Zápis č. 5/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 5.5.2021 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 bylo z řad veřejnosti přítomno 11 občanů.
Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina
Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 26.4.2021. Je
přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č. 4/2021 ze dne 8.4.2021 byl sepsán dne 9.4.2021 a ověřen
dne 12.4.2021. 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 – 05 – 036 bylo schváleno.
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6012492/1 s ČEZ
Distribuce, a.s., p.č. – 263/24; 269; 1049/1 kú Svojetice
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. S 3737/00066001/2020-KH/No/BS s KSÚS-p.č.1051/4 kú Svojetice
3. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 2/2021, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy s obcí Stříbrná Skalice
4. Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka Belive, a.s.
5. Podání žádosti o dotaci z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj
obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve znění Dodatku
č.1 na akci „Svojetice, Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“
6. Název ulice
7. Smlouva o dílo „Svojetice, Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“
8. Smlouva o dílo „Výměna střešního pláště MŠ Svojetice“
9. Různé
Návrhy na doplnění bodu programu:
Rozšíření:
10.Rozpočtové opatření 2/2021
11.Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Starostka nechala hlasovat o změně programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.
Výsledek hlasování: Pro
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Usnesení č. 2021 – 05 – 037 bylo schváleno.
Starostka dala hlasovat o programu:
1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6012492/1 s ČEZ
Distribuce, a.s., p.č. – 263/24; 269; 1049/1 kú Svojetice
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. S3737/00066001/2020-KH/No/BS s KSÚS – 1051/4 kú Svojetice
3. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 2/2021, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy s obcí Stříbrná Skalice
4. Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka – Belive, a.s.
5. Podání žádosti o dotaci z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj
obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve znění Dodatku
č.1 na akci „Svojetice, Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“
6. Název ulice
7. Smlouva o dílo „Svojetice, Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“
8. Smlouva o dílo „Výměna střešního pláště MŠ Svojetice“
9. Rozpočtové opatření 2/2021
10.Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
11.Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 038 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Projednání programu
1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6012492/1 s ČEZ
Distribuce, a.s., p.č. – 263/24; 269; 1049/1 kú Svojetice
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IP-12-6012492/1 k pozemku p.č. 263/24, 269, 1049/1 v k.ú. Svojetice s ČEZ Distribuce,
a.s. Jedná se o pokládku nového kabelového vedení NN pro parcelu č. 267/18,1 v kú
Svojetice. Věcné břemeno činí 68,5 bm. Jednorázová náhrada za věcné břemeno činí 54
800,-Kč bez DPH. Smlouva budoucí byla schválena dne 27.2.2019 usnesením č. 2019 02 – 12.
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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 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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 039 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. S 3737/00066001/2020-KH/No/BS s KSÚS-p.č.1051/4 kú Svojetice
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena nová Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. S-3737/00066001/2020-KH/No/BS se Středočeským
krajem zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (rekonstrukce
komunikace ul. V Průhonu a Louňovická). Jedná se o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemní komunikaci k pozemku p.č. 1051/4 – silnice II/113 v kú Svojetice. Správcem
tohoto pozemku je KSÚS. Smluvní strany se dohodly, že za omezení výkonu vlastnického
práva poskytne Obec Svojetice jednorázovou úhradu 800,- Kč bez DPH. Záloha bude
vypořádána daňovým dokladem po skončení stavby podle skutečného rozsahu a způsobu
provedení zásahů do pozemku p,č. 1051/4 v k.ú. a obci Svojetice před podáním návrhu na
vklad do katastru nemovitostí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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
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se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 800,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 040 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 2/2021, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy s obcí Stříbrná Skalice
předkládá: M.Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 2/2021,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Touto vyhláškou se
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanovil část společného školského
obvodu s obcí Mukařov. Na základě dohody uzavřené dne 31.3.2021 s obcí Stříbrná
Skalice a Svojetice o vytvoření společného školského obvodu základní školy, je území
obce Svojetice částí školského obvodu Základní školy Stříbrná Skalice, Na Městečku
69, 281 76 Stříbrná Skalice, IČ: 70925259.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 041 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4. Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka Belive, a.s.
předkládá: M.Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka
mezi stranami Obec Svojetice – převodce, BELIVE, a.s. – nabyvatel.
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Společnost BELIVE dle uzavřené plánovací smlouvy s obcí se zavázala zajistit na svůj
náklad výstavbu kanalizačního a vodovodního řadu. Jedná se o stavbu na pozemku
161/46, 161/63 k.ú. Svojetice, kanalizační řad A3.2. o délce 90,1 m a vodovodní řad 51-1 o délce 108 m. Na tyto řady již bylo vydáno Městským úřadem Říčany stavební
povolení č.j. 4742/2008/ovú-00019(vodovod) a č.j. 17740/2008/ovú-00019(kanalizace).
