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Zápis č. 5/2020 
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 26.8.2020 od 18:00 

hod v budově Obecního úřadu Svojetice 

 

Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Antonín Dohnal, Ivana Dubská, Nela 

Mazakianová 

 

Omluveni: Ing. Pavel Churáček 

Neomluveni: 0 

 

V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno  10  občanů. 
 

Zahájení 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, které oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 17.8.2020. 

Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č. 4/2020 ze dne 17.7.2020 byl sepsán dne 17.7.2020 a 

ověřen dne 17.7.2020. 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 paní Ivanu Dubskou 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 Ivanu Dubskou a JUDr. 

Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 058   bylo schváleno.  
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Schválení programu 

 

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

  

1. Zahájení procesu JŘBU – zadání služby „ Sběru, přepravy a odstraňování odpadu“ 

vybranému dodavateli 

2. Schválení smlouvy na služby v oblasti odpadového hospodářství 

3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č.IV-12-6021802/3 k 

pozemku p.č. 1039/1 v k.ú. Svojetice 

4. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby  č.IV-12-6026482/1 k pozemku p.č. 1043/8 a 202/3  v k.ú. Svojetice 

5. Schválení navýšení odměny za výkon funkce neuvolněného 2. místostarosty 

6. Návrh na prodloužení termínu pro náměty a návrhy k „ Návrhu Strategického 

rozvojového dokumentu obce Svojetice pro období 2020-2030" 

7. Schválení výzvy k započetí prací dle bodu 2.5 Smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace ze dne 8.2.2019 (pro stavební povolení – LOŠBATES 

8. Schválení úhrady odměny za splnění bodu 3.3. Smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace ze dne 8.2.2019 ( LOŠBATES) 

9. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace – hřbitov. 

10. Různé 

 

Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:  

 

Vypuštění:  

1. Zahájení procesu JŘBU – zadání služby „ Sběru, přepravy a odstraňování odpadu“ 

vybranému dodavateli 

2. Schválení smlouvy na služby v oblasti odpadového hospodářství 

     

Rozšíření: 

11. Schválení objednávky služeb v oblasti nakládání s odpady. 

12. Schválení vypovězení dohody o spolupráci při správě, úpravě, péči a údržbě zeleně 

na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 173/5  a 173/6 v k.ú. Svojetice. 

13. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace - Letní scéna ve Svojeticích 

14. LOŠBATES – Odsouhlasení Dodatku ke Smlouvě č. 002 ke Smlouvě o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č. 

20_SOB01_4121616326  

 

 

Starostka nechala hlasovat o změně programu. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 

 

Výsledek hlasování: Pro   5                   Proti   0                     Zdrželi se  0 

Usnesení č.  2020 – 05 – 059 bylo schváleno.  

 

 

Starostka dala hlasovat o programu: 

 

1. Schválení objednávky služeb v oblasti nakládání s odpady 

2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č.IV-12-6021802/3 k 

pozemku p.č. 1039/1 v k.ú. Svojetice 

3. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby  č.IV-12-6026482/1 k pozemku p.č. 1043/8 a 202/3  v k.ú. Svojetice 

4. Schválení navýšení odměny za výkon funkce neuvolněného 2. místostarosty 

5. Návrh na prodloužení termínu pro náměty a návrhy k „ Návrhu Strategického 

rozvojového dokumentu obce Svojetice pro období 2020-2030" 

6. Schválení výzvy k započetí prací dle bodu 2.5 Smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace ze dne 8.2.2019 (pro stavební povolení - LOŠBATES) 

7. Schválení úhrady odměny za splnění bodu 3.3. Smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace ze dne 8.2.2019 ( LOŠBATES) 

8. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace - hřbitov 

9. Schválení vypovězení dohody o spolupráci při správě, úpravě, péči a údržbě zeleně 

na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 173/5  a 173/6 v k.ú. Svojetice 

10. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní   

smlouvy o poskytnutí dotace - Letní scéna ve Svojeticích 

11. LOŠBATES- – Odsouhlasení Dodatku ke smlouvě č. 002 ke Smlouvě o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č. 

