Zápis č. 2/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 6.5.2020 od 18:00
hod na fotbalovém hřišti TJ Sokol Svojetice
Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Antonín Dohnal, Ivana
Dubská, Nela Mazakianová
Omluveni:
Neomluveni:
Na hřišti bylo z řad veřejnosti přítomno 13 občanů.
2. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina
Vedralová, které oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 27.4.2020.
Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č. 1/2020 ze dne 4.3.2020 byl sepsán dne 5.3.2020 a
ověřen dne 11.3.2020. 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 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 - 025 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
Zpráva Finančního výboru
Rozpočtové opatření č.2/2020
Rozpočtové opatření č.3/2020
Pozastavení plateb za nájemné
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č.IV-12-6026051/VB/004
6. Veřejnoprávní smlouva č.3/2020 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice
7. Schválení smlouvy č. 4/2020 na pronájem prostor v Komunitním centru s MAS
Říčansko
8. Kupní smlouva č.5/2020 s Obcí Tehovec
1.
2.
3.
4.
5.

Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:
Rozšíření :
9. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce el. energie s ČEZ distribuce č.Z_S14-12-8120074616

Starostka nechala hlasovat o změně programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 026 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Starostka dala hlasovat o programu:
1.
2.
3.
4.

Zpráva Finančního výboru
Rozpočtové opatření č.2/2020
Rozpočtové opatření č.3/2020
Pozastavení plateb za nájemné
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5. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č.IV-12-6026051/VB/004
6. Veřejnoprávní smlouva č.3/2020 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice
7. Schválení smlouvy č. 4/2020 na pronájem prostor v Komunitním centru s
MAS Říčansko
8. Kupní smlouva č.5/2020 s Obcí Tehovec
9.
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce el. energie s ČEZ distribuce č.Z_S14-12-8120074616
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 027 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Projednání programu:
1) Zpráva Finančního výboru
předkládá: N. Mazakianová
Fin. výbor předložil zápisy z proběhlých kontrol a doporučení v oblasti příjmů i výdajů
rozpočtu řešit formou dalšího rozpočtového opatření.
Zápis z kontroly finančního výboru obce Svojetice č. 1/2020
Předmět kontroly:
Kontrola hospodaření MŠ Svojetice za 2. pololetí 2019
Termín kontroly: 16. 3. 2020
PRŮBĚH KONTROLY:

Finanční výbor (dále také FV) provedl kontrolu hospodaření MŠ v termínu od 1. 7. 2019
až 31. 12. 2019. K dispozici měl bankovní výpisy, dodavatelské faktury, pokladní
doklady a podklady pro výplatu mezd zaměstnanců za kontrolované období.
Účetní doklady jsou přehledně a srozumitelně archivovány po měsících. Kontrola
potvrdila, že vyplacené finanční prostředky za kontrolované období, jsou podloženy
příslušnými doklady.
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V zaúčtování dodavatelských faktur a pokladních dokladů nebyly nalezeny žádné
nesrovnalosti s výjimkou čtyř nearchivovaných faktur .
Faktura nebyla archivovaná u plateb:
19. 07. 2019

Fotokniha

Kč 349,-

09. 09. 2019

Gastro

Kč 5 118,-

13. 09. 2019

Potraviny

Kč 1 847,40

04. 12. 2019

I.T.V. CZ s.r.o.

