Zápis č. 8/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 16.12.2020 od 18:00
hod v budově Obecního úřadu Svojetice
Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Antonín Dohnal, Nela
Mazakianová, Ivana Dubská
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno 8 občanů.
Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina
Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 7.12.2020.Je
přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č. 7/2020 ze dne 25.11.2020 byl sepsán dne 27.11.2020 a
ověřen dne 2.12.2020. 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 pana 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 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 106 bylo schváleno.
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
1. Rozpočet obce Svojetice na rok 2021
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2022-2024
3. Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2021
4. Stanovení vodného na rok 2021
5. Stanovení stočného na rok 2021
6. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 4/2020 a stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojetice
7. Poplatky za komunální odpad na rok 2021- Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o
poplatku za komunální odpad
8. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 6/2020, kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Svojetice 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
9. Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2020
10.Zrušení změny č.2 územního plánu
11.Mimořádná odměna starostce obce
12.Různé
Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:
Rozšíření:
13. Rozpočtové opatření č.7/2020
14. Mimořádná odměna zastupitelce obce paní Ivaně Dubské
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Starostka nechala hlasovat o změně programu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 107 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Starostka dala hlasovat o programu:
1. Rozpočet obce Svojetice na rok 2021
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2022-2024
3. Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2021
4. Stanovení vodného na rok 2021
5. Stanovení stočného na rok 2021
6. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 4/2020 a stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojetice
7. Poplatky za komunální odpad na rok 2021- Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o
poplatku za komunální odpad
8. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 6/2020, kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Svojetice 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
9. Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2020
10.Zrušení změny č.2 územního plánu
11.Mimořádná odměna starostce obce
12.Rozpočtové opatření č.7/2020
13.Mimořádná odměna zastupitelce obce paní Ivaně Dubské
14.Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 108 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Projednání programu
1. Rozpočet obce Svojetice na rok 2021
předkládá: J.Eigel
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Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce a na webu obce dne 30.11.2020, byla
dodržena zákonem vymezená lhůta pro vyvěšení 15 dní před projednáním
v zastupitelstvu. V této lhůtě se občané mohli v souladu s § 16 Zákona o obcích vyjádřit
k návrhu rozpočtu na rok 2021 a to písemně, nebo na jednání zastupitelstva obce. Návrh
rozpočtu byl projednán finančním výborem a s návrhem byli seznámeni všichni
zastupitelé. Během roku bude docházet k úpravám rozpočtu podle získaných finančních
prostředků a nutných výdajů. Plánované rozpočtové příjmy na rok 2021 jsou ve výši
20 583 tis. Kč, plánované rozpočtové výdaje jsou ve výši 22 508 tis. Kč. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji činí 1 925 tis. Kč.
Rozpočet je tedy sestaven jako mírně schodkový s tím, že schodek 1 925 tis. Kč a
splátky investičního úvěru od KB ve výši 1.518 tis. budou financovány ze zůstatků na
účtech. Na účtech obce (u KB a v ČNB) byl k 15.12.2019 celkem zůstatek ve výši 21
390 tis. Kč. Investiční dlouhodobý úvěr na kanalizaci z roku 2016 má stanovenu
splatnost do roku 2036, ročně se splácí 1 518 tis. Kč a k 15.12.2020 zbývá splatit 24 420
tis. Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 109 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2022-2024
předkládá: J. Eigel
Zastupitelstvu obce byl předložen střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024.
Střednědobý výhled je plánován pro roky 2022-2024 jako schodkový, protože se
předpokládá, že bude probíhat výstavba svazkové školy LOŠBATES, kde bude přispívat
také naše obec jakožto člen svazku. Jedná se pouze o odhad, protože přesná výše
investic v jednotlivých letech není v době vypracování tohoto stř.dobého výhledu ještě
známa. Pro rok 2024 je plánován přebytkový rozpočet.
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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 střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 - 08 – 110 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3. Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2021
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2021. Dle
navrhovaného rozpočtu MŠ je navrhován v příjmových položkách příspěvek od
zřizovatele – Obec Svojetice na provoz MŠ ve výši 869 000,- Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 111 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4. Stanovení ceny vodného na rok 2021
předkládá: M.Vedralová
Obec od provozovatele vodovodního řadu firmy I.T.V. obdržela informaci o kalkulaci
vodného na rok 2021. Cena vodného na rok 2021 je stanovena na 41,- Kč/m3 bez DPH.
Od provozovatele došlo k navýšení ceny o 0,50 Kč/m3 bez DPH. Navýšení o nájemného
ve výši 5,- Kč/m 3 bez DPH navrhuji snížit na 3,- Kč/m 3 bez DPH. Konečná cena
vodného pro odběratele navýšená o nájemné bude činit 44,- Kč/m 3 bez DPH. Konečná
cena pro odběratele bude ve výši 48,40 Kč/m 3 s DPH. Oproti loňskému roku dojde
k mírnému sníženy ceny za vodné o 1,65 Kč/m 3 s DPH.
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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 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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 112 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Stanovení ceny stočného pro rok 2021
předkládá: M. Vedralová
Obec obdržela z Ministerstva životního prostředí výzvu k provedení nápravy u projektu
Operačního programu Životního prostředí 2007-2013 akce „Svojetice -tlaková
kanalizace a ČOV“ spočívající k provedení opatření k nápravě formou úpravy ceny pro
stočné na rok 2021. Vybíraná cena za stočné dosahovala pouze 89% ceny pro stočné dle
relevantní finanční analýzy. Dle podmínek poskytnutí dotace musí skutečná cena pro
stočné dosahovat alespoň 90 % ceny pro stočné dle relevantní finanční analýzy
přepočteno na běžné ceny daného roku. Podmínky musí obec plnit po celou dobu
udržitelnosti projektu ( tj. 10 let od ukončení realizace akce). Náprava musí být
provedena nejpozději do 31.12.2021. V opačném případě bude předáno příslušnému
orgánu finanční správy k vymáhání pokuty. Kalkulace ceny pro rok 2021je kalkulována
ve výši 47,- Kč/m3 bez DPH. Směrné číslo 1645,- Kč/os/rok bez DPH. Konečná cena
pro odběratele bude ve výši 51,70 Kč/m³ s DPH, dle směrného čísla ve výši 1809,5
Kč/os/rok s DPH.
Oproti loňskému roku dojde k navýšení ceny za stočné o 1,21 Kč/m³ s DPH. Část financí
se ukládá na účet obnovy kanalizace.
V letošním roce se nám podařilo vybrat většinu nedoplatků za stočné evidovaných již od
roku 2016. Během roku 2020 obdrželi někteří odběratelé /vlastníci kanalizačních
přípojek výzvu k úhradě neuhrazených plateb za stočné. Z původní dlužné částky 370tis.
byla většina plateb již uhrazena. Stav pohledávek za stočné ke konci roku 2020 činí cca
65tis. Převážně jde o pohledávky za vlastníky, kteří svou nemovitost již prodali a
odstěhovali se. Tito budou muset také dlužné stočné uhradit v souladu s uzavřením
Smlouvy o odvádění odpadních vod, která s nimi byla sepsána.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zápis č.8/2020 z veřejného zasedání dne 16.12.2020