20_SOB01_4121616326 

12. Různé 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 060  bylo schváleno.  
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Projednání programu 

1.Schválení objednávky služeb v oblasti nakládání s odpady 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelé obce byli informováni, že proběhlo otevřené nadlimitní výběrové řízení na 

zakázku „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Ladův kraj", zajišťované firmou Arch 

consulting. Obec Svojetice byla členem sdružení zadavatelů na tuto zakázku. Veřejná 

zakázka byla ukončena, jelikož nebyla podána žádná nabídka. 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 061  bylo schváleno. 

 

 

Vzhledem k tomu, že obci končí smlouva s firmou FCC na svoz odpadů a obrat obce je 

pod 2 mil. Kč bez DPH za odpady za rok není nutné zahájit jednací řízení bez uveřejnění 

za účelem zadání služeb sběru, přepravy a odstraňování odpadu vybranému dodavateli, 

společnosti FCC Česká republika, s.r.o. Obce, které mají obrat do 2 mil. Kč obdrželi od 

FCC návrh na přímou objednávku, kde se Dodavatel FCC Česká republika, s.r.o. 

zavazuje ke sběru, svozu, přepravě, třídění, využívání, odstraňování a likvidaci 

komunálního odpadu ve všech jeho kategoriích dle Vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (dále jen „Katalog odpadů“) a dalších druhů 

odpadů dle potřeby.  Tato objednávka má platnost od 1.8.2020 do 31.1.2021. Přílohou je 

ceník platný od 1.8.2020, kde dochází k nárustu cen. 

 

Návrh usnesení: 

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“. 
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 062   bylo schváleno.  

 
 

2.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č.IV-12-6021802/3 k 

pozemku p.č. 1039/1 v k.ú. Svojetice 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena 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. Jedná 

se o pokládku nového kabelového vedení NN a pilíř NN. 

Věcné břemeno činí 32 m². Jednorázová náhrada za věcné břemeno činí 25.600,- 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 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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 - 05 – 063   bylo schváleno.  

 

 

3.Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby  č.IV-12-6026482/1 k pozemku p.č. 1043/8 a 202/3  v k.ú. Svojetice 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-6026051/VB/004 s ČEZ Distribuce a.s.. 

Jedná se o pokládku nového kabelového vedení NN, předpokládaný rozsah věcného 

břemene činí 55bm. Jednorázová náhrada za VB bude v předpokládané výši 46.750,- 

Kč. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 
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Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 064   bylo schváleno.  

 

 

4.Schválení navýšení odměny za výkon funkce neuvolněného 2. místostarosty 

předkládá: M.Vedralová 

 

Starostka obce navrhla navýšení odměny za výkon funkce neuvolněného 2.místostarosty 

Ing. Pavla Churáčka v souladu v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích a nařízení  č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků ve výši 19.000,- Kč ( sjednocení odměn místostarostů). 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

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. 
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Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 065   bylo schváleno. 

 

 

5.Návrh na prodloužení termínu pro náměty a návrhy k „ Návrhu Strategického 

rozvojového dokumentu obce Svojetice pro období 2020-2030" 

předkládá: M. Vedralová 

 

Na základě žádosti a připomínek člena spolku ČSOP Svojetice a paní H.B. starostka 

navrhla prodloužení termínu na připomínkování a podněty občanů ke Strategickému 

rozvojovému plánu obce pro období 2020-2030 prodloužit do pondělí 19.10.2020. 

Všechny strategické rozvojové dokumenty jsou vyvěšeny na webu obce. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 066   bylo schváleno.  

 

 

6.Schválení výzvy k započetí prací dle bodu 2.5 Smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace ze dne 8.2.2019 (pro stavební povolení - LOŠBATES) 

předkládá: M.Vedralová 

 

Na základě splnění činnosti dle bodu 2.5 Smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 8. 2. 2019, bude 

projekční kancelář vyzvána k započetí prací dle bodu 2.5 (dokumentace pro vydání 

stavebního povolení) této Smlouvy s tím, že projekt bude v pasivním standardu a 

projekční kancelář bude respektovat smlouvu s firmou, která bude vypracovávat poklad 

na pasivní standard. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 



Zápis č.5/2020 z veřejného zasedání dne 26.8.2020                                                           Stránka 8 z 12 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 067   bylo schváleno. 

