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Zápis č. 1/2021 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 27.1.2021 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 2 občanů. 
 

Zahájení 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 19.1.2021. 

Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č. 8/2020 ze dne 16.12.2020 byl sepsán dne 18.12.2020 a 

ověřen dne 21.12.2020. 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 ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 

Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2021 – 01 – 001   bylo schváleno.  
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Schválení programu 

 

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

  

1. Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v 

systému PID (linky 383 a 465) 

2. Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

vy sytému PID (linka 489) 

3. Smlouva o ukládce biologicky rozložitelného odpadu s AMAR INSTALACE 

s.r.o. 

4. Různé 

 

Návrhy na doplnění a vypuštění bodu programu:  

    

Rozšíření:  

5. Rozpočtové opatření č.8/2020 

6. Smlouva o uložení odpadu na řízenou skládku Radim 

7. Podání žádosti o dotaci z programu 129 660 – Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků na MZE na akci „Obnova márnice v obci Svojetice“ 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

 

Starostka nechala hlasovat o změně programu. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu.  

 

Výsledek hlasování: Pro   5                   Proti   0                     Zdrželi se  0 

Usnesení č.  2021 – 01 – 002 bylo schváleno.  

 

 

Starostka dala hlasovat o programu: 

1. Dodatek č. 13 a ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

v systému PID (linky 383 a 465) 
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2. Dodatek č. 15 a ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v 

systému PID (linka 489) 

3. Smlouva o ukládce biologicky rozložitelného odpadu s AMAR INSTALACE 

s.r.o. 

4. Rozpočtové opatření č.8/2020 

5. Smlouva o uložení odpadu na řízenou skládku Radim 

6. Podání žádosti o dotaci z programu 129 660 – Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků na MZE na akci „Obnova márnice v obci Svojetice“ 

7. Různé 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6              Proti  0             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2021 – 01 – 003  bylo schváleno.  

 
 
Projednání programu 

1. Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 uzavřená pro linky 

383 a 465 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 

2024, uzavřené dne 2.12.2009. Předmětem tohoto dodatku smlouvy ze dne 2.12.2009 je 

změna čl. VI., změna příloh č. 1,2,3,4 a 7 smlouvy. 

 

Smluvní strany:  

 

1. ROPID, obce Svojetice, Mukařov, Tehovec, Struhařov, Ondřejov, Zvánovice, 

Chocerady, Integrovaná doprava Středočeského kraje 

2. ARRIVA CITY, s.r.o. 

 

Objednatelé - obce uhradí podle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty 

dopravci, úhradu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje 

za období 1.1. – 31.3.2021: 
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Celková výše prokazatelné ztráty 550 991,20 Kč za linku č. 383. Z toho obec Svojetice 

zaplatí svůj podíl ve výši 38 335,30 Kč 

 

Celková výše 0,- Kč za linku 465. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné 

služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 

až 2024 uzavřená pro linky 383 a 465 a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     6     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2021 – 01 – 004   bylo schváleno. 

 

 

2. Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v 

systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 uzavřená pro linky 489 

předkládá: M. Vedralová 

 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 

2024. Předmětem tohoto dodatku smlouvy ze dne 2.12.2009 je změna čl. VI., změna 

příloh č. 1,2,3,4 a 7 smlouvy. 

 

Smluvní strany: 

1. ROPID obce Svojetice, Stránčice, Mnichovice, Všestary, Struhařov, Klokočná, 

Tehovec, Mukařov, Integrovaná doprava Středočeského kraje 

2. ARRIVA CITY, s.r.o. 

 

Objednatelé - obce uhradí podle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty 

dopravci, úhradu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje 

za období 1.1. – 31.3.2021  

 

Celková výše prokazatelné ztráty za linku 489 činí 174 685,90 Kč. Z toho obec 

Svojetice zaplatí svůj podíl ve výši 17 762,60 Kč. 
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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 Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné 

služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 

až 2024 uzavřená pro linku 489 a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     6     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2021 - 01 – 005   bylo schváleno.  

 

 

 

3. Smlouva o ukládce biologicky rozložitelného odpadu s AMAR INSTALACE 

s.r.o. 

předkládá: P. Churáček 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva (o ukládání a likvidaci bioodpadu) se 

společností AMAR Instalace, s.r.o. Smlouvou je zajištěna možnost svozu a likvidace 

biologicky rozložitelného odpadu pro občany Svojetic za následujících podmínek: 

Ukládka biologického odpadu (katalogové číslo 200201) ….. 590,- Kč/t 

Svoz kontejneru (odvoz a přistavení) ……………………….  500,- Kč/ks 

 

Pro individuální ukládání je možnost zakoupit na OÚ Svojetice poukázku na:  

1 m3 (přívěsný vozík za auto) ………………... 100,-Kč 

                     9 m3 (velkoobjemový kontejner) ……………... 900,-Kč 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o ukládání a likvidaci bioodpadu 

s provozovatelem AMAR INSTALACE s.r.o. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 

obce k jejímu podpisu. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     6     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2021 – 01 – 006   bylo schváleno.  
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4. Rozpočtové opatření č.8/2020 

předkládá: M.Vedralová 

 

Starostka tímto informuje zastupitele, že v souladu se svými pravomocemi realizovala 

rozpočtové opatření č.8/2020 za účelem sesouladění příjmových položek rozpočtu pro 

oblast přijatých dotací pro stav k 31.12.2020. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily 

příjmy o Kč 965.297,-- a to u položky 4211 "Inv.př.transf. ze všeob.pokl.spr.stát.rozp." 

