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2021-03-022 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2021-03-023 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 

2021-03-024 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2021-03-025 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu s obcí Stříbrná Skalice a pověřuje starostku obce k podpisu Dohody. 

2021-03-026 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č.  IV - 12 - 6022611/1 s ČEZ Distribuce, a.s. k pozemku p.č. 183/62 v kú 
Svojetice, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 600,- Kč bez 
DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-03-027 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice neschvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností 
stavebníka se společností BELIVE, a.s. – nabyvatel. Schválení smlouvy se přesouvá do 
dalšího veřejného zasedání za předpokladu, že Zastupitelstvo obce Svojetice obdrží 
stanovisko z MěÚ Říčany vodoprávního úřadu o platnosti již vydaného stavebního 
povolení. 

2021-03-028 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření 1/2021. 

2021-03-029 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání investičního záměru k předmětnému 
projektu - Výzva Ministerstva financí v roce 2021 z podprogramu 298D2280 - Podpora 
obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti 
obce na projekt „Výměna střešního pláště v Mateřské škole Svojetice“ a garantuje 
vlastní zdroje finanční spoluúčasti z rozpočtu obce. 

2021-03-030 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č.1. ke smlouvě nájmu nebytových 
prostor č. 05/2019, V Průhonu 153, s nájemcem p. Pumerovou, na dobu určitou do 
30.6.2022 a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-03-031 24.3.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na 
Středočeský Fond obnovy venkova z programu „Program 2021-2024 pro poskytování 
dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova“ na 
akci s názvem „Svojetice, Dopravní řešení návsi u obecního rybníka“. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 
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2021-03-032 24.3.2021 
 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/S/15330/2020-HMSO s Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k pozemku č. 
139/11 v k.ú. Svojetice o výměře 68m2, bezúplatně a pověřuje starostku obce k 
podpisu smlouvy. 