 

 

7.Schválení úhrady odměny za splnění bodu 3.3. Smlouvy na vytvoření projektové 

dokumentace ze dne 8.2.2019 ( LOŠBATES) 

předkládá: M.Vedralová 

 

Projekční kancelář předložila Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu 

Středočeského kraje, č.j. 059022/2020/KUSK ze dne 22.6.2020, které nabylo právní 

moci 25.7.2020, kterým bylo rozhodnuto, že záměr „Nová svazková základní škola 

LOŠBATES“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle 

zákona. Tím byl splněn bod 3.3 Smlouvy – proces posouzení vlivu na životní prostředí. 

Za to náleží zhotoviteli dle přílohy č. 2 odměna ve výši 650.480,- Kč bez DPH. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5    Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 068   bylo schváleno. 

 

 

8.Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace – Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova - 

obec Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 
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Starostka obce sdělila Zastupitelstvu obce Svojetice, že Zastupitelstvo Středočeského 

kraje na svém zasedání dne 3. 8. 2020 projednalo poskytnutí dotací z Programu 2017-

2020 z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a 

usnesením č. 014-26/2020/ZK SCHVÁLILO poskytnutí dotace na základě naší žádosti o 

poskytnutí dotace –„Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova - obec Svojetice“ 

prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy a to ve výši 951 527 Kč. Zastupitelstvu obce byl 

předložen návrh veřejnoprávní smlouvy. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 069   bylo schváleno. 

 

 

9.Schválení vypovězení dohody o spolupráci při správě, úpravě, péči a údržbě 

zeleně na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 173/5  a 173/6 v k.ú. Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 

 

Starostka obce navrhla vypovězení dohody o spolupráci při správě, úpravě, péči a údržbě 

zeleně na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 173/5  a 173/6 v k.ú. Svojetice s partnerem 

ČSOP Svojetice, zastoupené Jiřím Šídlem.  

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

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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Výsledek hlasování:  Pro     4     Proti  0               Zdrželi se 1 

Usnesení č. 2020 – 05 – 070   bylo schváleno. 

 
 

10.Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Letní scéna ve Svojeticích 

předkládá: M.Vedralová 

 

Starostka obce sdělila Zastupitelstvu obce Svojetice, že Zastupitelstvo Středočeského 

kraje na svém zasedání dne 3. 8. 2020 projednalo poskytnutí dotace z Programu 2017-

2020 z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění 

následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ a 

usnesením č. 008-26/2020/ZK SCHVÁLILO poskytnutí dotace na základě naší žádosti o 

poskytnutí dotace –„ Letní scéna ve Svojeticích“ prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

a to ve výši 10 000 Kč. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy.  

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 071   bylo schváleno. 

 

 

11.LOŠBATES- – Odsouhlasení Dodatku ke smlouvě č.002 ke Smlouvě o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č. 

20_SOB01_4121616326. 

předkládá M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen k odsouhlasení Dodatek 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. 
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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 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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 05 – 072   bylo schváleno. 
 

 

12) Různé 

1.Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru předložit na příštím zasedání ZO 

zprávu o výsledcích kontroly hospodaření MŠ Svojetice za 1. pololetí 2020 a provést 

kontrolu plnění rozpočtu 2020 v oblasti příjmů/výdajů dle stavu k 31. 7. 2020 

2.ZŠ Mukařov 

Paní starostka informovala občany o průběhu přijímání dětí do prvních tříd ZŠ Mukařov, 

kdy zatím do dnešního dne nemáme přijato cca 10 dětí do ZŠ Mukařov. Obec Svojetice 

byla v době zápisu dětí do 1. tříd spádovou obcí do ZŠ Mukařov, tudíž pro všechny děti 

