
Zápis č.6/2020 z veřejného zasedání dne 30.9.2020                                                           Stránka 1 z 12 

 

Zápis č. 6/2020 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.9.2020 od 18:00 

hod v budově Obecního úřadu Svojetice 

 

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

Mazakianová 

 

Omluveni: Ivana Dubská 

Neomluveni: 0 

 

V zasedací místnosti byli z řad veřejnosti přítomni 4 občané. 
 

Zahájení 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 22.9.2020. 

Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č. 5/2020 ze dne 26.8.2020 byl sepsán dne 27.8. 2020 a 

ověřen dne 2.9.2020. 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 Ing. Pavla Churáčka 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 Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 

Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 06 – 073   bylo schváleno.  
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Schválení programu 

 

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

  

1. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová svazková základní škola 

„LOŠBATES“ – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský 

dozor“ uzavřené dne 08. 02.2019  

2. Zpráva Finančního výboru 

3. Rozpočtové opatření č.5/2020 

4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č.IE-12-6008973/001 s 

ČEZ Distribuce, a.s. 

5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120076252 s ČEZ Distribuce, 

a.s. 

6. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 34/2 v k.ú. Svojetice 

7. Různé 
 

Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:  

    

Rozšíření:  

8. Darovací smlouva o převodu stavby č.4/2020 (vodovodní řad A9 a kanalizační řad 

A6 v ul. Točitá) 

9. Plánovací smlouva 7/2020 se spol. BELIVE, a.s. (na základě žádosti právního 

zástupce spol. BELIVE, a.s., ze dne 27.9.2020, aby plánovací smlouva 7/2020 byla 

zařazena na program veřejného zasedání konané dne 30.9.2020 a bylo revokováno 

usnesení zastupitelstva č.2020-03-050 ze dne 17.6.2020, zastupitelům byl 

předložen obsah dopisu právního zástupce spol. BELIVE, a.s. Mgr. I. Budkové) 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

 

Stanovisko člena zastupitelstva pana Eigla: 

Pan místostarosta navrhl bod 9 – zařazení plánovací smlouvy 7/2020 na dnešní zasedání 

nezařazovat, jelikož tuto věc je potřeba znovu řádně prostudovat a prokonzultovat 

s právním zástupcem obce. 

 

 

 

Starostka nechala hlasovat o změně programu. 
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Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování: Pro   5                   Proti   0                     Zdrželi se  0 

Usnesení č.  2020 – 06 – 074 bylo schváleno.  

 

 

Starostka dala hlasovat o programu: 

1. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová svazková základní 

škola „LOŠBATES“ – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský 

dozor“ uzavřené dne 08. 02. 2019 

2. Zpráva Finančního výboru 

3. Rozpočtové opatření č.5/2020 

4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č.IE-12-6008973/001 

s ČEZ Distribuce, a.s. 

5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120076252 s ČEZ 

Distribuce, a.s. 

6. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 34/2 v k.ú. Svojetice 

7. Darovací smlouva o převodu stavby č.4/2020 ( vodovodní řad A9 a kanalizační 

řad A6 v ul. Točitá) 

8. Různé 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 06 – 075  bylo schváleno.  

 
 
Projednání programu 

1. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová svazková základní 
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škola „LOŠBATES“ – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský 

dozor“ uzavřené dne 08. 02.2019 

předkládá: M.Vedralová 

 

 

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele (Pelletier de Fontenay Inc.) vypracovat 

a/nebo poskytnout Objednateli (LOŠBATES) zejména, projektovou dokumentaci, 

inženýrskou činnost, autorský dozor, spolupráci při výběru zhotovitele stavby na 

předmětný projekt a ostatní dílčí plnění definované ve Smlouvě.  Smluvní strany se 

dohodly na navýšení finanční odměny, respektive ceny v rámci plnění předmětné 

Smlouvy. Smluvní strany se na změně ceny dohodly s tím, že tato změna není 

podstatnou změnu Smlouvy, jedná se sice o změnu, která mění ekonomickou rovnováhu 

závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele coby vybraného dodavatele, nicméně s 

ohledem na finanční hodnotu se zároveň jedná o změnu: 

- která nemění povahu veřejné zakázky; 

-jejíž hodnota je nižní než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; a zároveň 

 nižší než 10 % původní hodnoty veřejné zakázky. 

