
Stránka 1 z 3 

Zápis č.4/2020 z veřejného zasedání dne 17.7.2020 
 

 

 

Zápis č. 4/2020 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 17.7.2020 od 19:00 

hod v budově Obecního úřadu Svojetice 

 

Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Antonín Dohnal, Ivana 

Dubská, Nela Mazakianová 

 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

 

V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno  6  občanů. 
 

Zahájení 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, které oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 8.7.2020. Je 

přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Zápis z předchozího zasedání č. 3/2020 ze dne 17.6.2020 byl sepsán dne 18.6.2020 a 

ověřen 1.7.2020. 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 Nelu Mazakianovou. 

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 Nelu Mazakianovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 04 – 055   bylo schváleno.  
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Schválení  programu 

Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.   

1. Schválení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nové 

svazkové školy LOŠBATES, datovanou 6/2020 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 04 – 056  bylo schváleno.  

 

 

Projednání programu 

1) Schválení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nové svazkové školy LOŠBTES, datovanou 6/2020 

předkládá: M. Vedralová 

Zastupitelstvu obce Svojetice byla předložena ke schválení  projektová dokumentace 

nové svazkové základní školy LOŠBATES pro vydání rozhodnutí o umístění stavby  a 

odsouhlasení platby. Projekční kancelář předložila dokončenou dopracovanou 

projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nové svazkové 

základní školy s rozpočtovými náklady 496.450.185,64 Kč (stavba I. – areál ZŠ – 

335.547.554,- Kč, stavba II. – tělocvična – 123.046.956,64 Kč, stavba III. – bytový dům 

– 14.724.175,00 Kč, stavba IV. – úprava silnice I/2, ulice Kutnohorská – 23.131.500,00 

Kč). Splnila tak bod 2.4.  Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 8.2.2019 a bod b1) Přílohy č. 2 této 

smlouvy. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby nové svazkové základní školy LOŠBATES, datovanou 6/2020,včetně 

rozpočtových nákladů a souhlasí s platbou za dílčí plnění ve výši 2.439.300,- Kč bez 

DPH.  

 

Výsledek hlasování:  Pro     6     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 04 – 057   bylo schváleno.  
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2) Různé 

Paní starostka informovala zastupitelstvo obce a občany o schůzce s panem premiérem 

Andrejem Babišem. Dne 9.7.2020 se paní starostka Martina Vedralová spolu se 

starostou Louňovic p. J. Řehákem sešla s premiérem p. Babišem a ministrem školství p. 

Plagou, aby dojednala možnosti financování nové školy LOŠBATES.  

 

 

 

 

Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast. 

 

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19,35 hod. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  

 

Zapisovatel:  Nela Mazakianová 

 

       podpis:  

 

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček    JUDr. Antonín Dohnal 

 

         Podpis:      Podpis:    

 

            dne :             dne: 
            
 

Starostka :  Mgr. Martina Vedralová 

 

   Podpis: 

 

       dne: 