Tyto řady se v celkovém objemu vystavěných řadů, na které bylo v r. 2008 vydáno
stavební povolení nevybudovaly. Obec Svojetice nebude dodatečně budovat tyto řady, a
proto spol. Belive požádala o uzavření smlouvy o převodu práv a povinností na
společnost BELIVE, a.s. Jejím záměrem je výše uvedené řady vybudovat. Spol. Belive
(nabyvatel) se za převod této části dokumentace zavazuje uhradit 6000,- Kč. Obec
požádala spol. Belive o oficiální potvrzení MěÚ Říčany, vodoprávní úřad, že stavební
povolení jsou stále platná. Obci byla zaslána pouze emailová korespondence o sdělení
platnosti stavebního povolení, proto obec podala na MěÚ Říčany, vodoprávní úřad
oficiální žádost o vydání potvrzení trvající platnosti vydaných stavebních povolení. Do
této doby z důvodu pracovní neschopnosti a personálního zatížení vodoprávního úřadu
obec nedostala oficiální stanovisko o platnosti stávajících povolení. Z časové náročnosti
stavebník upravil znění smlouvy a Obec Svojetice, se tak nezavazuje k trvající platnosti
stavebních povolení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 042 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Podání žádosti o dotaci z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj
obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve znění Dodatku č.1
na akci „Svojetice, Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“
předkládá: M.Vedralová
Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout na projekty, které splňují účel vymezený tímto
Programem v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jedná se o projekty na
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výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb,
nebo zřízení zřizovacích, nebo užívaných ve veřejném zájmu) Obec od 200 do 2000
obyvatel na území Středočeského kraje může podat maximálně tři žádosti o dotaci do
maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce (trvale hlášených obyvatel),
minimálně však v částce 50 000 Kč. Výše podpory 85%. Minimální spoluúčast obce je
stanovena na 15% z celkových uznatelných nákladů. K 1.1.2021 je dle statistického úřadu
hlášeno v obci Svojetice 1 160 obyvatel.
Obyvatelé, kteří zde žijí a nejsou hlášeni trvalému pobytu ve Svojeticích nám všem ubírají
možnost získat více finančního příspěvku od poskytovatele dotace. A i tito občané od nás
žádají dokonalou infrastrukturu, občanskou vybavenost,…
Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 6. dubna 2021 do 28. června 2024.
Název akce: „Svojetice, Dopravní řešení návsi u obecního rybníka“. Předmětem návrhu
řešení projektové dokumentace je rekonstrukce a úprava stávajících zpevněných ploch
v centrálním prostoru návsi v obci Svojetice, v části u Obecního rybníka. Navrhovaná
revitalizace veřejného prostranství v centru obce zahrnuje úpravu a doplnění chodníků pro
pěší a zřízení nových parkovacích stání pro osobní automobily, zpevněných ploch a VO.
Žádost o dotaci vypracuje a podá paní starostka M. Vedralová.
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 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“.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 043 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6. Název ulice
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byly předloženy žádosti občanů o přidělení názvu stávajících ulic.
První žádost se týká ulice na pozemcích p.č. 139/11, 139/8, 139/9, 139/13, 139/12 k.ú.
Svojetice – návrhy pojmenování: U Lesíka, K Lesu, Lesní. Název ulice „U Lesíka“ se již
v obci nachází. Z nabízených návrhů se hodí pro danou ulici pojmenování „Lesní“.
Zápis č.5/2021 z veřejného zasedání dne 5.5.2021
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Další žádost se týká ulice na pozemku p.č. 193/38 kú Svojetice. Navržený název byl jediný
– Generace.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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“
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 044 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7. Smlouva o dílo „Svojetice, Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“
předkládá: M. Vedralová
Dne 3.5.2021 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu
„Svojetice, Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“. Byli přímo oslovení 4
dodavatelé. Zadavatel - obec obdržela 2 nabídky. Celková předpokládaná hodnota
zakázky činila 1 348 602,-00 Kč bez DPH (rozpočet vycházel z cen roku 2020). Doručené
nabídky splnily formální náležitosti. Komise hodnotila všechny nabídky na základě
nejnižší nabídkové ceny. Nejnižší nabídkovou cenu podala firma
Miroslav Šmíd, Choceradská 6, 251 62 Svojetice ve výši 2 924.174,16 Kč bez 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 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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 045 bylo schváleno.