 

S finančním navýšením odměny v hodnotě 1 626 200 Kč bez DPH se jedná o změnu, 

která naplňuje veškeré taxativně uvedené podmínky pro využití tzv. de minimis výjimky 

podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku, a Objednatel je oprávněn tuto změnu provést bez nutnosti provedení 

nového zadávacího řízení podle ZZVZ (zákon o zadávání veřejných zakázek). 

 

Předmětná změna závazku ze Smlouvy spočívající v navýšení finanční odměny za 

projekční práce souvisí zejména s: 

1.6.1 zpracováním projektové dokumentace budov A, B, C a D v pasivním standardu 

v souladu s podmínkami dotačního programu OPŽP, oblast podpory 5.2., za účelem 

získání dotace z tohoto programu; 

1.6.2 návrhem etapizace objektu základní školy na dvě etapy (Objekty ZŠ – A, B, C + 

objekt tělocvičny – D) za účelem čerpání samostatné dotace na oba objekty (viz bod 

1.6.1 výše); 

1.6.3 rozšířením předmětu plnění o přeložky inženýrských sítí podél I/2 (STL plyn, 

dešťová kanalizace). 

 

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 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. 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 5              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 06 – 076  bylo schváleno. 

 

 

 
 

2. Zpráva Finančního výboru  

předkládá: N. Mazakianová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva Finančního výboru. 

Předmět kontroly:  

Kontrola plnění rozpočtu 2020 v oblasti příjmů / výdajů dle stavu k 31.7.2020 

Kontrola dodržení rozpočtových opatření, případné doporučení na další rozpočtová 

opatření. Datum kontroly: 5. 9. 2020 

 PRŮBĚH KONTROLY: 

Finanční výbor (dále také FV) provedl kontrolu plnění rozpočtu dle stavu ke dni 

31.7.2020 v oblasti příjmů i výdajů. K dispozici měl výkaz FIN2-12M k 31.7.2020, pro 

srovnání byl použit dtto výkaz k 31.7.2019 a k 31.12.2019. 

V příjmové oblasti je možno konstatovat příznivý vývoj. V příjmech jsme obdrželi k 

31.7.2020 15 241 190 Kč.  V porovnání k alikvotě rozpočtu  (58.3% z celoroku) se 

pohybují příjmy na úrovni cca 62 % celoroku upraveného rozpočtu resp. 67 % celoroku 

původně rozpočtovaných příjmů na rok 2020. 

V oblasti výdajů se celkové čerpání dle stavu k 31.7. 2020 pohybuje na výši 11 068 605  

Kč, tzn. čerpání celoroku cca na 41,2 % upraveného rozpočtu, resp. na 46,3 % původně 

rozpočtovaných výdajů na rok 2020  

Z hlediska jednotlivých paragrafů/položek předložil finanční výbor doporučení k 

rozpočtovým opatřením. 

Kontrola rozpočtových opatření 

Rozpočtové opatření 1, 2, 3, 4/2020 jsou řádně zaúčtované a promítnuté do rozpočtu. 

Závěrem FV konstatuje, že vývoj plnění rozpočtu na straně příjmů i výdajů k 30.7.2020 

lze považovat za velmi pozitivní. 

 

Předmět kontroly: Kontrola hospodaření MŠ Svojetice za 1. pololetí 2020 
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Termín kontroly: 22. 9. 2020  

PRŮBĚH KONTROLY:  

Finanční výbor (dále také FV) provedl namátkově kontrolu hospodaření MŠ v termínu 

od 1. 1. 2020 až 30. 6. 2020.  K dispozici měl bankovní výpisy, dodavatelské faktury, 

pokladní doklady a podklady pro výplatu mezd zaměstnanců za kontrolované období.   