Stránka 6 z 14

Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 113 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6. Obecně závazná vyhláška 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
předkládá: P. Churáček
Zastupitelstvu obce byla předložena OZV č. 4/2020 o systému shromažďování, sběru,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Svojetice.
Přijetím této vyhlášky se zrušuje OZV č. 1/2015 ze dne 1.4.2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojetice, a současně také OZV č.
4/2019 ze dne 1.1.2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2015. Změny
vyplývají z nového zákona o odpadech a celkového zvýšení nákladů v odpadovém
hospodářství obce. Z toho pak plyne povinnost, aby každý majitel nemovitosti v obci,
která má popisné nebo evidenční číslo, měl k této nemovitosti registrovanou popelnici
na směsný komunální odpad. Následně budou v obci odstraněny 1100 litrové kontejnery
na směsný komunální odpad z dosud provozovaných veřejných shromaždišť.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 114 bylo schváleno.
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7. Poplatky za komunální odpad na rok 2021- Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o
poplatku za komunální odpad
předkládá: P. Churáček
Zastupitelstvu obce byla předložena obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 5/2020.
Zohledňuje zvýšení nákladů způsobené změnou cen za svoz a likvidaci odpadu od
svozové firmy a skládkovné.
Poplatková struktura je předkládanou vyhláškou stanovena následovně:
Poplatky [Kč/rok] dle objemu popelnice a frekvence svozu

