Zápis č. 7/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 1. 8. 2019 od 18:00 hod v zasedací
místnosti OÚ Svojetice
Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Nela Gutheisová, Antonín Dohnal, Ivana
Dubská
Omluveni: Neomluveni: V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno 12 občanů.

2. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina
Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne
24.7.2019. Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č.6/2019 ze dne 19.6.2019 byl sepsán dne 25.6.2019 a
ověřen dne 3.7.2019. 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, ( námitky proti zápisu může podat pouze člen
zastupitelstva obce, nikoliv jiná osoba přítomná na zasedání ZO) 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 - 07 – 68 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
1) Darovací smlouva 3/2019 s obcí Vyžlovka
2) Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě č,99/2010-F s městem Říčany
3) Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IP-12-6013683/002 s ČEZ
Distribuce a.s.
4) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“
5) Smlouva o složení jistoty
6) Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické
infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou bytovou výstavbu na katastru obce
Svojetice
7) Plánovací smlouva
8) Různé

Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:
Vypuštění bodů:
5) Smlouva o složení jistoty
6) Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické
infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou bytovou výstavbu na katastru obce
Svojetice
7) Plánovací smlouva
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Rozšíření :
9) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – „Svojetice – rekonstrukce návesní nádrže“
Starostka nechala hlasovat o změně programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu:
Výsledek hlasování: Pro 6

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení č. 2019 – 07 - 69 bylo schváleno.

Starostka dala hlasovat o programu:
1) Darovací smlouva 3/2019 s obcí Vyžlovka
2) Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě č,99/2010-F s městem Říčany
3) Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IP-12-6013683/002 s ČEZ
Distribuce a.s.
4) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“
5) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – „Svojetice – rekonstrukce návesní nádrže“
6) Různé