Účetní doklady jsou přehledně a srozumitelně archivovány po měsících. Kontrola 

potvrdila, že vyplacené finanční prostředky za kontrolované období, jsou podloženy 

příslušnými doklady. 

V zaúčtování dodavatelských faktur a pokladních dokladů nebyly nalezeny žádné 

nesrovnalosti. 

  KONTROLA PŘEDCHOZÍHO DOPORUČENÍ: Došlo k řádnému předložení a 

archivování chybějících faktur z kontroly hospodaření MŠ ve Svojeticích ze dne 16. 3. 

2020.    

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí zprávy z finančního výboru. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 - 06 – 077   bylo schváleno.  

 

 

3. Rozpočtové opatření č.5 

předkládá: J.Eigel 

 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.5/2020 

 



Zápis č.6/2020 z veřejného zasedání dne 30.9.2020                                                           Stránka 7 z 12 

 

PARAGRAF POLOŽKA ROZP.2020 ÚPRAVA

ROZPOČET 

PO ÚPRAVĚ

PŘÍJMY

NI př.transf. 0 4111 50 000,00   1 400 000,00     1 450 000,00

Poplatky ze psů 0 1341 35 000,00 3 000,00             38 000,00

NI př.transf.od krajů 0 4122 1 000 000,00 10 000,00           1 010 000,00

Nebyt.hosp. - příjmy z pronájmů 3613 2132 15 000,00 15 000,00           30 000,00

Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 25 000,00 10 000,00           35 000,00

Příjmy z prodeje pozemků 3111 20 000,00 31 000,00           51 000,00

Přijaté neinv.dary 6171 2321 0,00 3 000,00             3 000,00

CELKEM: 1 472 000,00     

VÝDAJE

Silnice -výdaje na dod.zaj.oprav a údržby 2212 5171 850 000,00 149 000,00 999 000,00

Odv.a čišť.odp.vod a nakl.s kaly 2321 6121 0,00 25 000,00           25 000,00

Výdaje na dod.zaj.oprav a údržby 5171 50 000,00 100 000,00 150 000,00

Neinv.transfery spolkům 3319 5222 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Sport.zařízení-budovy, haly 3412 6121 0,00 180 000,00 180 000,00

Pohřebnictví-nákup ost.sl. 3632 5169 0,00 30 000,00 30 000,00

Kom.sl. a úz.rozvoj - výdaje na dod.zaj. Opravy a údržby3639 5171 170 000,00 30 000,00 200 000,00

Sběr a odv.nebezp.odpadů - nákup ost.služeb 3721 5169 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Sběr a odvoz ost.odpadů - nákup mater. 3723 5139 0,00 15 000,00 15 000,00

Využ. a znešk.ost.odpadů - nájemné 3726 5164 0,00 5 000,00 5 000,00

Využ. a znešk.ost.odpadů - nákup ost.sl. 5169 100 000,00 50 000,00 150 000,00

6249 0,00 5 000,00 5 000,00

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3745 5132 0,00 1 000,00 1 000,00

Bezp. a veř.pořádek-nákup ost.sl. 5311 5169 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Volby do zastup. ÚSC 6115 5132 0,00 2 000,00 2 000,00

Volby do zastup. ÚSC 5139 0,00 5 000,00 5 000,00

Volby do zastup. ÚSC 5168 0,00 4 000,00 4 000,00

Volby do zastup. ÚSC 5169 0,00 5 000,00 5 000,00

Volby do zastup. ÚSC 5173 0,00 1 000,00 1 000,00

Volby do zastup. ÚSC 5175 0,00 3 000,00 3 000,00

Volby do zastup. ÚSC 5021 0,00 15 000,00 15 000,00

Činnost míst.správy- stud.voda 6171 5151 1 000,00 1 000,00 2 000,00

Činnost míst.správy- el.energie 5154 70 000,00 40 000,00 110 000,00

Činnost míst.správy- pošt.služby 5161 10 000,00 5 000,00 15 000,00

Činnost míst.správy- služby el.komunikací 5162 25 000,00 10 000,00 35 000,00

Činnost míst.správy- výdaje na dodav.poř.informací 5166 400 000,00 200 000,00 600 000,00

