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2020-05-058 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ivanu Dubskou a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 
 

2020-05-059 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.  
 

2020-05-060 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
 

2020-05-061 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí výsledek nadlimitní veřejné zakázky s 
názvem "Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Ladův kraj" zadávané v otevřeném 
nadlimitním řízení, kde nebyla podána žádná nabídka a výběrové řízení bylo tak 
ukončeno. 

2020-05-062 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Objednávku služeb v oblasti nakládání 
s odpady vč. přílohy (ceník platný od 1.8.2020), kde dodavatel společnost FCC Česká 
republika, s.r.o. zajistí v této objednávce specifikované služby v oblasti odpadového 
hospodářství (zejména sběr, svoz, přepravu, využívání, třídění a odstraňování 
odpadu) na celém území obce, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména v 
souladu se Zákonem o odpadech, v souladu se všemi prováděcími právními předpisy 
Zákona o odpadech. Tato objednávka má platnost od 1.8.2020 do 31.1.2021. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem „Objednávky služeb v oblasti 
nakládání s odpady“. 

2020-05-063 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene -
služebnosti č.IV-12-6021802/3 k pozemku p.č. 1039/1 v k.ú. Svojetice s ČEZ 
Distribuce a.s. Jednorázová náhrada za věcné břemeno činí 25.600,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

2020-05-064 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby  č.IV-12-6026482/1 k pozemku p.č. 
1043/8 a 202/3  v k.ú. Svojetice s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostku obce k 
jejímu podpisu. 
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2020-05-065 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva takto: 
2.místostarosta    19 000,- Kč     (Ing. Pavel Churáček) 
2. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce náleží odměna za funkci, za 
kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce. 
3. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle nařízení 
vlády ze dne 4.9.2018, kterým se mění nařízení  č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků se bude poskytovat od 1.9.2020. 
4.V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 
složení slibu. 

2020-05-066 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje prodloužení termínu na připomínky a podněty 
občanů ke Strategickému rozvojovému plánu obce pro období 2020-2030  do pondělí 
19.10.2020. 

2020-05-067 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje výzvu k započetí prací dle bodu 2.5 Smlouvy na 
vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 
8.2.2019 (dokumentace pro vydání stavebního povolení) a Přílohy č. 2 s tím, že projekt 
bude v pasivním standardu a projekční kancelář bude respektovat smlouvu s firmou, která 
bude vypracovávat podklad na pasivní standard. 

2020-05-068 26.8.2020 Na základě předložení Rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení, Zastupitelstvo obce 
Svojetice schvaluje úhradu odměny za splnění bodu 3.3 Smlouvy na vytvoření projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 8.2.2019 a Přílohy č. 
2 ve výši 650.480,- Kč bez DPH. 

2020-05-069 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova na akci „Oprava havarijního stavu oplocení a zdi 
hřbitova - obec Svojetice“ ve výši 951 527 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na výše uvedenou akci. Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje starostku 
obce k podpisu této veřejnoprávní smlouvy. 

2020-05-070 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje ukončení platnosti Dohody o spolupráci při správě, 
úpravě, péči a údržbě zeleně na pozemku ve vlastnictví obce ze dne 29.6.2017 a pověřuje 
starostku obce k zaslání výpovědi k výše uvedené Dohodě bez udání důvodu. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 
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2020-05-071 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci 
Tematického zadání „Podpora hejtmana“  na akci „Letní scéna ve Svojeticích“ ve výši 10 
000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výše uvedenou akci. 
Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje starostku obce k podpisu této veřejnoprávní 

smlouvy. 
2020-05-072 26.8.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě č.002 ke Smlouvě o 

uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č. 
20_SOB01_4121616326 s ČEZ Distribuce a.s. Důvodem k uzavření dodatku je změna 
připojení a technického řešení distribuční soustavy. 