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

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019 - 07 - 70 bylo schváleno.
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Projednání programu:
1) Darovací smlouva 3/2019 s obcí Vyžlovka
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Darovací smlouva 3/2019, obdarovaná je Obec
Vyžlovka. Předmětem smlouvy je darovat obdarovanému peněžní částku ve výši 4.000,Kč jako neinvestiční finanční příspěvek za účelem nákupu školních pomůcek a
drobného vybavení pro ZŠ Vyžlovka. ZŠ Vyžlovka navštěvují 2 naši žáci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu 3/2019 s obcí Vyžlovka a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 07 - 71 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2) Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě č,99/2010-F s městem Říčany
předkládá: M.Vedralová
Město Říčany zaslalo obci Svojetice, která má s městem Říčany uzavřenou
veřejnoprávní smlouvu, na základě které město Říčany pro naši obec zajišťuje výkon
státní správy na úseku projednávání přestupkové agendy, stanovení nové ceny za
projednávání přestupků a vyhotovení posudků u veřejnoprávních smluv.
Současná cena za 1 projednaný přestupek je 1.898,- Kč a cena za posudek činí 89,- Kč.
Rada města Říčany schválila novou cenu za projednání ve výši 4.000,- Kč a cenu za
vyhotovení posudku ve výši 91,- Kč.
Je nutné uzavřít dodatek č.2, kterým by byla s účinností od 1.1.2020 cena upravena dle
tohoto navýšení. Pokud dodatek č.2 nebude schválen, město Říčany smlouvu ukončí.
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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 souhlasí s uzavřením dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě
č.99/2010-F, kterou má obec Svojetice uzavřenou s městem Říčany, na základě kterého
se mění čl.3 Úhrada nákladů za výkon přenesené působnosti dle zákona č.205/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky tak, že cena za 1projednaný přestupek činí 4.000,- Kč a
cena za 1 vyhotovený posudek činí 91,- Kč. Uzavření dodatku je účinné od 1.1.2020 a
pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č.99/2010-F.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 07 - 72 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3) Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IP-12-6013683/002 s ČEZ
Distribuce a.s.
předkládá: M.Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti č.
IP-12-6013683/002 s ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy
-kabelové vedení NN, které se nachází na dotčené nemovitosti p.č. 1041/140 k.ú
Svojetice. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu ve výši 8.792,- Kč bez DPH+ 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. IP-12-6013683/002 s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 07 - 73 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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4 ) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“
předkládá: M.Vedralová
Obec Svojetice ( paní starostka) podala žádost o účelovou dotaci dne 18.4.2019
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ na akci Letní scéna
ve Svojeticích. Poskytovatel Středočeský kraj zastoupený hejtmankou Ing. Jaroslavou
Pokornou Jermanovou rozhodl poskytnou na tuto akci 10.000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora
hejtmana“ FHT/PHT/039014/2019 na akci „ Letní scéna ve Svojeticích“, která bude
podpořena částkou 10.000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 07 - 74 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – „Svojetice – rekonstrukce návesní nádrže“
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvo obce Svojetice pod č .usnesení 2019-04-03 schválilo Smlouvu o dílo na
stavební práce s názvem „Svojetice – rekonstrukce návesní nádrže“ v souladu se
zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele Hradecká společnost s.r.o., Hradec 60,
584 01 Ledeč nad Sázavou a pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy. Smlouva o dílo
byla podepsána, ale vzhledem k tomu, že obec čeká na vydání rozhodnutí o prodloužení
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lhůty k dokončení stavby Vodoprávním úřadem MěÚ Říčany- Odborem životního
prostředí, nemůže zahájit stavební práce na rekonstrukci rybníka dle plánované výzvy.
Proto byl zastupitelstvu předložen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Svojetice –
rekonstrukce návesní nádrže“, kde předmětem dodatku je změna termínu realizace díla.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – „Svojetice –
rekonstrukce návesní nádrže“ a pověřuje starostku obce k popisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2019 - 07 - 75 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6) Různé
Úkol pro Komisi
Předkládá: M.Vedralová
Zastupitelstvo ukládá Komisi pořádkové, životního prostředí, dopravy a odpadového
hospodářství:
- Najít nové vhodné místo k přemístění kontejnerů na tříděný odpad a směsné
kontejnery umístěné v ul. Na Moklině
- úkol připravit projekt ( náklady na zřízení,….., dotační titul) pro sběrný dvůr +
popelnice na tříděný odpad do domácností. Termín do 30.9.2019
- úkol zajistit proplach kanalizačního řadu v součinnosti s panem Tichým. Termín
do 31.8.2019
- úkol zajistit v součinnosti s panem Müllerem el. přepětí na veřejném rozhlase.
Termín do 30.9.2019
- úkol zajistit dopravní značení zejména ul. Borůvková a ul. Malinová, ul. Na Kopci
(oprava a přemístění stávajících dopravních značek). Termín do 31.10.2019
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V. Diskuze
Jiří Eigel informoval přítomné, že jsou stále k dispozici prostory Komunitního centra
pro cvičení, kroužky, různou zájmovou činnost, ale i letní příměstské tábory apod.
Veškeré informace jsou na webových stránkách obce.
Pavel Churáček informoval přítomné o plánované rekonstrukci ulice Choceradské.
Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a začne 16. 8. 2019 konec rekonstrukce je
naplánovaný na 16. 12. 2019. Rekonstrukce bude zásadním omezením dopravy a
obslužnosti ve Svojeticích. O průběhu rekonstrukce bude OÚ Svojetice občany průběžně
informovat.
Byla domluvená spolupráce s paní Evou Hollou, která se stane aktivistkou pořádkové
komise.
Následně probíhala diskuse obyvatel ohledně kácení stromů v obci a řešení komunikace
Srbínská a Podemlejnská. Na rekonstrukce této komunikaci obec nedostala dotaci a bude
opravu řešit použitím recyklátu z opravované Choceradské ulice. Pan J.L. se nabídl
s aktivní pomocí při opravě komunikací Podemlejnská a Srbínská. Obec spolupráci
s panem J.L. uvítala a přijala.
Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19,25 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 7.8.2019
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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