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Zápis č.11/2019 z veřejného zasedání dne 18.12.2019 
 

 

Zápis č. 11/2019 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 18. 12. 2019 od 18:00 hod 

v zasedací místnosti OÚ Svojetice 

 

Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Antonín Dohnal, Ivana Dubská 

Omluveni: - Nela Mazakianová 

Neomluveni: - 

 

V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno 6 občanů. 

 

2. Zahájení 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 10.12.2019. Je 

přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č.10/2019 ze dne 13.11.2019 byl sepsán dne 18.11.2019 a 

ověřen dne 20.11.2019. 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 5              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 - 110   bylo schváleno.  
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Schválení  programu 

 
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.   

 

1. Rozpočet obce Svojetice na rok 2020 

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2021-2023 

3. Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2020 

4. Stanovení vodného na rok 2020 

5. Stanovení stočného na rok 2020 

6. Poplatky za komunální odpad na rok 2020 

7. Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2019 

8. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpa-

dem na území obce Svojetice 

9. Smlouva o společném zadávání a Smlouva o zabezpečení výběrového řízení na ve-

řejnou zakázku na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství 

10. Zařazení obce Svojetice do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2021-

2027 

11. Směrnice č.1/2017 

Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:  

Rozšíření : 

12) Rozpočtové opatření č. 6/2019 

13) Návrh na udělení pravomocí starostce 

14) Smlouva směnná č.K19/91 o převodu nemovitostí 

15) Záměr prodeje pozemku p.č. 1034/4 v k.ú. Svojetice 

16) Smlouva o dílo VISTA- komunikace U Parku 

17) Smlouva o dílo VISTA – komunikace V Průhonu a Louňovická 

18) Darovací smlouva o převodu stavby vodovodního řadu 

Starostka nechala hlasovat o změně programu. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 

 

Výsledek hlasování: Pro    5                   Proti   0                     Zdrželi se  0 

Usnesení č.  2019 - 11 – 111 bylo schváleno.  
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Starostka dala hlasovat o programu: 

1. Rozpočet obce Svojetice na rok 2020 

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2021-2023 

3. Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2020 

4. Stanovení vodného na rok 2020 

5. Stanovení stočného na rok 2020 

6. Poplatky za komunální odpad na rok 2020 

7. Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2019 

8. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpa-

dem na území obce Svojetice 

9. Smlouva o společném zadávání a Smlouvou o zabezpečení výběrového řízení na ve-

řejnou zakázku na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství 

10. Zařazení obce Svojetice do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2021-

2027 

11. Smlouva o dílo VISTA- komunikace U Parku 

12. Smlouva o dílo VISTA – komunikace V Průhonu a Louňovická 

13. Směrnice č.1/2017  

14. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

15. Návrh na udělení pravomocí starostce 

16. Smlouva směnná č.K19/91 o převodu nemovitostí  

17.  Záměr prodeje pozemku p.č. 1034/4 v k.ú. Svojetice 

18. Darovací smlouva o převodu stavby vodovodního řadu 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5                    Proti 0               Zdrželi se 0   

Usnesení č. 2019 - 11 – 112 bylo schváleno.  
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Projednání programu: 

1)Rozpočet obce Svojetice na rok 2020 
předkládá: J.Eigel 

 
Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce a na webu obce dne 28.11.2019, byla do-

držena zákonem vymezená lhůta pro vyvěšení 15 dní před projednáním v zastupitelstvu. 

V této lhůtě se občané mohli v souladu s §16 Zákona o obcích vyjádřit k návrhu rozpočtu 

na rok 2020 a to písemně nebo na jednání zastupitelstva obce.  Návrh rozpočtu byl projed-

nán finančním výborem a s návrhem byli seznámeni všichni zastupitelé. Během roku bude 

docházet k úpravám rozpočtu podle získaných finančních prostředků a nutných výdajů. Plá-

nované rozpočtové příjmy na rok 2020 jsou ve výši 22 745 tis. Kč, plánované rozpočtové 

výdaje jsou ve výši 23 920 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 1 175 tis. Kč. 

 

Rozpočet je sestaven jako mírně schodkový s tím, že schodek 1175 tis. Kč a splátky inves-

tičního úvěru od KB ve výši 1.518 tis. budou financovány ze zůstatků na účtech. Na účtech 

obce (u KB  a v ČNB) byl k 17.12.2019 celkem zůstatek ve výši 19 505 tis. Kč. Investiční 

dlouhodobý úvěr na kanalizaci z roku 2016 má stanovenu splatnost do roku 2036, ročně se 

splácí 1 518 tis.Kč a k 31.12.2019  zbývá splatit 25 812 tis. Kč. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své stano-

visko.  

