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2019-11-110 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 
 

2019-11-111 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.  
 

2019-11-112 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
 

2019-11-113 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje provedení úpravy rozpočtu dle požadavku 
Mgr. Vedralové tzn. účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových 
situací a odstraňování jejich následků bude účtována na § 5213- krizová opatření, 
položka 5903- rezerva na krizová opatření a současně schvaluje rozpočet obce 
Svojetice na rok 2020 jako schodkový v paragrafovém znění. Krytí schodku je plně 
zajištěno ze zůstatku na bankovních účtech. 
 

2019-11-114 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-
2023. 
 

2019-11-115 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 

2020 ve výši 979 000,- Kč. Tento příspěvek bude vyplácen čtvrtletně. Poskytnutý 

příspěvek bude použit na neinvestiční náklady MŠ a na mzdy účetní. 

2019-11-116 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje kalkulaci jednotné ceny pro vodné na 
kalkulační období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výši 40,50 Kč/m³ bez DPH a 
schvaluje navýšení ceny pro vodné o jednotkové nájemné ve výši 5 Kč/m³ ke 
kalkulované ceně bez DPH.  
 

2019-11-117 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje kalkulaci jednotné ceny stočného na 
kalkulační období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výši 43,80 Kč/m³ bez DPH. Cena 
stočného vybírána koeficientem bude od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výši 1533,- 
Kč/osoba/rok bez DPH. 
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2019-11-118 18.12.209 Zastupitelstvo obce Svojetice ponechává v platnosti na rok 2020 Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad. 
 

2019-11-119 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje inventarizační komisi ve složení Pavel 
Churáček jako předseda, členové Antonín Dohnal a Ivana Dubská. 
 

2019-11-120 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice č. 
4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Svojetice. 
 

2019-11-121 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí s účastí obce Svojetice ve společném 
výběrovém řízení na svoz odpadu za podmínek daných Smlouvou o společném 
zadávání a Smlouvou o zabezpečení zadávacího řízení se společností ARCH 
consulting. 
Starostka obce je oprávněna jednat a odsouhlasovat dílčí změny smluv plynoucí ze 
společného jednání starostů, které nemění základní parametry smluv. Zastupitelstvo 
obce Svojetice pověřuje starostku obce k podpisu výše uvedených smluv. 
 

2019-11-122 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí se zařazením obce Svojetice do přípravy, 
tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Říčansko 
pro období 2021-2027, tj. se zařazením obce do územní působnosti MAS Říčansko 
o.p.s. na období 2021-2027. 
 

2019-11-123 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o dílo - Rekonstrukce komunikací 
v obci  Svojetice,  ulice U Parku se zhotovitelem Ing. Jiří Šír -VISTA, cena díla: 88.000,- 
Kč bez DPH a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
 

2019-11-124 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o dílo - Rekonstrukce komunikací 
v obci  Svojetice, ulice V Průhonu – Louňovická se zhotovitelem Ing. Jiří Šír -VISTA, 
cena díla: 135.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
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2019-11-125 18.12.209 Zastupitelstvo obce Svojetice zrušuje směrnici č.1/2017 k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu.  
 

2019-11-126 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019. 

2019-11-127 18.12.2019 Zastupitelstvo schvaluje udělení pravomoci starostce k realizaci rozpočtových opatření 
v průběhu roku v rozsahu do 300 tis. Kč u jednotlivého opatření a k sesouladění 
příjmových položek rozpočtu pro oblast přijatých dotací pro stav k 31.12. daného roku 
s tím, že starostka předkládá informaci o realizovaném rozpočtovém opatření na 
nejbližším zasedání zastupitelstva. 
 

2019-11-128 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu směnnou č.K19/91 o převodu 
nemovitostí, jedná se o pozemky p.č. 250/5 a p.č 263/54 k.ú. Svojetice ve vlastnictví  obce 
Svojetice a pozemek p.č 263/1 k.ú. Svojetice ve vlastnictví Marie Hlavsové. Obec Svojetice 
na straně jedné a Paní Hlavsová na straně druhé se dohodly, že mezi sebou směňují výše 
uvedené pozemky. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu výše uvedené 
směnné smlouvy. 
 

2019-11-129 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1034/4 v 
k.ú. Svojetice– ostatní plocha – ostatní komunikace o celkové výměře 390 m². Pozemek je 
zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ 
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a kat. území Svojetice. 
 

2019-11-130 18.12.2019 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje darovací smlouvu o převodu stavby č.1/2019 
vodovodního řadu 1.7 v délce 24,1 m, p.č. 197/33, 197/59 vč. veřejných vodovodních 
přípojek pro 199/9, 197/32, 197/33, 197/28 v k.ú. Svojetice. 
 


