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2020-06-073 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka  a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 
 

2020-06-074 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu pouze o bod 8 Darovací 
smlouva o převodu stavby č.4/2020 ( - vodovodní řad A9 a kanalizační řad A6 v ul. 
Točitá). Bod 9 – Plánovací smlouva nebude zařazena do programu. Plánovací 
smlouva bude projednána na nejbližším veřejném zasedání. 
 

2020-06-075 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
 

2020-06-076 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě na vytvoření 

projektové dokumentace na výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na 

projektu „Nová svazková základní škola „LOŠBATES“ – projektová dokumentace, 

inženýrská činnost, autorský dozor“ uzavřené dne 08. 02.2019 s tím, že Smluvní 

strany se dohodly na navýšení finanční odměny v hodnotě 1.626.200,- Kč bez DPH 

v rámci plnění předmětné smlouvy. 

 

2020-06-077 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí zprávy z finančního výboru. 
 

2020-06-078 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.5/2020. 
 

2020-06-079 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene -
služebnosti č.IE-12-6008973/001 s ČEZ Distribuce k pozemkům p.č. 263/4, 263/24, 
1049/1, 1049/3 v k.ú. Svojetice, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 210.400,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k jejímu 
podpisu. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 
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2020-06-080 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120076252 s 
ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 

2020-06-081 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 34/2 v k.ú. 
Svojetice (vlastnické právo Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 

Státní pozemkový úřad), do vlastnictví Obce Svojetice. 
2020-06-082 30.9.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu o převodu stavby č.4/2020 -

vodovodní řad A9 a kanalizační řad A6 v ul. Točitá  par.č. 95/48,, 95/49, 95/50, 1035/1 v 
k.ú. Svojetice a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 