 

Mgr. Vedralová požádala v návaznosti na doporučení ze strany Krajského úřadu Středočes-

kého kraje o úpravu v rozpočtování finanční rezervy na řešení krizových situací a odstraňo-

vání jejich následků, ve výši 10 000,- Kč a to přesunem z původně v rozpočtu použitého § 

5272/položky 5901 Činnost územních orgánů krizového řízení/Nespecifikované rezervy na 

§ 5213 – Krizová opatření, položka 5903 – Rezerva na krizová opatření 
 

Návrh usnesení:  
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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 113   bylo schváleno.  
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2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2021-2023 
předkládá: J.Eigel 

Zastupitelstvu obce byl předložen střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023. Středně-

dobý výhled je plánován pro jednotlivé roky jako přebytkový s tím, že ve výhledu nejsou 

zohledněny kapitálové výdaje (investice), které by byly spojeny s výstavbou svazkové školy 

LOŠBATES a případné další kapitálové výdaje (investice)a to s ohledem na to, že výše 

těchto případných investic pro roky 2021-23 není v době vypracování tohoto stř. dobého 

výhledu ještě známa. Celkově bude při plánování kapitálových výdajů v rozpočtech pro 

jednotlivé roky v horizontu 2021-2023 udržován trend takový, aby jejich vlivem nedochá-

zelo k případnému vzniku výraznějšího záporného salda (schodku) rozpočtu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023. 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 114   bylo schváleno.  

 

3) Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2020 
předkládá: M. Vedralová 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2020. Dle 

navrhovaného rozpočtu MŠ je navrhován v příjmových položkách příspěvek od zřizovatele 

– Obec Svojetice na provoz MŠ ve výší 979.000,- Kč. Oproti loňskému roku došlo 

k navýšení rozpočtu kvůli plánovanému malování budovy MŠ. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  
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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 115  bylo schváleno.  
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4) Stanovení vodného na rok 2020 
 předkládá: M. Vedralová 

Obec od provozovatele vodovodního řadu, firmy I.T.V. obdržela informaci o kalkulaci 

vodného na rok 2020. Cena vodného na rok 2020 bude stejná jako v roce 2019 tj. cena je 

stanovena na 40,50 Kč/m³ bez DPH.  

Navýšení o nájemné ve výši 5 Kč/m³ bez DPH zůstává zachováno. Konečná cena vodného 

pro odběratele bude 52,32 Kč s DPH. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  
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.  

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 116  bylo schváleno.  
 

5) Stanovení stočného na rok 2020 
  Předkládá: M. Vedralová 

Ceny za stočné po dobu udržitelnosti dotace se navyšují pouze o inflaci.  Část financí se 

ukládá na účet obnovy kanalizace. Kalkulace ceny za stočné pro rok 2020 navržená Fondem 

je kalkulována ve výši 43,80 bez DPH. Koncová cena stočného pro občany je 50,37 Kč s 

DPH za m³ a směrné číslo 1 762,95 s DPH/os/rok. 

V současné době probíhá vystavování a rozesílání faktur za stočné za rok 2019. Důvodem 

zpožděného vystavení faktur bylo zřízení aktuální databáze odběratelů. Databáze byla 

neúplná, nebyla uchovávána historie stočného za předešlé roky a oú řádně nevybíral 

nedoplatky na stočném. Od roku 2016 jsou evidovány nezaplacené faktury za stočné ve výši 

cca 370 000,-Kč.  

V prvním čtvrtletí roku 2020 začneme s rozesíláním formulářů (upřesnění zdroje vody pro 

napojený objekt), který bude sloužit jako podklad pro výpočet stočného. Na základě 

zjištěných zaktualizovaných informací, budou tyto údaje zaneseny/doplněny do stávajících 

Smluv o odvádění odpadních vod. 

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 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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 117   bylo schváleno.  

 

 

6) Poplatky za komunální odpad na rok 2020 
Předkládá: M. Vedralová 

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o poplatku za komunální odpad zůstává v platnosti. 

Obec nebude navyšovat poplatek za komunální odpad. Smlouva se svozovou společností je 

platná do června. Před ukončení platnosti bude vyhlášena veřejná zakázka na nového 

dodavatele v oblasti odvozu, zpracování a odstranění odpadu. 