Kč 9 523,-

DOPORUČENÍ:
Dohledat nearchivované faktury.
Zápis z kontroly finančního výboru obce Svojetice č. 2/2020
Předmět kontroly:
I. Kontrola finanční hotovosti pokladny obce
Termín kontroly: 8.4.2020
PRŮBĚH KONTROLY:
Finanční výbor provedl kontrolu finanční hotovosti v pokladně obce.
Fyzický stav pokladny odpovídal částce uvedené v pokladním deníku.
Pokladna č. 2
30 559,- Kč
Pokladna č. 3
64 751,- Kč
Zápis z kontroly finančního výboru obce Svojetice č. 3/2019
Předmět kontroly:
Kontrola plnění rozpočtu 2020 v oblasti příjmů / výdajů za 1.Q,
Doporučení, případně návrhy na další rozpočtová opatření
Datum kontroly: 30.4.2020
Průběh kontroly:
Finanční výbor provedl kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31. 3. 2020 v oblasti příjmů i
výdajů.
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K dispozici měl finanční výkaz FIN2-12M k 3/2020. Pro kontrolu a srovnání byl použitý
FIN 3/2019, 12/2019.
V příjmové oblasti je příjem nad časovým harmonogramem. V daňových příjmech jsme
obdrželi k 31. 3. 2019 celkem 35,9 % celoročního předpokládaného přijmu po změnách
ve výši 8 537 807,11 Kč.
V oblasti výdajů je čerpáno 15,08 % ročního rozpočtu po změnách v celkové výši 3 808
121,10,- Kč
Doporučení v příjmové oblasti:
Řešit rozpočtovým opatřením
Paragraf

Položka

0000
2212
2321
3722
6171
6409

1342
2321
2111
2111
2322
2324

Poplatek z pobytu
Silnice - přijaté neinv. dary
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
Přijaté poj. náhrady
Přijaté nekap. přísp. náhrady

Doporučení ve výdajové oblasti:
Řešit rozpočtovým opatřením
PARAGRAF POLOŽKA

2212
2212
5213
6171
6171
6310
6399

5904
5171
5903
5137
6121
5163
5362

Silnice - drobný hm. dlouh .majetek
Silnice- výdaje na dodav. zajištění oprav a údržby
Rezerva na krizová opatření
Činnost míst. správy-drobný majetek
Rekonstrukce OÚ
Bankovní poplatky
Platby daní a poplatků

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí zprávu Finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 028 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2) Rozpočtové opatření č.2/2020
předkládá: M. Vedralová
Na základě udělení pravomoci starostce obce k realizaci rozpočtových opatření
v průběhu roku a v důsledku krizového opatření Vlády ČR, předložila starostka obce
informaci o realizovaném rozpočtovém opatření č.2/2020. Došlo k opravě skla zastávky
MHD, k úpravě stanoviště kontejnerů u bytového domu a studně, koupě komunikace
Trnková, nákup materiálu a popelnic BIO, PC program pro fakturaci stočného. Dále
starostka informovala, že obec dostala dar na koupi této komunikace ve formě
finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2020
VÝDAJE

PARAGRAF POLOŽKA POPIS POLOŽKY

2221
3639
3722
6171

5171
5171
6130
5139
5172

Provoz veř. silnič.dopravy - výdaje na dodav.zaj.oprav a údržby
Kom.služby a úz.rozvoj - výdaje na dodav.zaj. oprav a údržby
Pozemky
Sběr a odvoz kom.odpadů - nákup materiálu
Činnost míst.správy - výdaje na nákup SW a poč.programů

8115

(VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)
příjmy
0
výdaje
180 000
180 000

ROZPOČET
ROZP.2020 ÚPRAVA PO ÚPRAVĚ

0
0
0
25 000
0

20 000
70 000
15 000
50 000
25 000

20 000
70 000
15 000
75 000
25 000

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2020 realizované
starostkou obce.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 029 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3) Rozpočtové opatření č.3/2020
předkládá: J. Eigel
Zastupitelstvu obce byl v návaznosti na doporučení finančního výboru předložen návrh
rozpočtové opatření č.3/2020. Navrhované rozpočtové opatření zohledňuje do rozpočtu
obce jednak vyšší příjmy v některých položkách, zejména pak v položce příjmy z
poskyt. služeb a výrobků, ovlivněné pozitivně výběrem stočného za předcházející
období ( nezaplacené faktury od roku 2016 a dále) a jednak na straně výdajů navýšení
některých položek za účelem vytvoření dostatečných zdrojů v rozpočtu pro pokrytí
výdajů (zejména na opravy komunikací v obci, rekonstrukci OÚ, výdaje ohledně
COVID).
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2020
PARAGRAF POLOŽKA
ROZP.2020

