Advistory s.r.o. a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 95 bylo schváleno.

2) Smlouva o dílo – Žádost o poskytnutí dotace pro projekt „ Retence vody v ulici
Choceradská“
předkládá: M. Vedralová
předmětem smlouvy je zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci „ Retence vody v ulici
Choceradská“ podle požadavků poskytovatele dotace, kterým je Operační program Životního
prostředí, Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Zhotovitel žádosti
LK Advistory, s.r.o. Cena za zhotovení Žádosti o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč bez
DPH. Odměna v případě přiznání dotace ve výši 108.000,-Kč bez DPH. Jedná se o projekt
na dešťovou kanalizaci pod chodníkem v ulici Choceradská.
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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 smlouvu o dílo na projektovou žádost „ Retence vody
v ulici Choceradská“ s LK Advistory s.r.o. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 96 bylo schváleno.

3) Plánovací smlouva 02/2019 - podnikatelé
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení plánovací smlouvu 02/2019 pro investory s
firmou ekodetail s.r.o., týkající se spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury
a občanské vybavenosti pro výstavbu obytných domů.
V souladu se Zásadami zaplatí investor celkovou výši příspěvku ve výši 3.150.000,- Kč
rozloženou do pěti splátek.
Povinnost stavebníka zaplatit obci částku ve výši 3,150.000,- Kč dle odst. 1 písm. e)
plánovací smlouvy, výše je zajištěna blankosměnkou vystavenou na řad obce s doložkou
„bez protestu“ a směnečným rukojemstvím jednatele stavebníka, pro celý směnečný peníz.
Další práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k zajištění pohledávky obce jsou
stanoveny zvláštní dohodou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Plánovací smlouvu 02/2019 s ekodetail s.r.o a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 97 bylo schváleno.
4) Dohoda o způsobu vyplnění blankosměnky
předkládá: M. Vedralová
Účelem této dohody o způsobu vyplnění blankosměnky je stanovení podmínek a lhůt, za
kterých je obec oprávněna vyplnit blankosměnku, kterou výstavce vystavil za účelem zajištění
současných a/nebo budoucích pohledávek obce, a učinit z blankosměnky plnohodnotnou
směnku. Zajištění směnkou se vztahuje na následující pohledávku obce 3.150.000,-Kč. Jako
rukojmí za výstavce blankosměnky je pro celý směnečný peníz na blankosměnce uveden
jednatel Ing. Jindřich Fikar.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dohodu o způsobu vyplnění blankosměnky
uzavřenou mezi Obcí Svojetice a ekodetail s.r.o., jako rukojmí za výstavce blankosměnky je
pro celý směnečný peníz na blankosměnce uveden jednatel Ing. Jindřich Fikar, na
pohledávku obce ve výši 3.150.000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu Dohody.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 98 bylo schváleno.

5) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022894/1 s ČEZ
Distribuce, a.s.
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IP12- IV-12-6022894/1 s ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy kabelové vedení NN v délce 1,3 m, které se nachází na dotčené nemovitosti p.č. 213 k.ú
Svojetice. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu ve výši 1 040,- Kč bez DPH. Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla uzavřena 09/2018.

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-12-6022894/1 s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 10 - 99 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021944/1 s ČEZ
Distribuce, a.s.
Předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IV12-6021944/1 s ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy kabelové vedení NN v délce 9m , které se nachází na dotčené nemovitosti p.č. 183/180 a p.č.
183/181 v k.ú Svojetice. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu ve výši 8000,- Kč bez DPH.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla uzavřena 06/2018.
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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 Smlouvu o zřízení věcného břemene -služebnosti č.
IV-12-6021944/1 s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 100 bylo schváleno.