Činnost míst.správy- zprac.dat a sl. souvis. S IT 5168 220 000,00 150 000,00 370 000,00

Činnost míst.správy- nákup ost.služeb 5169 350 000,00 130 000,00 480 000,00

Činnost míst.správy- výdaje na dodav.zaj.oprav a údržby 5171 0,00 15 000,00 15 000,00

Ost.činnost j.n. - ost.neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov. 6409 5329 28 000,00 12 000,00 40 000,00

CELKEM: 1 308 000,00

8115 (VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)

příjmy 1 472 000,00

výdaje 1 308 000,00

rozdíl 164 000,00
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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 rozpočtové opatření č.5/2020. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 06 – 078   bylo schváleno.  

 

 

4.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č.IE-12-6008973/001 s 

ČEZ Distribuce, a.s. k pozemkům p.č. 263/4, 263/24, 1049/1, 1049/3 v k.ú. Svojetice 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva 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 ( ulice K Ohradám). Rozsah věcného břemene na pozemcích dle této 

smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č. 1435-20621/2020 schváleném 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ. Věcné 

břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 210.400,- kč bez DPH. Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla schválena dne 13.11.2019 pod 

č.us.20019-10-101. 

 

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.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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 06 – 079   bylo schváleno. 

 

 

 



Zápis č.6/2020 z veřejného zasedání dne 30.9.2020                                                           Stránka 9 z 12 

5.Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120076252 s ČEZ Distribuce, 

a.s. 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120076252 

s ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o přeložku stávající rozpojovací skříně SD/722 R413 

umístěné na pozemku p.č. 302 u MŠ a tato skříň bude přeložena na hranici pozemku p.č. 

307/19 vedle vjezdu na pozemek p.č. 307/19 z důvodu výstavby chodníku k mateřské 

škole. Odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy činí cca 

270.000,- Kč. Skutečné náklady budou vyúčtovány po ukončení samotné realizace 

přeložky. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 06 – 080   bylo schváleno.  

 

 

6.Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 34/2 v k.ú. Svojetice  

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr obce požádat o bezúplatný převod pozemku 

p.č. 34/2 o výměře 88m² v k.ú. Svojetice do vlastnictví obce. Jedná se o pozemek ve 

vlastnictví České republiky,  příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad. Pozemek je dle územního plánu veden jako plocha rekreace (sport). 

Pozemek navazuje na obecní pozemek p.č. 34/1, kde tyto pozemky budou součástí 

stavby určené pro novou občanskou vybavenost. 

 

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 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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 06 – 081   bylo schváleno. 

 

 

7. Darovací smlouva o převodu stavby č.4/2020 ( vodovodní řad A9 a kanalizační 

řad A6 v ul. Točitá) 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Darovací smlouva o převodu stavby č.4/2020 ( 

vodovodní řad A9 a kanalizační řad A6 v ul. Točitá). 

Dárci darují obci na vlastní náklady vybudovaný kanalizační řad A6 v délce 254 m, a 

vodovodní řad A9 v délce 301 m v ulici Točitá par.č. 95/48,, 95/49, 95/50, 1035/1 v k.ú. 

Svojetice. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     5    Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020 – 06 – 082   bylo schváleno. 

