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Obsah 

2020-08-106 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2020-08-107 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu. 

2020-08-108 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
 

2020-08-109 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočet obce Svojetice na rok 2021 jako 
schodkový v paragrafovém znění. Krytí schodku je plně zajištěno ze zůstatku na 
bankovních účtech. 

2020-08-110 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-
2024. 

2020-08-111 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 
2021. ve výši 869 000,- Kč. Tento příspěvek bude vyplácen čtvrtletně. Poskytnutý 
příspěvek bude použit na neinvestiční náklady MŠ a na mzdy účetní. 

2020-08-112 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje kalkulaci jednotkové ceny pro vodné za 
kalkulační období od 1.1.2021- 31.12.2021ve výši 41,- Kč/m3 bez DPH a schvaluje 
navýšení ceny pro vodné o jednotkové nájemné ve výši 3,- Kč/m3 ke kalkulované 
ceně bez DPH 

2020-08-113 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje kalkulaci jednotkové ceny stočného na 
kalkulační období od 1.1.2021-31.12.2021 ve výši 47,- Kč/m3 bez DPH. Cena 
stočného vybírána koeficientem bude od 1.1.2021-31.12.2021ve výši 1645,-
Kč/os/rok bez DPH 

2020-08-114 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice č. 
4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Svojetice. 

2020-08-115 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o 
poplatku za komunální odpad.  



Výpis usnesení č.8/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Svojetice                 

                               ze dne 16. 12. 2020 
     

  

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 16. 12. 2020                  
 Stránka 2 z 2 

 

            

            

            

            

            

            

          

 

 

Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

 
Usnesení č. 
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Obsah 

2020-08-116 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice č. 
6/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

2020-08-117 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje provedení inventarizace za rok 2020 a 
inventarizační komisi ve složení Pavel Churáček jako předseda, členové Antonín Dohnal a 
Ivana Dubská. 

2020-08-118 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje ukončení pořizování Změny č.2 Územního plánu 
Svojetice. 

2020-08-119 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za rok 2020 
starostce obce ve výši 85.000,- Kč z důvodu splnění významných úkolů spočívajících v tom, 
že  připravila a vypracovala žádosti o dotace na akce „Oprava havarijního stavu oplocení a 
zdi hřbitova – obec Svojetice“, „Rekonstrukce návesní nádrže – Svojetice“, vč. realizace 
výběrového řízení, žádost o dotaci na akci „ Modernizace technologie chlazení v MŠ“ a 
žádost o dotaci na akci  „Letní scéna ve Svojeticích“. Všechny byly poskytovatelem dotace 
schváleny. Dále pak zvládnutí situace související s koronavirovou nákazou. 

2020-08-120 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.7/2020. 
 

2020-08-121 16.12.2020 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za rok 2020 členovi 
zastupitelstva obce paní Ivaně Dubské ve výši 5.000,- Kč z důvodu velmi aktivní přístup a 
dohled nad projektovými pracemi nové svazkové školy LOŠBATES a jednání v kauze 
spádovosti ZŠ Mukařov. 