7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IE-12-6008973
Předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IE-12-6008973 s ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o stavbu
zařízení distribuční soustavy -kabelové vedení NN a pojistkové , které se nachází na dotčené
nemovitosti p.č. 1049/1,1049/3,263/4,263/24,742 v k.ú Svojetice. Věcné břemeno se zřizuje
za náhradu ve výši 239.200,- Kč bez DPH.
Smlouva se uzavírá na dobu 6 měsíců až 5 let-změna ve smlouvě na max. 2 roky,
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu
o právu provést stavbu č. IE-12-6008973 s ČEZ Distribuce, a.s. za podmínek, že max. lhůta k
podpisu vlastní smlouvy bude 6 měsíců až 2 roky a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 10 - 101 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8) Stanovy Svazku obcí Region Jih – aktualizace
Předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byly předloženy aktualizované stanovy svazku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Aktualizované Stanovy dobrovolného Svazku obcí
Region Jih ve verzi projednané na Valné hromadě SORJ konané dne 24.9.2019 a pověřuje
starostku obce k podpisu Stanov.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 102 bylo schváleno.
9) Darovací smlouva 03/2019
Předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena darovací smlouva 03/2019 s panem J.N., kde
předmětem smlouvy a daru je poskytnout obci Svojetice peněžní částku ve výši 15.000,- Kč.
Poskytnutý Dar se obdarovaný zavazuje použít výlučně na zaplacení kupní ceny za koupi
deseti (10) spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 206/4, zapsaného v katastru
nemovitostí na LV č. 1273, v katastrálním území Svojetice [761176], obec Svojetice [538850],
v němž státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále též jen „Pozemek“ a „Katastrální úřad“) a
veřejného osvětlení umístěného na Pozemku, které má Obdarovaný zájem nabýt do svého
výlučného vlastnictví, a na úhradu souvisejících správních poplatků.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje darovací smlouvu 03/2019 a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 103 bylo schváleno.

10) Kupní smlouva 04/2019
Předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena kupní smlouva 04/2019. 1.1. Předmětem prodeje a
koupě je:
pozemek parc. č. 206/4, druh pozemku: ostatní plocha, o evidované výměře 669 m2, jehož
vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1273, v katastrálním území Svojetice
[761176], obec Svojetice [538850], v němž státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále též jen
„Pozemek“ a „Katastrální úřad“); a
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technická infrastruktura umístěná na Pozemku, a to místní komunikace a veřejné osvětlení,
které je jejím příslušenstvím (dále jen „Technická infrastruktura“).
Předmět Smlouvy – úplatný převod vlastnického práva k Podílům na Pozemku a k Technické
infrastruktuře. Kupní cena 9630,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje kupní smlouvu 04/2019 a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Usnesení č. 2019 - 10 - 104

Proti 0

Zdrželi se 0

bylo schváleno.

11) Název ulice
Předkládá : M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost občanů o název nové ulice na pozemku p.č.
206/4 v k.ú. Svojetice - návrh pojmenování: ulice Trnková

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje název ulice na pozemku p.č. 206/4 v k.ú. Svojetice –
ulice Trnková.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 105 bylo schváleno.
12) Zpráva Finančního výboru
Předkládá: N. Mazakianová
Předmět kontroly:
Kontrola plnění rozpočtu 2019 v oblasti příjmů/výdajů dle stavu k 31. 10. 2019
Kontrola dodržení rozpočtových opatření, případné doporučení na další rozpočtová opatření
ad)I.
Finanční výbor (dále také FV) provedl kontrolu plnění rozpočtu dle stavu ke dni 31. 10. 2019
v oblasti příjmů i výdajů. K dispozici měl výkaz FIN2-12M k 31. 10. 2019.
V příjmové oblasti je možno konstatovat příznivý vývoj. V příjmech po konsolidaci jsme
obdrželi k 31. 10. 2019 20 024 tis. Kč.
V oblasti výdajů po konsolidaci se celkové čerpání dle stavu k 31. 10. pohybuje na výši cca
12 799 tis. Kč.
Saldo za sledované období roku 2019 ve prospěch příjmů 7 225 tis Kč.
ad)II.
Rozpočtové opatření č. 4/2019, schváleno 2. 10. 2019 usnesením 2019 – 09 –89
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Rozpočtové opatření bylo řádně zaúčtováno a promítnuto do rozpočtu.
DOPORUČENÍ FV:
Z hlediska jednotlivých paragrafů/položek fin. výbor předložil doporučení v oblasti příjmů i
výdajů, které je nutné řešit formou rozpočtového opatření.

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí zprávu Finančního výboru.

13) Rozpočtové opatření č.5/2019
Předkládá: J.Eigel
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.5/2019
8115 (VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)
rozdíl přírůstků příjmů a výdajů
příjmy
624 520,00
výdaje
-85 280,00
539 240,00

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.5/2019.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 – 106 bylo schváleno.

14) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Předkládá : M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena OZV č.1/2019 ,zpracovaná dle novely zákona o
místních poplatcích. Novela zákona je účinná od 1.1.2020. Novou OZV se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, ze dne 13.1.2011.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Stránka 10 z 13
Zápis č.10/2019 z veřejného zasedání dne 13.11.2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019,o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 107 bylo schváleno.
15) Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Předkládá : M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena OZV č.2/2019 ,zpracovaná dle novely zákona o
místních poplatcích. Novela zákona je účinná od 1.1.2020. Novou OZV se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, ze dne 13.1.2011.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice č. 2/2019,
o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 108 bylo schváleno.
16) Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
Předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena OZV č.3/2019 ,zpracovaná dle novely zákona o
místních poplatcích. Novela zákona je účinná od 1.1.2020. Novou OZV se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, ze dne 13.1.2011.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice č.
3/2019,o místním poplatku z pobytu.

Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 10 - 109 bylo schváleno.
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18)Různé
Projednání možné změny v projektové dokumentaci II/113 Mukařov -Struhařov.
V dokumentaci je navržen zvýšený odrazný proužek v úseku mezi „ statky“. V daném úseku
se nachází zúžená vozovka bez chodníku š. cca 4,3 m. V rámci rekonstrukce je navrženo
doplnění odrazných proužků (chodníku), napravo v šíři 1,5 m v dl. cca 76 m a vlevo š. 0,5 m
dl. 51m. Šířka vozovky v místech nových odrazných proužků se zúží na 3,5 m. Sice je zde
dopravní omezení dané dopravní značkou - přednost jízdy ve směru od Mukařova, ale málo
řidičů ji dodržuje. Pokud budou odrazné proužky vybudovány, neprojedou současně dvě
osobní auta.
Možnosti: 1. vozovka s chodníky
2. vozovka bez chodníků
3. vozovka s chodníkem vpravo o šíři 0,9 m a vlevo 0,5 m se sníženým
obrubníkem na 8 cm
4. vozovka s chodníkem vpravo o šíři 0,9 m a sníženým obrubníkem na 8 cm
Snížením obrubníku dojde k menší bezpečnosti chodců. Snížení proto, aby v případě vjezdu
dvou aut do těchto míst se mohli případně vyhnout vjezdem na obrubník.
Diskuze se zúčastněnými občany proběhla na téma řešení komunikace II/113 Mukařov –
Struhařov, kde v úseku mezi „statky“ je navržen zvýšený odrazný proužek a případné další
možnosti – chodníky. Další varianta, jak řešit bezpečnost chodců v tomto úseku byl navržen a
kladně zhodnocen návrh, že by se v daném úseku vybudoval výrazný pruh ve vozovce (
vodorovné dopravní značení + optická psychologická brzda před vjezdem), který by řidiče
důrazně upozornil na přítomnost chodců ve vozovce, doplněna výstražní dopravní značka pozor chodec na žlutém podkladu.

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí a zašle žádost na KSÚS.
Poděkování paní B.Š., že umožnila uložení deponie ze stavby Choceradská a obec mohla
použít recyklát ze stavby na opravu komunikace Podemlejnská. Další recyklát bude použit na
další opravy místních komunikací v příštím roce. Dále byla částečně opravena komunikace
Louňovická, další oprava od bytového domu po novou MŠ se bude řešit v rámci celkové
rekonstrukce ulice společně s ulicí U Parku, kde obec bude žádat o dotaci na tyto
komunikace.

V. Diskuze
Poděkování paní B.Š., že umožnila uložení deponie ze stavby Choceradská a obec mohla
použít recyklát ze stavby na opravu komunikace Podemlejnská. Další recyklát bude použit na
další opravy místních komunikací v příštím roce. Dále byla částečně opravena komunikace
Louňovická, další oprava od bytového domu po novou MŠ se bude řešit v rámci celkové
rekonstrukce ulice společně s ulicí U Parku, kde obec bude žádat o dotaci na tyto
komunikace.
Byla upřesněna aktuální informace ohledně rekonstrukce Choceradské ulice, na které byly
dočasně pozastaveny stavební práce z důvodu změny technologického postupu.
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Dle dostupně zjištěných informací na KÚ a KSÚS Středočeského kraje, mají stavební práce
opět začít do konce 46.týdne a původní termín dokončení tj.16.12.2019 bude dodržen.
Čipování nádob na směsný domácí odpad, by dle poslední informace mělo proběhnout dne
5.12.2019 při svozu odpadu a je nutné, aby popelnice zůstaly přístupné firmě, která je
bude nádoby následně čipovat. Až po tomto okamžiku, bude možné domovní popelnice zpět
uklidit. Přesný termín bude zveřejněn.
Čipování nádob na plast/papír se zatím projednává, předběžný termín by mohl být začátkem
prosince. Bude upřesněno.

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:
Zapisovatel: Dominika Doležalová
podpis:

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček
Podpis:
dne :

JUDr. Antonín Dohnal
Podpis:
dne:

Starostka : Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:

Stránka 13 z 13
Zápis č.10/2019 z veřejného zasedání dne 13.11.2019

