
Pozvánka 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice, 
které se bude konat ve středu 4.3.2020 od 18.00 hod.  

v budově Obecního úřadu Svojetice 
 

 

Program: 

1. Zásady obce pro spoluúčast na rozvoji a zkvalitnění technické 

infrastruktury a občanské vybavenosti v případě dělení pozemku v k.ú. 

Svojetice 

2. Zásady obce pro spoluúčast na rozvoji a zkvalitnění technické 

infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce staveb pro 

rodinnou rekreaci v k.ú. Svojetice 

3. Zásady obce pro spoluúčast na rozvoji a zkvalitnění technické 

infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou výstavbu obchodních a 

výrobních staveb v k.ú. Svojetice 

4. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje na 

akci „ Mikuláš v parku“ 

5. Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

6. Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku ze psů 

7. Obecně závazná vyhláška č.3/2020 o místním poplatku z pobytu 

8. Smlouva o smlouvě budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie – přeložka vysokého 

napětí , č. smlouvy Z_S14_12_8120073305. (LOŠBATES) 

9.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV – 

bytový dům, č. smlouvy 20_SOBS01_4121615306. ( LOŠBATES) 



10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV – tělocvična, 

č. smlouvy 20_SOBS01_4121615317. ( LOŠBATES) 

 

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV – škola, č. 

smlouvy 20_SOBS01_4121616326. ( LOŠBATES) 

 

12.  Revokace usnesení č. 2019-06-64 ( LOŠBATES) 

 

13.  Smlouva o dílo 1/2020 „Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova 

– obec Svojetice“ 

 

14.  Podání žádosti o dotaci z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova 

na akci „Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova – obec 

Svojetice“ 

15.  Podání žádosti o dotaci - Výzva Ministerstva financí  v roce 2020 z 

podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního školství 

16. Smlouva o dílo 2/2020 „ Sportovní zařízení včetně multifunkčního sálu“ 

17.  Odpis pohledávky 

 

 

          Mgr. Martina Vedralová  

                                      starostka obce 

 

 

Vyvěšeno :  21.2.2020 
Bude svěšeno: 5.3.2020 
Svěšeno:  
Vyvěšeno elektronicky, změna programu vyhrazena 