Směsný komunální

80 l (1x za týden)

3 700,00

80 l (1x za 2 týdny)

2 100,00

110 l (1x za týden)

4 600,00

110 l (1x za 2 týdny)

2 600,00

120 l (1x za týden)

4 600,00

120 l (1x za 2 týdny)

2 600,00

240 l (1x za týden)

7 000,00

240 l (1x za 2 týdny)

4 400,00

80 l IV-XI (1x za 2 týdny)

1 500,00

120 l IV-XI (1x za 2 týdny)

1 800,00

240 l IV-XI (1x za 2 týdny)

3 100,00

Přijetím této vyhlášky se zrušuje OZV č. 1/ 2017 ze dne 3.1.2018.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o poplatku
za komunální odpad.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 115 bylo schváleno.
8. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 6/2020, kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Svojetice 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
předkládá: P. Churáček
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Zastupitelstvu obce byla předložena obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 6/2020.
Touto vyhláškou se mění čl.5, odst.2 obecně závazné vyhlášky obce Svojetice č. 1/2020,
ze dne 4.3.2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Změna spočívá
ve snížení poplatku za trvale vyhrazené parkovací místo pro osobní a nákladní vozidlo, a
to z 1.000,-Kč/měs. na 300,-Kč/měs. (osobní) a z 2.000,-Kč/měs. na 1.500,-Kč/měs.
(nákladní). Ostatní ustanovení této OZV zůstávají beze změn.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice č.
6/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 116 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

9. Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2020
předkládá: M. Vedralová
Inventarizace probíhá 1x ročně, vždy k 31.12. daného účetního roku. Vyhlášena je
v souvislosti s roční uzávěrkou. Inventarizaci je třeba ukončit nejpozději do dvou měsíců
po rozvahovém dni.
Starostka navrhla inventarizační komisi ve složení: předseda Pavel Churáček, členové
Antonín Dohnal a Ivana Dubská
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje provedení inventarizace za rok 2020 a
inventarizační komisi ve složení Pavel Churáček jako předseda, členové Antonín Dohnal
a Ivana Dubská.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 117 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

10. Zrušení změny č. 2 územního plánu Svojetice
předkládá: M. Vedralová
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Starostka předložila návrh na zrušení změny č.2 Územního plánu Svojetice. Změna č.2
ÚP Svojetice, kterou zahájilo předešlé vedení obce vážně zasahuje do práv majitelů
soukromých pozemků, kteří jsou připraveni nárokovat po obci náhradu škody za
zmařené investice.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje ukončení pořizování Změny č.2 Územního
plánu Svojetice.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 118 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Mimořádná odměna starostce obce
předkládá: J.Eigel
V souladu s ustanovením § 76 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích navrhuji poskytnutí
mimořádné odměny starostce ve výši Kč 85 tis. (zákon umožňuje poskytnutí odměny až
do výše 2 násobku měsíční odměny, tzn. až do výše cca 120 tis.).
Odůvodnění: paní starostka nad rámec svých povinností 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.
Tyto dotace v celkovém objemu přinášejí pro obec 2.930 tis. Kč + je potřeba vzít v potaz
i úsporu prostředků, které by byly hrazeny, kdyby tyto žádosti o dotace zpracovávala pro
obec specializovaná agentura. Dále byla paní starostka klíčovou osobou za obec v rámci
všech aktivit a opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou (vč. zastupování obce
v rámci krizového štábu).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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
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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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 119 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

12.Rozpočtové opatření č.7/2020
předkládá: J.Eigel
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.7/2020.
Navrhovaným rozpočtovým opatřením jsou sníženy celkové příjmy na základě reálného
vývoje o cca 651 tis. Kč a současně sníženy také celkové výdaje o cca 1 872 tis. Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Zápis č.8/2020 z veřejného zasedání dne 16.12.2020

Stránka 11 z 14

PARA
GRAF
0
0
0
0
0

PŘÍJMY
Daň z příjmů práv. osob
Daň z přidané hodnoty
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp

NI. př. transf. od krajů
Inv.př. transf. Od krajů

POLOŽKA
1121
1211
4111
4122
4222

ROZPOČET PO
ROZP.2020
ÚPRAVA
ÚPRAVĚ
2 800 000,00
-700 000,00
2 100 000,00
6 700 000,00
100 000,00
6 800 000,00
1 433 606,68 2 606,68
1 431 000,00
1 020 000,00
951 527,00
1 971 527,00
1 000 000,00 - 1 000 000,00
0,00