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8. Smlouva 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. Žádná
nabídka nebyla předložena. Výběrové řízení bylo zrušeno. Bylo vyhlášeno nové výběrové
řízení. Zadavatel oslovil přímo 4 dodavatele. Z oslovených nabídek zadavatel obdržel 2
nabídky. Celková předpokládaná hodnota zakázky činila 2 248.128,00 Kč bez DPH. Dne
26.4.2021 proběhlo posouzení a hodnocení obdržených nabídek. Doručené nabídky
splnily formální náležitosti. Komise hodnotila všechny nabídky na základě nejnižší
nabídkové ceny. Nejnižší nabídkovou cenu podala firma
Miroslav Šmíd, Choceradská 6, 251 62 Svojetice ve výši 3 481. 975,00 Kč bez 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 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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 046 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

9. Rozpočtové opatření 2/2021
předkládá: J.Eigel
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.2/2021 (RO č.2/2021), které
zohledňuje potřebu navýšení rozpočtovaných zdrojů u předpokládaných investic/akcí
"Výměna střešního pláště MŠ" a "Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku" s ohledem
na to, že na základě uskutečněných výběrových řízení vyplynuly vyšší ceny u obou akcí
nežli bylo původně předpokládáno na základě projektů ještě z roku 2020, ze kterých se
vycházelo v rámci rozpočtového opatření č.1/2021. Potřeba urychleného projednání RO
č. 2/2021 vyplynula ze skutečnosti, že u obou akcí žádá obec o dotace a bylo nutno v
souladu s podmínkami dotací mít narozpočtovány výdaje v plné výši (přesto že při
financování se předpokládá využití dotace jako hlavního zdroje pro financování). K těmto
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dvěma stěžejním položkám jsou v rámci RO č.2/2021 řešeny ještě některé méně podstatné
úpravy rozpočtu na základě skut. čerpání rozpočtu dle stavu k 30.4.2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření 2/2021.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 047 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

10. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
předkládá P.Churáček
Zastupitelstvu obce byla předložena OZV č. 3/2021. Přijetím této vyhlášky se zrušuje
OZV č. 4/2020 ze dne 16.12.2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Svojetice. Změny vyplývají z nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.).
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Nejpodstatnější změnou, kterou nová vyhláška přináší, je odstranění 1100 litrových
kontejnerů na komunální odpad z dosud provozovaných veřejných shromaždišť.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2021 – 05 – 048 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Různé
Diskuze:
Vyhodnocení Čarodějnické stezky – Dětem byla první květnový víkend pod záštitou OÚ
připravena čarodějnická stezka. Děti měly hledat zaklínadlo v podobě řešení připravených
úkolů. Dle četnosti vyřešených úkolů bylo zřejmé, že účast malých čarodějů a čarodějnic
byla veliká. Obdobnou akci se chystáme připravit na Den dětí. Děkujeme dětem a rodičům
za účast.
Dotaz občana: rozmístění sáčků na psí exkrementy – obec v tuto chvíli neuvažuje o
rozmístění sáčku, či košů na psí exkrementy. Pořízení a pravidelná údržba by
představovalo navýšení nákladů pro obecní rozpočet a po zkušenostech
s velkoobjemovými kontejnery umístěnými na vyhraněných místech, také riziko
nepořádku kolem košů.
Chodníky na Choceradské – podaná žádost o dotaci, čeká se na vyhodnocení
Stav komunikací v obci – řada komunikací v obci se nachází ve stavu, kdy je nutná
rekonstrukce. Obec v této záležitosti hledá schůdné řešení, které by z hlediska funkčnosti
bylo dlouhodobé. Po zkušenostech, oprav pomocí recyklátu, či štěrku se z obecního
rozpočtu vynaloží nemalé peníze a komunikace již po první zimě po opravě, nebo do dvou
let je znova, jako ve stavu před rekonstrukcí. Pokud by se měly komunikace opravovat
tak, aby byly opravy dlouhodobé, obnáší toto náklady v řádu miliónů korun a s tím
spojené vyhotovení projektu, potřebné vyřízení povolení, omezení v dopravě, či jiná
omezení pro občany související s opravou. Obec hledá řešení v podobě dotací. Dotace
jsou vyhlašovány cca 2 x do roka a je nutno mít k podání žádosti o dotaci vyřešená všechna
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související povolení a vyhotovený projekty. V tuto chvíli jsou zhotoveny projekty na
komunikace Louňovická – V Průhonu a ulice U Parku.
S touto záležitostí je nutno podotknout, že komunikace jsou nyní zvýšeně zatěžovány
stavebními úpravami nemovitostí, které probíhají na pozemcích občanů. Každý stavebník
má povinnost před stavbou zpevnit komunikaci a po stavbě ji opět uvést do původního
stavu. Řada nemovitostí má své okapní roury svedeny na místní komunikaci, voda
vytékající z okapů na komunikaci také ničí povrch.
Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19:15 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 6.5.2021

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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