V současné době proběhlo čipování popelnic na TKO, obec zavedla nádoby na separovaný 

odpad do domácností, které se postupně rozvážejí do domácností, případně jsou k 

vyzvednutí na OÚ. Svoz separovaného odpadu v nádobách přímo od občanů (z domácností) 

probíhá v termínech: 

 

Plast – STŘEDA lichý týden  (Žlutá nádoba) 

Papír  – PÁTEK sudý týden  (Modrá nádoba) 
Do kompostárny ve Struhařově navezli naši občané za ¾ roku biodpoad v objemu cca 18,6 

tun, svozovým autem z kontejneru u ČOV bylo navezeno na kompostárnu 23,5 t a svozová 

firma FCC navezla z naší obce na kompostárnu 41,8 t.  

Občané si vyzvedli kompost v objemu cca 0,25 tun. Stále je k dispozici na kompostárně 

nevyzvednutý kompost. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 
 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Svojetice ponechává v platnosti na rok 2020 Obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 118   bylo schváleno.  
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7) Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2019 
Předkládá: M. Vedralová 

Inventarizace probíhá 1x ročně, vždy k 31.12. daného účetního roku. Vyhlášena je v 

souvislosti s roční účetní uzávěrkou. Inventarizaci je třeba ukončit nejpozději do dvou 

měsíců po rozvahovém dni. 

Starostka navrhla inventarizační komisi ve složení: předseda Pavel Churáček, členové 

Antonín Dohnal, Ivana Dubská 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje inventarizační komisi ve složení Pavel Churáček 

jako předseda, členové Antonín Dohnal a Ivana Dubská. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 –  119   bylo schváleno.  

 

8) Obecně závazná vyhláška 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 
 Předkládá: M. Vedralová 
 

Zastupitelstvu obce byla předložena OZV č.4/2019 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Svojetice, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce 

Svojetice č. 1/2015. 

Změnová ustanovení 

(1) V čl. 2 odst. 1 se za bod h) nově vkládá bod i), který zní: 

„i) jedlé oleje a tuky“. 

(2) Čl. 2 odst. 2 zní: 

„Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 

vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i).“ 

(3) V čl. 3 odst. 2 se na konec tabulky vkládá řádek, který zní: 

„ 

Na Kopci u obecního 

úřadu 

černý-jedlé oleje a tuky 2 

„ 

(4) V čl. 3 odst. 3 se za bod f) nově vkládá bod g), který zní: 

(5) „g) Jedlé tuky a oleje  - barva černá.“ 
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(6) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

(7) 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. 

4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Svojetice. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 120  bylo schváleno.  

 

9) Smlouva o společném zadávání a Smlouva o zabezpečení výběrového řízení na 

veřejnou zakázku na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství 
Předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o společném zadávání a Smlouvou o 

zabezpečení výběrového řízení na veřejnou zakázku na dodavatele služeb v oblasti 

odpadového hospodářství. Smlouva s dosavadním dodavatelem služeb v oblasti 

odpadového hospodářství je platná pouze do června 2020. Smlouva o zabezpečení 

výběrového řízení je smlouvou sdružují ve smyslu § 7 ZZVZ  „sdružení zadavatelů“ za 

účelem společného zadání veřejné zakázky s názvem vybranému dodavateli v oblasti 

odvozu, zpracování a odstranění odpadu s cílem uzavření příslušných smluv mezi 

vybraným dodavatelem a jednotlivými členy sdružení. Členové sdružení jsou obce Kaliště, 

Ondřejov, Petříkov, Vyžlovka, Tehovec, Tehov, Štíhlice, Svojetice, Struhařov, Radějovice, 

Mukařov, Louňovice, Klokočná, Jevany, Černé Voděrady, Kamenice). 

Předmětem této smlouvy je příprava a provedení zadávacího řízení, jehož předmětem bude 

zajištění služeb v oblasti odvozu, zpracování a odstranění odpadu dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o odpadech“). Zadavatel bude při provádění úkonů souvisejících se zadáním 

veřejné zakázky smluvně zastoupen, ve smyslu § 43 ZZVZ, společností ARCH consulting 

s.r.o., se sídlem Sluštická 873/6, 100 00, Praha 10, IČ 28779479 (dále jen 
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„administrátor“). Návrh zadávací dokumentace k veřejné zakázce vypracuje 

administrátor.  

