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2020-07-083 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 
 

2020-07-084 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu. 

2020-07-085 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
 

2020-07-086 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene -
služebnosti č. IV-12-6022927/1 s ČEZ Distribuce k pozemkům p.č. 1049/1 v k.ú. 
Svojetice, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 8 000,- Kč bez 
DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 

2020-07-087 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice revokuje usnesení č. 2020-03-050 ze dne 17.6.2020 a 
schvaluje Plánovací smlouvu 8/2020 s Belive a.s.( výše příspěvku 50.000,- Kč s 
podmínkou vybudování vodovodního a kanalizačního řadu vč. přípojek) a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy. 
 

2020-07-088 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.6/2020. 
 

2020-07-089 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje jako člena Kontrolního výboru pana Jana 
Skácela. 
 

2020-07-090 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Prohlášení stavebníka/investora č. 3/2020- 
LOŠBATES pro ŘSD. 
 

2020-07-091 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje „Smlouvu o vybudování místní komunikace“. 
Stavba „Infrastruktury“ bude vybudována na pozemcích par.č. 157/9, 163/2, 
163/38, 164/1,164/2,168/1,171/32,171/4,510 v k.ú. Louňovice, podle projektu 
„Nová svazková základní škola LOŠBATES“ 
 

2020-07-092 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. S-2458/00066001/2020-KH/No/BS s Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje (výstavba chodníku – dešťová kanalizace). 
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2020-07-093 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Svojetice pro 
období 2020-2030 včetně Plánu rozvoje sportu. 
 

2020-07-094 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na 
Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro 
dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na akci „ Rekonstrukce 
místní komunikace V Průhonu, Louňovická“. 
 

2020-07-095 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o poskytnutí Příspěvku ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury 
směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupnění 
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021 na akci „ 
Výstavba chodníku v obci Svojetice v komunikaci Choceradská“. 
 

2020-07-096 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu ev. č. 6/2020 s IDEA s.r.o. na 
částku 15 000,- Kč a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 

2020-07-097 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Kupní smlouvu (ev. č. 7/2020) a dohodu o zrušení 
věcného břemene s IDEA s.r.o. za kupní cenu ve výši 15.000,- Kč  a pověřuje starostku obce 
k jejímu podpisu. 
 

2020-07-098 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. Svojetice 1072/1 – přeložka NN, IZ-12-
6002247/VB/1 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 

2020-07-099 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IVP-126027225/P001, 
Svojetice, 307 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
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2020-07-100 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice (obec je členem DSO LOŠBATES) souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2011+ a NIP 
prostřednictvím dobrovolného svazku obcí. Předmět žádosti o dotaci – Technická 
studie. 
 

2020-07-101 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice (obec je členem DSO LOŠBATES) souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2011+ a NIP 
prostřednictvím dobrovolného svazku obcí. Předmět žádosti o dotaci – Projektová 
dokumentace. 
 

2020-07-102 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí Smlouvu o dílo Modernizace 
technologie chlazení v Mateřské škole Svojetice. Cena za dílo je ve výši 886.408,- Kč 
bez DPH 

2020-07-103 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu s vlastníkem technické 
infrastruktury – Cetin a.s. (výstavba chodníků v obci Svojetice v komunikaci 
Choceradská) a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu 

2020-07-104 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ( trojstranná) – Cetin a.s., Středočeský kraj, Obec Svojetice ( výstavba 
chodníků v obci Svojetice v komunikaci Choceradská) a pověřuje starostku obce k 
jejímu podpisu. 
 

2020-07-105 25.11.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ( trojstranná) – Cetin a.s., Obec Svojetice, Obec Svojetice ( výstavba 
chodníků v obci Svojetice v komunikaci Choceradská) a pověřuje starostku obce k 
jejímu podpisu 
 

 

Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 


