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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2021-05-036 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2021-05-037 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 

2021-05-038 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2021-05-039 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IP-12-6012492/1 s ČEZ Distribuce, a.s. k pozemku p.č. 263/24, 269, 
1049/1 v kú Svojetice, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 54 
800,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-05-040 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. S-3737/00066001/2020-KH/No/BS se Středočeským 
krajem zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje k pozemku 
p.č. 1051/4 v k.ú. Svojetice (rekonstrukce komunikace ul. V Průhonu a Louňovická), 
věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 800,- Kč bez DPH a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-05-041 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice č. 
2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy, je území 
obce Svojetice částí školského obvodu Základní školy Stříbrná Skalice, IČ 70925259, 
Na Městečku 69, 281 76 Stříbrná Skalice. 

2021-05-042 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností 
stavebníka se společností BELIVE, a.s. – nabyvatel, Obec Svojetice - převodce převádí 
všechna práva a povinností ke stavbě vodovodního řadu 5-1-1 o délce 108 m a 
kanalizačního řadu A3.2 o délce 90,1 m, na pozemcích par.č. 161/46, 161/63 k.ú. 
Svojetice za jednorázovou úplatu 6 000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 

2021-05-043 5.5.2021 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“. 

2021-05-044 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje název ulice na pozemcích p.č. 139/11, 139/8, 
139/9, 139/13, 139/12 k.ú. Svojetice -pojmenování ulice „ Lesní“ a na pozemku p.č. 
193/38 k.ú. Svojetice – pojmenování ulice „Generace“ 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

2021-05-045 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o dílo „Svojetice, Dopravní řešení na 
návsi u obecního rybníku“, dodavatel Miroslav Šmíd, Choceradská 6, 251 62 Svojetice, 
cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet ve výši 2 
924.174,16 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
 

2021-05-046 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o dílo „Výměna střešního pláště MŠ 
Svojetice“, dodavatel Miroslav Šmíd, Choceradská 6, 251 62 Svojetice, cena za 
provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet ve výši 3 481. 975,00 
Kč bez DPH pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-05-047 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření 2/2021. 

2021-05-048 5.5.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 