Smlouva o zabezpečení zadávacího řízení bude uzavřena se společností ARCH 

consulting, která působí dlouhodobě jako poradce v oblasti odpadového hospodářství a je 

personálně a technicky vybavena tak, aby mohla poskytovat plnění dle této smlouvy. 

ARCH consulting poskytuje svým klientům konzultační a poradenské služby spočívající 

zejména v podrobném analyzování jejich současného stavu v oblasti odpadového 

hospodářství s cílem navrhnout jim nejvhodnější budoucí systém odpadového hospodářství. 

Tedy zejména s cílem navrhnout komplexní řešení pro nakládání se všemi druhy odpadů 

produkovanými na území klientů a dále s cílem napomoci nejvhodnějšímu nastavení 

celkové politiky odpadového hospodářství, a to jak vůči občanům, tak zejména i vůči 

svozovým společnostem. ARCH consulting se dále specializuje na poradenství v oblasti 

organizace a administrace zadávacích řízení v souladu s platnou právní úpravou, zejména 

v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ“), 

a to včetně zpracování odborné i právní části zadávací dokumentace a včetně případného 

dozoru celého průběhu zadávacího řízení. 

Předmětem této smlouvy je závazek ARCH consulting poskytnout Klientovi níže vyznačené 

služby v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti realizace příslušného zadávacího 

řízení, konkrétně: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – zabezpečení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství. 

Odměna ARCH Consulting za služby poskytnuté podle této smlouvy je sjednána v celkové 

výši 15.556,- Kč bez DPH. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

Návrh usnesení:  
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. 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 –  121  bylo schváleno.  
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10) Zařazení obce Svojetice do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 

2021-2027 
Předkládá : M. Vedralová 

S blížící se přípravou na nové programové období 2021 – 2027 potřebuje MAS Říčansko 

znát území složené z obcí, kde MAS bude realizovat strategii komunitně vedeného místního 

rozvoje. Zařazením obce do územní působnosti není spojena žádná finanční účast. Být v 

území MASky přináší dotační možnosti nejen obcím, ale i organizacím, které v obci působí 

a to jak z neziskového a podnikatelského sektoru, tak pro organizace obcí zřízené nebo 

příspěvkové. MAS Říčansko se na období 2021 – 2027 bude opětovně ucházet o finanční 

zdroje z evropských operačních programů. Např.  

 Integrovaný regionální operační program:  
Bezpečnost v dopravě 
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

Revitalizace veřejných prostranství, zelená infrastruktura 

Základní školy ve vazbě na klíčové kompetence  

Navyšování kapacit mateřských škol a dětských skupin  

 
 

 Program rozvoje venkova:  
Investice do zemědělství a lesnictví a nezemědělské činnosti 

Památky místního významu 

Podpora spolkové činnosti a komunitních cent 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  
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. 

  

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 122  bylo schváleno.  
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11)Smlouva o dílo VISTA- komunikace U Parku 
Předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

na dílo : Rekonstrukce komunikací v obci  Svojetice,  ulice U Parku ( rekonstrukce tělesa 

komunikace, řešení odvodnění, zapracování již navrženého VO, koncepce „ obytná zona“) 

Zhotovitel: Ing. Jiří Šír -VISTA, cena díla: 88.000,- 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 - 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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5    Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 123 bylo schváleno.  

 

12)Smlouva o dílo VISTA – komunikace V Průhonu a Louňovická 
Předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

na dílo: Rekonstrukce komunikací v obci  Svojetice, ulice V Průhonu – Louňovická ( 

rekonstrukce tělesa komunikace, řešení odvodnění, zapracování již stávajícího VO a 

prodloužení k MŠ, umístění chodníku   do prostoru komunikace v úseku křižovatky 

Choceradská až k nové mateřské škole, včetně; po dohodě s TJS – zřízení parkovacích míst 

před hřištěm TJS , koordinace s projektem „living in green“ úprava křižovatky s BUS 

zastávkou Choceradská / V Průhonu. Propojení chodníků v křižovatce + vytvoření 

parkovacích míst a zálivu BUS) 

Zhotovitel: Ing. Jiří Šír -VISTA, cena díla: 135.000,- 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 - 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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 124  bylo schváleno.  
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11) Směrnice č.1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Předkládá: M. Vedralová 

 

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu musí být srozumitelná, stručná, 

přehledná a systematická a nesmí obtěžovat zbytečnými informacemi. Směrnice musí být 

návodem, jak zadat veřejnou zakázku tak, aby byly dodrženy základní zásady zadávání 

veřejných zakázek, nesmí obsahovat neurčité pojmy a musí jasně definovat postup 

zadavatele v jednotlivých fázích řízení. Směrnici pro zadávání veřejných zakázek schvaluje 

rada obce, nikoliv zastupitelstvo. V obcích, kde není rada obce zřízena, přechází tato 

pravomoc dle zákona o obcích na starostu obce. Současná směrnice č.1/2017 obsahuje 

údaje, dle kterých se není možné řídit, např. soulad se zřizovací listinou. Obec takovou 

zřizovací listinu nemá. Směrnice bude aktualizována. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Svojetice zrušuje směrnici č.1/2017 k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu.  