ROZPOČET
PO ÚPRAVĚ

ÚPRAVA

PŘÍJMY
0000
2212
2321
3722
6171
6409
CELKEM

1342
2321
2111
2111
2322
2324

Poplatek z pobytu
Silnice - přijaté neinv.dary
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
Příjm z poskyt.služeb a výrobků
Přijaté poj. náhrady
Přijaté nekap.přísp. Náhrady

0,00
0,00
900 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00

1 000,00
2 000,00
500 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
523 000,00

1 000,00
2 000,00
1 400 000,00
7 000,00
10 000,00
5 000,00

2212
2212
5213
6171
6171
6310
6399
CELKEM

5904
5171
5903
5137
6121
5163
5362

Silnice-drobný hm.dlouh.majetek
Silnice- výdaje na dodav.zajištění oprav a údržby"
Rezerva na krizová opatření
Činnost míst.správy-drobný majetek
Rekonstrukce OÚ
Bankovní poplatky
Platby daní a poplatků

0,00
200 000,00
10 000,00
50 000,00
500 000,00
5 000,00
50 000,00

1 174,38
150 000,00
90 000,00
25 000,00
800 000,00
25 000,00
150 000,00
1 241 174,38

1 174,38
350 000,00
100 000,00
75 000,00
1 300 000,00
30 000,00
200 000,00

VÝDAJE

8115

(VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)
příjmy
výdaje
rozdíl

rozdíl přírůstků příjmů a výdajů
523 000,00
1 241 174,38
718 174,38

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 030 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4) Pozastavení plateb za nájemné
předkládá: M. Vedralová
Dne 24.3.2020 byla obci zaslána žádost o pozastavení nájemného v souvislosti
s pandemií koronaviru v prostorách Minimaxu. Nájemce musel pozastavit svoji činnost
z důvodu bezpečnosti klientů. S ohledem na nouzový stav vyhlášený Vládou ČR navrhla
starostka pozastavení plateb za nájemné pro období duben 2020- červen 2020.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 031 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č.IV-12-6026051/VB/004
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č.IV-12-6026051/VB/004 s ČEZ Distribuce a.s..
Jedná se o pokládku nového kabelového vedení NN par.č. 1041/40 k.ú. Svojetice. Věcné
břemeno činí 8 m². Jednorázová náhrada za věcné břemeno činí 6.800,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 032 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6) Veřejnoprávní smlouva č.3/2020 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice
předkládá: M. Vedralová
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TJ Sokol Svojetice požádal o poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 ve výši 75.000,Kč, která bude využita ke zkvalitnění a zabezpečení zázemí sportoviště, oprava
vstupních prostor do areálu a kabin, nákup sportovního vybavení pro mládeže
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 033 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7) Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor č.4/2020 v Komunitním centru s

MAS Říčansko
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o nájmu nebytových prostor č.4/2020 v
Komunitním centru Minimax s MAS Říčansko. Obec pronajímá nájemci nebytové
prostory nacházející se v prvém poschodí uvedené nemovitosti č.p. 153 a to místnosti
nacházející se v 1. poschodí po vstupu schodištěm společným vstupem z ulice V
Průhonu, včetně kanceláře, sociálního zázemí. Účel nájmu: provozování činnosti místní
akční skupiny MAS Říčansko.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0
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Usnesení č. 2020 - 02 – 034 bylo schváleno.
8) Kupní smlouva č.5/2020 s Obcí Tehovec
předkládá: M. Vedralová
Záměr obce Svojetice prodat pozemek v k.ú. Svojetice p.č. 1034/4 o výměře 390 m² byl
vyvěšen dne 4.2.2020. K záměru se mohli občané vyjádřit do 15 dnů od zveřejnění
tohoto záměru. Žádný z občanů se nevyjádřil. Pozemek bude prodán Obci Tehovec za
účelem vybudovat přístupovou komunikaci ke sběrnému dvoru v Tehovci. Byl
zpracován odborný odhad nemovitosti. Pozemek bude obci Tehovec prodán za kupní
cenu ve výši 39.000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 035 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

9) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce el. energie s ČEZ distribuce č.Z_S14-12-8120074616
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvo obce bylo informováno o proběhlé rekonstrukci studny vedle staré MŠ.
V prostoru u studně je umístěn kiosek s elektrikou, který je funkční pouze pro
nemovitost 211/1 a celkově narušuje vzhled okolo studně. V rámci revitalizace zeleně v
centru obce dojde k sadovým úpravám i na tomto pozemku se studní. Byla podána
žádost na ČEZ o přeložku tohoto kiosku. Přeložku lze uskutečnit na náklady žadatele,
tudíž obce. Předběžná cena od ČEZ ( odhad celkových nákladů) je vyčíslena na
130.000,- Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem po zajištění zhotovitele
a upřesnění hlavního materiálu dle zpracované projektové dokumentace. ČEZ zajistí
zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost, zhotovitel. Kiosek bude
přemístěn na druhou stranu přímo k pozemku p.č. 211/1.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 02 – 036 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

10) Různé
- Žádost o dotaci MŽP na Povodňový plán byla zamítnuta a to z důvodu:
Obec není ohrožena povodněmi. Intravilánem obce Svojetice neprochází vodní tok. Na
hranici intravilánu pramení vodní toky Jevanský potok a Louňovický potok, následně
tyto vodní toky protékají extravilánem obce na severovýchod od zástavby do kaskády
rybníku v k. ú. sousední obce. Tyto vodní toky neohrožují v obci Svojetice žádné
objekty. Pro území obce zároveň nejsou stanoveny kritické body při přívalových
srážkách. Předložená projektová dokumentace popisuje povodňové epizody z let 2006,
2007 a 2013, které byly způsobeny přívalovými srážkami, kdy byly vinou těchto srážek
zaplaveny některé objekty na jihozápadním okraji intravilánu obce, které jsou situovány
pod mírně svažitým a zemědělsky využívaným pozemkem. Zároveň, jak popisuje
samotná předložená projektová dokumentace, v intravilánu obce způsobují problémy
zejména nekapacitní trubní propustky, kde po ojedinělých přívalových srážkách může
dojít k vytvoření lagun a dále rozlivu vody, kterou tyto propustky nepřevedou. Tyto
události ale dle zveřejněných pravidel pro posouzení ohrožení obce (města) povodněmi
nejsou dostačující, neboť obec se nenachází v rizikovém území při přívalových srážkách
v ČR. Po prostudování žádosti o podporu a předložené projektové dokumentace lze
konstatovat, že projekt Zpracování digitálního povodňového plánu a varovného
informačního systému pro obec Svojetice nesplňuje kritéria přijatelnosti týkající se
ohrožení obce povodněmi, neboť obec se nenachází na vodním toku ani v rizikovém
území při přívalových srážkách v ČR.
- Byla podána a za evidována žádost o dotaci v rámci podprogramu 298D2280
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství
Ministerstva financí – chlazení do MŠ Svojetice.
Stránka 12 z 15
Zápis č.2/2020 z veřejného zasedání dne 6.5.2020

