Zápis č. 4/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 8.4.2021 od 18:00 hod v
budově Obecního úřadu Svojetice
Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Antonín Dohnal, Ivana Dubská,
Nela Mazakianová
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
V zasedací místnosti byli z řad veřejnosti přítomni 3 občané.
Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina
Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 31.3.2021. Je
přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č. 3/2021 ze dne 24.3.2021 byl sepsán dne 25.3.2021 a
ověřen dne 31.3.2021. 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
Usnesení č. 2021 – 04 – 033 bylo schváleno.
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
1. Schválení smlouvy o dílo „Výměna střešního pláště MŠ Svojetice“
Starostka dala hlasovat o programu:
1. Schválení smlouvy o dílo „Výměna střešního pláště MŠ Svojetice“
2. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 04 – 034 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Projednání programu
1. Schválení smlouvy o dílo „Výměna střešního pláště MŠ Svojetice“
předkládá: M. Vedralová
Byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (na profilu zadavatele).
Předmětem zakázky byla výměna střešního pláště na Mateřské škole Svojetice. Akce
proběhne pouze za předpokladu, že bude spolufinancována prostřednictvím programu
Ministerstva financí ČR „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství“. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 7. 4. 2021 v 9:00 hodin.
Žádná nabídka nebyla předložena. Výběrové řízení bylo zrušeno.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí rozhodnutí o zrušení výběrového řízení ze
dne 7.4.2021 k zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna střešního pláště MŠ
Svojetice“, nebyly předloženy žádné nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 04 – 035 bylo schváleno.
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2. Různé

Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 18:35 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 9.4.2021

Zapisovatel: Dominika Doležalová

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček
Podpis:
dne:

Podpis:
dne:

JUDr. Antonín Dohnal
Podpis:
dne:

Starostka: Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:
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