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2021-02-010 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Nelu Mazakianovou. 

2021-02-011 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu. 

2021-02-012 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2021-02-013 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí, že Dohoda o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Stříbrná Skalice 
Na Městečku 69, Stříbrná Skalice 281 67, IČO: 70925259, bude předložena 
zastupitelstvu na následujícím zasedání. 

2021-02-014 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje smlouvu o dílo 1/2021 „Revitalizace zeleně v 
centru obce Svojetice“ s dodavatelem Miroslav Štěpán, Na Skále 95, 251 62 
Svojetice, cena za provedení díla ve výši 1.363 888,19 bez DPH a pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy. 

2021-02-015 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje smlouvu o dílo 2/2021 „Zhotovení společné 
dokumentace ke stavbě (ÚR a SP), sportovní hala v obci Svojetice“ s dodavatelem 
Starý a Partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha, cena za provedení díla ve výši 
730.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-02-016 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice revokuje své usnesení č. 2020-07-099, ve kterém 
schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IVP-12-6027225/P001, Svojetice, 
307 s ČEZ Distribuce, a.s. s náhradou ve výši 40.480,- Kč 

2021-02-017 24.2.2021 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, výše jednorázové náhrady činí 36.800,- Kč bez DPH 
a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

2021-02-018 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje ceník k úhradám poplatků za zasílání 
upomínek u neuhrazených pohledávek za stočné a to ve výši: 1. výzva k úhradě  – 
bez poplatku, 2. výzva k úhradě – částka 150,- Kč vč. DPH, přerušení a obnovení 
vypouštění odpadních vod – částka 1 000,- Kč vč. DPH s platností od 1.3.2021.  
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 
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2021-02-019 24.2.2021 
 
 

Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu Nové 
svazkové základní školy LOŠBATES z dotačního programu MŠMT. Zpracováním 
žádosti o dotaci bude pověřena firma LKA. 

2021-02-020 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice 
č.1/2021 o místním poplatku z pobytu. 

2021-02-021 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Objednávku služeb v oblasti nakládání s 
odpady vč. přílohy (ceník platný od 1.2.2021), kde dodavatel společnost FCC Česká 
republika, s.r.o. zajistí v této objednávce specifikované služby v oblasti odpadového 
hospodářství (zejména sběr, svoz, přepravu, využívání, třídění a odstraňování 
odpadu) na celém území obce, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména v 
souladu se Zákonem o odpadech, v souladu se všemi prováděcími právními předpisy 
Zákona o odpadech. Tato objednávka má platnost od 1.2.2021 do 31.1.2022. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem „Objednávky služeb v oblasti 
nakládání s odpady“. 