- Byla podána a za evidována žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy
venkova – oprava hřbitovní zdi.
- Od 25.5.2020 dojde k znovuotevření Mateřské školy Svojetice za přísného
dodržování epidemiologických opatření. Žádáme rodiče, aby dodržovali provozní
podmínky vydané ředitelkou MŠ. Provozní podmínky byly rozeslány všem
rodičům dětí navštěvují MŠ a jsou umístěné na web stránkách obce a mateřské
školy.
- ZŠ Mukařov – občané byli informováni o přijímání žáků do 1.třídy pro škol. rok
2020/21 do ZŠ Mukařov. Výběrová kritéria, která byla nastavena ředitelkou ZŠ
Mukařov jsou dle našeho názoru v rozporu se zákonem, nerespektují dohodu o
spádovosti, kterou mají „spádové obce“ s obcí Mukařov jako zřizovatelem ZŠ
uzavřenou ani Školský zákon. Je faktem, že ZŠ Mukařov se blíží hranici svých
kapacitních možností, pořád to ale není situace, kdy by měla být přijímána
výběrová kritéria tak, jak byla stanovena ředitelkou ZŠ.
Již od počátku loňského roku obec Svojetice (starostka, zastupitelé) aktivně
jednali v rámci schůzek, které probíhaly v Mukařově za účasti všech „spádových
obcí“ za účelem dohody o výstavbě detašovaného pracoviště ZŠ Mukařov na
území některé ze spádových obcí, které by mohlo být otevřeno pro šk. rok
2020/21. Za Svojetice byl nabídnut pozemek a budova „staré školky“ (již na jaře
2019 – nejdříve ostatní obce toto přivítaly a dělala se i předběžná studie jak by
mohlo být detaš. pracoviště řešeno. Následně si toto ale obce „rozmyslely“ a
rozhodly se pro to podpořit variantu výstavby detaš. pracoviště v Louňovicích s
tím, že se začalo již jednat o velikosti, vlastnictví, zadání zpracování projektové
dokumentace, propočtu podílů na financování, atd.. Koncem listopadu 2019
naprosto nečekaně přišel Mukařov s informací, že se nebudou podílet na
vybudování detašovaného pracoviště a že uvažují o možnosti vypovězení dohody
o spádovosti. V lednu 2020 proběhlo osobní jednání se starostou obce Mukařova,
bylo zasláno několik dopisů vedení a zastupitelům obce Mukařov o připravenosti
obcí svazku LOŠBATES aktivně řešit zvýšení kapacity ZŠ na bázi
detaš.pracoviště pro rok 2021/22, dále připravenost pomoci s řešením případného
problému s kapacitou kuchyně či otázek kolem plnění hygienických norem, atd. v
rámci areálu ZŠ Mukařov za účelem zajištění podmínek pro uspokojivou kapacitu
pro šk.rok 2020/21. Následně byl osloven dopisem Krajský úřad, který byl
informován o situaci ohledně vypsání výběrových kriterií pro přijímání žáků
prvních tříd do ZŠ Mukařov + žádost o pomoc při řešení situace. Dne 5.5. 2020
odeslán další dopis na ZO Mukařov, kde opětovně bylo konstatováno, že je
potřeba konstruktivní přístup ze strany Mukařova k řešení zajištění šk. docházky,
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dále to, že nebyl doložen ze strany Mukařova žádný dokument, který by
dokladoval nemožnost pokrýt kapacitou přijetí žáků prvních tříd + dále opětovně
požádáno o uskutečnění schůzky se ZO Mukařov za účasti starostů DSO
LOŠBATES na dne 12.5.2020.
- Změna svozu separovaného odpadu z domácností - od 1.5.2020 bude odpad
svážen 1x měsíčně

-

10.Diskuze
JŠ - Dotaz občana ohledně „Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6026051/VB/004“ – Dotaz se týkal, o
který konkrétní pozemek se jedná v této smlouvě a dále z jakého důvodu se smlouva
podepisovala, když bylo zahájeno řízení na KÚ Středočeského kraje, které nebylo ještě
ukončeno. Zastupitelstvo obce vysvětlilo, že tato smlouva je smlouva budoucí a jedná se
o věcné břemeno k pozemku p.č. 1041/40, který není předmětem řízení na KÚ.
Dotaz občanů na vývoj jednání se ZŠ Mukařov a možnost zápisu dětí pro následující
školní rok, na toto téma se rozvinula společná diskuze k uvedené záležitosti. Rodičům
dětí, které mají nastoupit do 1. třídy není v tuto chvíli jasné, do které školy se jejich dítě
umístí. Zastupitelstvo ujistilo rodiče dětí, že stále probíhají jednaní s dotčenými
institucemi o řešení této situace a že další jednání starostů je naplánované na 12.5.2020.
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Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19:40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Dominika Doležalová
podpis:
Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček

JUDr. Antonín Dohnal

Podpis:

Podpis:

dne :

dne:

Starostka : Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:
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