CELKEM

-

651 079,68

VÝDAJE
2212
2219
Pitná voda - Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.
2310
Odvád.a čišť.odp.vod a nakl. s kaly - Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2321
Silnice - Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

Ostatní zál. pozem .kom unikací - Budovy, haly a stavby

- Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
Vodní díla v zem .krajině - Budovy, haly a stavby
MŠ - Budovy, haly a stavby

ZŠ - Budovy, haly a stavby
- Invest.transf.veř.rozp.míst.úrovně
Veř. osv. - Budovy, haly a stavby

Pohřebnictví - Nákup materiálu j.n.
- Nákup ost.služeb

2341
3111
3113
3631
3632

- Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž

Kom.služby a úz. rozvoj - Pozemky
Sběr a odvoz kom .odpadů - Nákup materiálu j.n

3639
3722

- Budovy, haly a stavby
Činnost m ístní správy - Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.

6171

- Studená voda
- Výdaje na dodav. pořízení informací
- Zpracování dat a služby souv. s IT a kom
- Nákup ost.služeb
- Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
Pojištění funkčně nespecifik .- Služby peněžních ústavů
Ostatní činnosti - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

6320
6409

5171
6121
5329
5011
5032
6121
6121
6121
6349
6121
5139
5169
5171
6130
5139
6121
5031
5151
5166
5168
5169
5175
5163
5909

999 000,00
251 000,00
1 100 000,00 - 900 000,00
25 000,00
25 000,00
350 000,00
15 000,00
30 000,00
5 000,00
2 650 000,00
450 000,00
50 000,00 1 200 000,00
3 000 000,00 -3 000 000,00
0,00
950 000,00
350 000,00
-300 000,00
0,00
10 000,00
30 000,00
15 000,00
1 750 000,00
225 000,00
15 000,00
15 000,00
90 000,00
40 000,00
1 200 000,00 -1 000 000,00
170 000,00
15 000,00
2 000,00
2 000,00
600 000,00
50 000,00
370 000,00
20 000,00
530 000,00
10 000,00
5 000,00
7 000,00
60 000,00
20 000,00
0,00
3 000,00

CELKEM

1 250 000,00
200 000,00
50 000,00
365 000,00
35 000,00
3 100 000,00
1 250 000,00
0,00
950 000,00
50 000,00
10 000,00
45 000,00
1 975 000,00
30 000,00
130 000,00
200 000,00
185 000,00
4 000,00
650 000,00
390 000,00
540 000,00
12 000,00
80 000,00
3 000,00

-1 872 000,00

(VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)
příjmy - 651 079,68
výdaje -1 872 000,00
rozdíl 1 220 920,32
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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.7/2020.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 120 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

13. Mimořádná odměna zastupitelce obce paní Ivaně Dubské
předkládá: M. Vedralová
V souladu s ustanovením § 76, odst.3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích bych chtěla
navrhnout poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva paní Ivaně Dubské ve
výši 5.000,-Kč. Odůvodnění: dohled nad významným úkolem týkající se projektových
prací nové svazkové školy LOŠBATES a jednání v kauze spádovosti ZŠ Mukařov.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za rok 2020
členovi zastupitelstva obce paní Ivaně Dubské ve výši 5.000,- Kč z důvodu dohledu nad
významným úkolem týkající se projektových prací nové svazkové školy LOŠBATES a
jednání v kauze spádovosti ZŠ Mukařov.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2020 – 08 – 121 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

14. Různé
Revitalizace zeleně v centru obce – Žádost o dotaci byla schválena.
Do konce roku 2020 bude podaná žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace
V Průhonu – Louňovická
Leden 2021 – bude podána žádost o dotaci s názvem „ Výstavba chodníků v obci
Svojetice, v komunikaci Choceradská“
V průběhu dalšího období se připravuje projektová dokumentace k podání žádosti o
dotaci na tyto akce: chodníky Na Skále a k místnímu hřbitovu, revitalizace centra
hřbitova
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Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast. Popřála
všem příjemné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19:30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2020
Zapisovatel: Dominika Doleželová
Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček
Podpis:
dne :

Podpis:
JUDr. Antonín Dohnal
Podpis:
dne:

Starostka : Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:
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