
Výpis usnesení č.1/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Svojetice                 

                               ze dne 4. 3. 2020 
     

  

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 3. 2020                  
 Stránka 1 z 3 

 

 

 

 

  

 

 
Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2020-01-001 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 
 

2020-01-002 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.  
 

2020-01-003 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
 

2020-01-004 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Zásady obce pro spoluúčast na rozvoji a 
zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě dělení 
pozemku v k.ú Svojetice s účinností od 5.3.2020. 

2020-01-005 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Zásady pro spoluúčast na rozvoji a 
zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce 
staveb pro rodinnou rekreaci v k.ú. Svojetice s účinností od 5.3.2020. 

2020-01-006 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Zásady pro spoluúčast na rozvoji a 
zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti pro novou výstavbu 
obchodních a výrobních staveb v k.ú. Svojetice s účinností od 5.3.2020. 

2020-01-007 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje-Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje na akci „ Mikuláš 
v parku“ ve výši 10 000,-Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu. 

2020-01-008 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice 
č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

2020-01-009 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice 
č.2/2020 o místním poplatku ze psů. 

2020-01-010 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice 
č.3/2020 o místním poplatku z pobytu. 

2020-01-011 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice projednalo a odsouhlasilo uzavření smluv mezi 
LOŠBATES, DSO, a ČEZ Distribuce a.s. „Smlouva o smlouvě budoucí smlouvy o 
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie-
přeložka vysokého napětí č. smlouvy Z_S14_12_8120073305“ 
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2020-01-012 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice projednalo a odsouhlasilo uzavření smlouvy mezi 
LOŠBATES, DSO a ČEZ Distribuce a.s. „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“. 

2020-01-013 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice projednalo a odsouhlasilo uzavření smlouvy mezi 
LOŠBATES, DSO, ČEZ Distribuce a.s.“ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV – 
tělocvična, č. smlouvy 20_SOBS01-4121615317“. 

2020-01-014 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice projednalo a odsouhlasilo uzavření smlouvy mezi 
LOŠBATES, DSO a ČEZ Distribuce a.s. „Smlouva o uzavření smlouvy budoucí smlouvy o 
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
22kV – škola, č. smlouvy 20-SOBS014121616326 

2020-01-015 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice revokuje své usnesení č. 2019-06-64, ve kterém schválilo 
optimalizační plán projektantů, jehož součástí bylo to, že budova s byty učitelů a 
správce školy (bytový dům) bude dopracována do režimu územního rozhodnutí. 
Revokace usnesení spočívá v tom, že bytový dům zůstane součástí projektu celého 
areálu školy i pro další stupně projektové dokumentace. Zastupitelstvo obce Svojetice 
souhlasí, že bytový dům při nové Svazkové základní škole LOŠBATES zůstane součástí 
projektu celého areálu i pro další stupně projektové dokumentace. 
 

2020-01-016 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje smlouvu o dílo 1/2020 „Oprava havarijního 
stavu oplocení a zdi hřbitova – obec Svojetice“ s dodavatelem ADEVITA s.r.o., Pražská 
636, 252 41 Dolní Břežany ve výši 982.982,93 Kč bez DPH a pověřuje starostku k 
podpisu 

2020-01-017 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje 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“. 
 

2020-01-018 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci – Výzva 
Ministerstva financí v roce 2020 z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základy regionálního školství a garantuje vlastní zdroje finanční 
spoluúčasti z rozpočtu obce. 



Výpis usnesení č.1/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Svojetice                 

                               ze dne 4. 3. 2020 
     

  

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 3. 2020                  
 Stránka 3 z 3 
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Starostka obce                                                                                                        Místostarosta 
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2020-01-019 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o dílo 2/2020 „Sportovní zařízení včetně 
multifunkčního sálu“ se zhotovitelem Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, Praha 1, ve 
výši 137.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2020-01-020 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice na základě usnesení obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 34D 
860/2016-362 o pozůstalosti po zůstaviteli Jaroslavu Trejtnarovi, že pohledávka Obce 
Svojetice ve výši 3.606.985,37 Kč zůstává zcela neuspokojena, schvaluje odpis pohledávky 
ve výši 3.606.985.37 Kč. 
 

2020-01-021 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice projednalo a schválilo Projektovou dokumentaci pro územní 
řízení na stavbu “ Nové svazkové základní školy LOŠBATES“ s datovanou 02/2020. 
 

2020-01-022 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje darovací smlouvu 1/2020 o poskytnutí peněžního 
daru ve výši 9.000,- Kč Obci baráčníků ve Svojeticích a pověřuje starostku k podpisu 
smlouvy 
 

2020-01-023 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje starostce obce Mgr. Martine Vedralové poskytnutí  
Příspěvku na penzijní připojištění ve výši 1.000,- Kč/měsíc z rozpočtu obce od března 2020. 

2020-01-024 4.3.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020. 


