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2020-02-025 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 
 

2020-02-026 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.  
 

2020-02-027 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
 

2020-02-028 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí zprávu Finančního výboru. 

2020-02-029 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2020 
realizované starostkou obce. 

2020-02-030 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020. 

2020-02-031 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice s ohledem na nouzový stav vyhlášený Vládou ČR v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a po zvážení důvodů uvedených v 
žádosti nájemce o pozastavení nájemného souhlasí s pozastavením plateb za 
nájemné vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.5/2019 pro období 
duben 2020 - červen 2020. O případném dalším prodloužení tohoto období 
rozhodne zastupitelstvo v návaznosti na aktuální vývoj situace. 

2020-02-032 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby č.IV-12-6026051/VB/004 s ČEZ 
Distribuce a.s. a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

2020-02-033 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.3/2020 s TJ Sokol 
Svojetice o poskytnutí finanční podpory ve výši 75.000,- Kč a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 

2020-02-034 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
č.4/2020 s MAS Říčansko o.p.s. za cenu nájemného ve výši 8.500,- Kč/měsíc a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

2020-02-035 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Kupní smlouvu č.5/2020 o prodeji pozemku 
p.č. 1034/4 v k.ú. Svojetice o výměře 390 m² za kupní cenu 39.000,- Kč a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 
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2020-02-036 6.5.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie s ČEZ distribuce 
č.Z_S14-12-8120074616 s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostku obce k jejímu 
podpisu. 