školského obvodu měla platit stejná kritéria pro přijetí do prvních tříd. Kritéria pro 

přijímání do ZŠ Mukařov byla náhle dva dny, před samotným počátkem zápisu změněna 

v neprospěch spádových obcí a některé děti nebyly přijaty. Obce sdružené ve svazku 

LOŠBATES připravily pro rodiče nepřijatých dětí odvolání proti rozhodnutí ředitelky 

ZŠ Mukařov a diskriminačních kritérií pro přijímání dětí. Starostka obce Svojetice spolu 

s panem starostou z Louňovic se zúčastnila několika jednání na Krajském úřadě 

Středočeského kraje ohledně řešení této situace. Kraj rozhodl, že se rozhodnutí paní 

ředitelky vrací k novému projednání a novému rozhodnutí z důvodu, že ředitelka 

nepostupovala při přijímacím řízení v souladu s ustanovením §36 odst.7 školského 

zákona. I přesto došlo k opětovnému zamítnutí ze strany ZŠ Mukařov a obec opět 

připravila pro rodiče prvňáků další odvolání ke KÚ. Na programu mimořádného 

veřejného zasedání Zastupitelů obce Mukařova dne 24.8. 2020 byl bod o navýšení 

kapacity ZŠ Mukařov, ale zasedání bylo zrušeno a kapacita školy tudíž nebyla navýšena. 

Nyní se čeká na rozhodnutí Krajského úřadu o přijetí dětí do ZŠ Mukařov.  

 

 Dne 7.7.2020 obec obdržela dopis od zřizovatele ZŠ Mukařov (tj. Obec Mukařov) že, 

Zastupitelstvo obce Mukařov schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Mukařova 

č.2/2020, kterou mění OZV obce Mukařova č.1/2014 tak, že se spádový školský obvod 

ZŠ Mukařov vymezuje obvodem pouze obce Mukařov. 
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13) Diskuze 

 

• Strategický rozvojový plán obce – připomínka k SRPO, paní H.B. se domnívá, že 

ve zmiňovaném plánu nejsou zahrnuty v dostatečném rozsahu plány k rozšíření 

sociálního zázemí v obci (např. lékaři, škola, komunikace, chodníky). 

Zastupitelstvo obce se vyjádřilo tak, že škola, chodníky, komunikace se již 

intenzivně řeší, ve strategickém plánu jsou tyto cíle uvedeny a  lékaři po 

předchozích jednáních nemají zájem mít v obci otevřenou praxi. Zastupitelé se 

domnívají se, že obci hlavně chybí možnost sportovního a kulturního vyžití pro 

všechny věkové kategorie v každém ročním období a kryté multifunkční zařízení, 

včetně kvalitního zázemí pro sport by bylo vhodným řešením. Obec musí mít 

zpracovaný nejen strategický plán obce ale i od roku 2017 plán rozvoje sportu. 

Vzhledem k tomu, že obec doposud neměla vypracovaný plán rozvoje sportu a 

tudíž neměla splněnou svou povinnost, nechala obec tento dokument vypracovat. 

V dokumentu byly zohledněny společné vize a  požadavky obce a  spolku TJ 

Sokol Svojetice. 

 

• Hluk a nepořádek v obci – i přes veškerou snahu se stále nedaří omezit hluk a 

nepořádek v nočních hodinách na veřejných prostranstvích. Posun k lepšímu 

nastal v omezení parkování a shlukování aut u obecního parku, kde zůstávaly 

odpadky. V nočních hodinách nadále pokračuje konzumace alkoholu nezletilými 

mladistvými a pouštění hlasité hudby z reproduktorů až do ranních hodin. 

Skupinu těchto mladých mnohdy tvoří nezletilé, školou povinné děti. 

 

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

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19:15 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.8.2020 

 

Zapisovatel:  Dominika Doleželová              Podpis:  

 

Ověřovatelé: Ivana Dubská      JUDr. Antonín Dohnal 

 

          Podpis:      Podpis:    

          dne :                 dne: 
            
 

Starostka :  Mgr. Martina Vedralová 

 

          Podpis: 

          dne: 