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 125  bylo schváleno.  
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12) Rozpočtové opatření č.6/2019 
Předkládá: J.Eigel 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 6/2019

PARAGRAF NÁZEV ROZP.2019 ÚPRAVA

ROZPOČET 

PO ÚPRAVĚ

PŘÍJMY

2310 Pitná voda 450 000,00 -290 000,00 160 000,00

2321 Odvádění a čišť.odp.vod a nakládáni s kaly 1 020 000,00 -170 000,00 850 000,00

3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostř. 50 000,00 -25 000,00 25 000,00

3639 Komunální služby a úz.rozvoj j.n. 133 000,00 -73 000,00 60 000,00

3725 Využívání a znešk. kom.odpadů 120 000,00 50 000,00 170 000,00

6171 Činnost místní správy 35 000,00 20 000,00 55 000,00

6310 Příjmy  a výdaje z úvěr. fin.operací 40 000,00 30 000,00 70 000,00

CELKEM 1 848 000,00 -458 000,00 1 390 000,00

VÝDAJE

2212 Silnice 1 262 000,00 -212 000,00 1050000

2219 Ost.záležitosti poz.komunikací 200 000,00 -150 000,00 50 000,00

2321 Odváď. a čišť.odpad.vos a nakl. s kaly 1 401 000,00 -300 000,00 1 100 000,00

3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostř. 392 000,00 142 000,00 250 000,00

3631 Veř.osvětlení 440 000,00 50 000,00 50 000,00

3639 Kom.služb a úz.rozvoj j.n. 250 000,00 -150 000,00 100 000,00

3723 Sběr a odvoz ost.odpadů 285 000,00 15 000,00 300 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecif. 37 000,00 13 000,00 50 000,00

CELKEM 4 267 000,00 -592 000,00 1 900 000,00

8115 (VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)

příjmy -458 000,00

výdaje -592 000,00

 

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 rozpočtové opatření č.6/2019. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 126  bylo schváleno.  

 

 

13) Návrh na udělení pravomocí starostce 
Předkládá: J. Eigel 

Udělení pravomocí starostce pro realizaci rozpočtových opatření: 

 

- v průběhu roku v rozsahu jednotlivého opatření do výše 300 tis.Kč 

 

Účelem nastavení výše uvedené pravomoci pro starostku je zajištění operativnějšího řešení 

potřeby menších úprav rozpočtu v průběhu roku. 

O každé takovéto úpravě starostka informuje zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání 

zastupitelstva. 

 

-ke konci roku za účelem sesouladění příjmových položek rozpočtu pro oblast 

přijatých dotací pro stav k 31.12. daného roku. 
 

 

Návrh usnesení: 

 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. 

 
 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 127  bylo schváleno.  

 

 

 

 
 



Stránka 16 z 19 

Zápis č.11/2019 z veřejného zasedání dne 18.12.2019 
 

 

 

14) Smlouva směnná č.K19/91 o převodu nemovitostí  
Předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena směnná smlouva č. K19/91 o převodu nemovitostí 

s paní Marií Hlavsovou. Obec Svojetice má ve svém výlučném vlastnictví pozemky týkající 

se směny pozemků p.č. 250/5 orná půda o celkové výměře 55 m2 a parc. č. 263/54 – ostatní 

plocha – ostatní komunikace o celkové výměře 193 m2 v obci a kat. území Svojetice. Paní 

Hlavsová má ve svém výlučném vlastnictví mimo jiné též pozemek parc. č. 263/1 – orná 

půda o celkové výměře 216 m2 v obci a kat. území Svojetice. Obec Svojetice na straně 

jedné a Paní Hlavsová na straně druhé se dohodly, že mezi sebou směňují výše uvedené 

pozemky. Správní poplatek katastrálnímu úřadu spojený s podáním návrhu na vklad 

vlastnického práva k převáděným nemovitostem uhradí Marie Hlavsová. Záměr směny byl 

vyhlášen a zveřejněn dne 17.7.2019. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 128  bylo schváleno.  
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15) Záměr prodeje pozemku p.č. 1034/4 v k.ú. Svojetice 