(Dotace na vzduchotechniku pro MŠ).. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí rozpočtové opatření 8/2020. 

 

Výsledek hlasování:  Pro     6     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2021 – 01 – 007   bylo schváleno. 

 

 

 

5. Smlouva o uložení odpadu na řízenou skládku Radim 

předkládá: P.Churáček 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o uložení odpadu na řízenou skládku 

Radim. Smlouva zajišťuje možnost a podmínky vyvážení komunálního odpadu na tuto 

skládku pro obec Svojetice. Základní poplatek za uložení 1 tuny odpadu, pro skupinu 

odpadů č.20, činí 500,- Kč (do vyčerpání nároku na slevu) a 800,- Kč (bez nároku na 

slevu a pro ostatní odpady skupiny č.19). Provozní poplatek skládky činí 985,- Kč, takže 

celkově, při uplatnění slevy, poplatek pro obec za uložení 1 tuny odpadu činí 1.485,-Kč 

+ DPH. V ostatních případech 1.785,-Kč + DPH.    

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o uložení odpadu na řízenou skládku 

Radim s provozovatelem Obec Radim a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
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Výsledek hlasování:  Pro     6     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2021 – 01 – 008   bylo schváleno. 

 

 

6. Podání žádosti o dotaci z programu 129 660 – Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků na MZE na akci „Obnova márnice v obci Svojetice“ 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvo obce Svojetice navazuje na svůj plán celkové revitalizace hřbitova ( 

hřbitovní zeď je opravena) – obnova márnice. 

Jedná se o výzvu Ministerstva zemědělství - Údržba a obnova kulturních a venkovských 

prvků pro rok 2021. Dotační program 129 660 svým charakterem přispívá k trvalé 

udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k 

odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování 

hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově. 

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.  

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč. 

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč. 

  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 129 660 – 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci „„Obnova márnice v obci 

Svojetice“. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro     6     Proti  0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2021 – 01 – 009   bylo schváleno. 

 

6. Různé 

 

Zajištění školní docházky pro školní rok 2021/2022 a 2022/2023. 

Vzhledem k tomu, že dosavadní Dohoda o společném školském obvodu spádové 

Základní školy Mukařov, zajišťující podmínky pro povinnou školní docházku dětí z naší 

obce, byla ze strany zřizovatele - obce Mukařova, bez výpovědi zrušena, obrátili jsme se 

společně s obcemi sdruženými do dobrovolného svazku obcí LOŠBATES ( Louňovice, 

Štíhlice, Tehovec, Svojetice) na okolní obce s prosbou o pomoc při řešení této svízelné 

situace s tím, že hledáme možnost uzavřít nové smlouvy o spádovosti pro období 
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školních roků 2021/2022 – 2022/2023. Jedná se o období dvou let, protože pro školní 

rok 2023/2024 předpokládáme otevření nové Svazkové základní školy LOŠBATES 

v Louňovicích. Oslovili jsme 39 základních škol v blízké dojezdové vzdálenosti. 

Bohužel školy v okolí nemají volnou kapacitu s výjimkou ZŠ ve Stříbrné Skalici a 

omezeně 2 ZŠ v Praze. Obec Stříbrná Skalice nám nabídla dohodu o společném 

školském obvodu spádové školy. Základní škola ve Stříbrné Skalici nám bude 

rezervovat dvě třídy. Proběhlo také jednání na MěO Praha 15 – Horní Měcholupy ohl. 

ZŠ Veronské náměstí a ZŠ Nad Přehradou, kde je možnost umístit děti jednotlivě, 

nikoliv celou třídu. Další jednání proběhlo na Krajském úřadu na odboru školství, kde 

bylo ujednáno, že obce ve svazku LOŠBATES uzavřou Dohodu o společném školském 

obvodu spádové školy se Stříbrnou Skalicí a obec Babice a Doubek uzavřou Dohodu o 

společném školském obvodu spádové školy s městem Sázava. Za podpory Kraje bude 

zřízen školní autobus, který bude vozit děti ze Svojetic, Louňovic, Tehovce a Štíhlic do 

Základní školy Stříbrná Skalice. 

 

Kromě výše uvedených aktivit se obec Svojetice nadále angažuje i v probíhajícím 

soudním sporu ohl. přijetí dětí do ZŠ Mukařov. Obec Mukařov podala správní žalobu na 

Krajský úřad Středočeského kraje na rozhodnutí Kraje o přijetí dětí ze spádových obcí 

k základnímu vzdělávání do Základní školy Mukařov od školního roku 2020/2021. I 

když Obec Svojetice není žalovaná, přesto zaslala Krajskému soudu v Praze „oznámení 

o uplatňování práv osoby zúčastněné na tomto řízení“, protože se jedná i o Svojetické 

děti, tudíž aby se obec mohla k věci plně vyjádřit.  

 

 

Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.  

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 18:45 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.1.2021 
 

Zapisovatel:  Dominika Doleželová              Podpis:  
 

 

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček   JUDr. Antonín Dohnal 

 

          Podpis:      Podpis:    

          dne :                 dne: 

            
 

 

Starostka :  Mgr. Martina Vedralová 

 Podpis: 

          dne: 


