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2020-03-037 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 
 

2020-03-038 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.  
 

2020-03-039 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
 

2020-03-040 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 spolu se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 „bez výhrad“. 
 

2020-03-041 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku obce Svojetice za rok 2019. 
 

2020-03-042 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Mateřská škola Svojetice za rok 2019.  
 

2020-03-043 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2020. 

 

2020-03-044 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č.12 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 1.1.-31.12.2020, kde 
obec Svojetice uhradí dopravci na zajištění dopravní obslužnosti na území 
Středočeského kraje finanční částku ve výši 116. 712,- Kč a pověřuje starostku obce 
k podpisu dodatku č.12. 
 

2020-03-045 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 1.1.-31.12.2020, kde 
obec Svojetice uhradí dopravci na zajištění dopravní obslužnosti na území 
Středočeského kraje finanční částku ve výši 58.048,10 Kč a pověřuje starostku obce 
k podpisu dodatku č.14. 
 

2020-03-046 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Svojetice, 
kterým se ruší Řád pohřebiště obce Svojetice schválený ZO jako směrnice č.2/2011 
ze dne 7.9.2011. 
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2020-03-047 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice se obeznámilo s Návrhem Strategického rozvojového 
dokumentu obce Svojetice pro období 2020–2030, jehož součástí je Plán rozvoje obce 
a Plán rozvoje sportu a projedná jej následně po případných úpravách na základě 
připomínek občanů obce, ke kterému se mohou vyjádřit do 31.7.2020.  
 

2020-03-048 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 139/11 o 
výměře 68 m², p.č. 139/12 o výměře 49 m², p.č. 139/13 o výměře 35 m² vše v k.ú. 
Svojetice do vlastnictví obce Svojetice. 
 

2020-03-049 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje kalkulaci jednotné ceny stočného na kalkulační 
období od 1.6.2020 do 31.12.2020 ve výši 45,90 Kč/m³ bez DPH, tj. 50,49 Kč/m³ s DPH. 
Cena stočného vybírána koeficientem bude od 1.6.2020 do 31.12.2020 ve výši 1 606,5 
Kč/osoba/rok bez DPH, tj. 1 767,15 Kč/os/rok s DPH. 

 

2020-03-050 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice neschvaluje předloženou plánovací smlouvu s firmou 
BELIVE a.s. ze dne 22.4.2020 a požaduje doplnit do plánovací smlouvy následující 
povinnosti: výstavbu nové komunikace na pozemcích p.č. 161/53, 161/63, 161/46 v 
k.ú. Svojetice v celé své délce dle podmínek ÚP vč. nejméně 3 parkovacích míst a 
dopravního značení, a dále vybudovat veřejné osvětlení a bezdrátový rozhlas v lokalitě 
výstavby, vyčlenit alespoň 5% z celkové plochy pozemků jako plochu veřejné zeleně. 
Stavebník je povinen bezúplatně převést obci do jejího vlastnictví technickou a 
dopravní infrastrukturu vč. pozemků na nichž se tato infrastruktura nachází. Po 
doplnění těchto podmínek do plánovací smlouvy, pověřuje zastupitelstvo obce  paní 
starostku podpisem plánovací smlouvy.  
 

2020-03-051 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí Smlouvu s vlastníkem technické 
infrastruktury ( CETIN a.s.) 
 

2020-03-052 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti (CETIN a.s., Obec Louňovice, LOŠBATES). 
 

2020-03-053 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice ruší Obecní knihovnu Svojetice. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                        Místostarosta 
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2020-03-054 17.6.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Oprava 
havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova obec Svojetice“. Celková cena díla dle 
Smlouvy o dílo a dodatku č.1 Smlouvy činí 1.323.519,54 Kč bez DPH. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č.1 k výše uvedené Smlouvě. 
 