Předkládá: M. Vedralová 

 

Obec Tehovec zaslala zastupitelstvu obce žádost o řešení přístupové komunikace k 

plánovanému sběrnému dvoru v Tehovci. Ke sběrnému dvoru vede přístupová komunikace 

ve vlastnictví obec Svojetice. Jedná se o pozemek p.č. 1031/4 v k.ú. Svojetice. Přes tento 

pozemek (vedeného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a využití pozemku – ostatní 

komunikace) bude naplánován vjezd do sběrného dvora. Pozemek se nachází na okraji obce 

Svojetice, v přímém sousedství s obcí Tehovec.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  
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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 129  bylo schváleno.  

 

18) Darovací smlouva o převodu stavby vodovodního řadu 
Předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena darovací smlouva 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. Dárci Dagmar Svobodová, 

Radek Svoboda, Loučka Lukáš, Loučková Tereza darují obci Svojetice výše uvedený řad a 

to s veškerým příslušenstvím a součástmi. 

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 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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019 - 11 – 130   bylo schváleno.  

 

 

19) Různé  

 

Ježíškova vnoučata -  charitativní sbírka Ježíškova vnoučata, která proběhla v rámci akce 

Mikuláš v parku, se  do kasičky vybralo 2674 Kč. Na stránkách Českého rozhlasu, který 

tento projekt zastřešuje, je možné ze seznamu vybírat a hlavně plnit seniorům jejich vánoční 

přání. Zastupitelka paní  Mazakianová vyhledala a obratem rezervovala dvě přání na 

seznamu přání pro blízké Alzheimercentrum Průhonice. Jeden dárek CD přehrávač s 

jazzovou hudbou jsme darovali panu Janovi a druhý dárek rádio jsme předali panu 

Jindřichovi. Dárky jménem obce Svojetice předala přímo do rukou obdarovaných paní 

Mazakianová. Ráda bych ji tímto poděkovala za skvělou přípravu celé mikulášské akce a 

charitativní činnost, kterou věnuje nejen občanům ale i zvířátkům. 

 Rádi bychom poděkovali každému, kdo přispěl a možná si i pochutnal na našich 

charitativních palačinkách. 

Charitativní stánek – opuštěné divoké kočky. Paní Gita a Vendula prostřednictvím oú 

děkují za finanční příspěvky, kterými občané přispěli na zvíře v nouzi ve Svojeticích. 

Opravdu si toho moc váží, že jste zašli k jejich stánku a nabídli pomoc, jak finanční tak 

materiální. Zvláštní poděkování od nich je chlapci, který jim neváhal věnovat své našetřené 

penízky. Naprosto nám tím vyrazil dech. Bohužel neznáme jeho jméno, ale alespoň touto 

cestou bychom mu chtěly ještě jednou poděkovat. Děkujeme. Peníze budou použity 

výhradně na potřeby zvířat. 

Akce Mikuláš -  Rada kraje žádost o dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění 

následků živelních katastrof na projekt Mikuláš v parku navrhla podpořit částkou  10 000,- 

Kč.   

Vzhledem k tomu, že dotace poskytované obcím/městům musí být předloženy a schváleny 

na jednání Zastupitelstva SK bude nám Smlouva o poskytnutí dotace zaslána po zasedání 

Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční v měsíci lednu 2020.  
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Nové kamenné schody a dlažba u OÚ vedoucí ke skladu popelnic byly postaveny z kamenů 

a dlažebních kostek, které zbyly z odstraněné stavby – čekárna na návsi a byly uskladněny 

ve firmě Šmíd. 

Stavba „ II/113 Mukařov – Struhařov“ rekonstrukce komunikace Choceradská byla předána 

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, nyní se čeká na vydání kolaudačního 

rozhodnutí. Komunikace je již průjezdná pro automobily. 

V. Diskuze 

Obec dostala upozornění, které se týkalo na znečištěné komunikace v návaznosti na 

dokončující práce rekonstrukce Choceradská. Komunikace bude dodatečně vyčištěna a tato 

záležitost byla projednána se zhotovitelem. 

  

Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast, popřála 

všem hodně zdraví, spokojenosti a spoustu pracovních i osobních úspěchů v novém roce. 

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19,40 hod. 

 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 19.12.2019 
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