 

 

8. Různé 

 

- Odpadové hospodářství- na základě poptávky vybraných obcí Ladova kraje ( celkem 

9 obcí) předložila poradenská firma Archconsulting s.r.o. zabývající se odpadovým 

hospodářstvím obcí nabídku na vypracování studie proveditelnosti zajištění sběru, svozu 

a likvidaci odpadů vlastní organizací. Cena studie pro obec Svojetice je ve výši 35.541,- 

Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
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Změny v odpadovém hospodářství obce 

Chystané změny legislativy v oblasti odpadového hospodářství významně zvýší tlak na 

předcházení vzniku odpadů a posun hospodaření s odpady směrem od skládkování k 

třídění a recyklaci. Zákon o odpadech upravuje komplexně pravidla pro nakládání s 

odpadem, jakož i předcházení jeho vzniku, a s těmito pravidly související práva a 

povinnosti osob v odpadovém hospodářství, včetně působnosti jednotlivých správních 

orgánů.  

 

 

V souladu s tímto trendem také zastupitelstvo naší obce přijme opatření, která budou 

tyto změny zohledňovat. První kroky byly učiněny již na sklonku loňského roku, kdy 

proběhlo čipování odpadních nádob a byl zaveden systém třídění recyklovatelného 

odpadu v domácnostech.  Na to postupně navázala redukce kontejnerových hnízd a 

od roku 2021 bude zavedena povinnost pro všechny obyvatele obce, a to jak trvale 

bydlící tak i majitele chat a jiných rekreačních objektů, aby pro nakládání s 

odpady měli vlastní popelnici. Tato povinnost bude zakotvena v nové obecně závazné 

vyhlášce o odpadech, která bude v platnosti od začátku příštího roku. Kontejnerová 

hnízda se začnou postupně likvidovat v místech, kde trvale žijící rezidenti mají u svých 

rodinných domů nádoby na směsný komunální odpad (SKO) a mají možnost využívat i 

nádoby na tříděný komunální odpad (TKO). Jako první se již odstranily  kontejnery z 

lokalit „Podemlejnská“, „U hřiště“ a „Na Moklině“. Některé z těchto kontejnerů budou 

dočasně využity na posílení kapacity v chatových oblastech. Kontejnery na sklo 

zůstávají v lokalitě Na Kopci, Na Obci ( u jezírka), Na Obci (rozcestí). V příštím 

roce se výrazně zvýší náklady obce na likvidaci odpadu, a to jednak z důvodu zvýšení 

ceny za ukládání na skládce v Radimi, a jednak díky zvýšení cen ze strany svozové 

firmy za výsyp a odvoz SKO a TKO. Lze proto předpokládat určité úpravy také v ceníku 

poplatků za popelnici pro příští rok s tím, že obec se bude snažit minimalizovat 

navyšování poplatků. K tomu je možno dále přispět také efektivním hospodařením nás 

všech s odpady. Jde zejména o to, aby byla zvolena odpovídající frekvence výsypu, 

tzn. aby vysypávaná popelnice byla pokud možno plná nebo alespoň z její větší 

části, (platí se za každý výsyp bez ohledu na hmotnost obsahu). Dále budeme 

pokračovat v útlumovém trendu co do počtu veřejných kontejnerových hnízd. Je naší 

snahou, aby se těžiště třídění odpadu přeneslo z obecních prostor do jednotlivých 

domácností. Souběžně s tím  pokračujeme v projektové přípravě a realizaci výstavby 

centrálního shromaždiště komunálního odpadu. 

 

 

- Ukončení patrol – došlo k ukončení spolupráce s bezpečnostní agenturou na 

zajišťování patrolování v obci s ohledem na vysokou nákladovost a nízkou efektivitu. 
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Vzhledem k ukončení patrol, obec hledá jiné řešení pro zajištění pořádku a bezpečnosti 

v obci. Další možnost, která je zatím v jednání, je spolupráce s Městskou policií 

v Kostelci nad Černými lesy.  

 

 

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: 1.10.2020 

 

Zapisovatel:  Dominika Doleželová              Podpis:  

 

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček   JUDr. Antonín Dohnal 

 

          Podpis:      Podpis:    

          dne :                 dne: 
            
 

Starostka :  Mgr. Martina Vedralová 

 

          Podpis: 

          dne: 


