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2021-07-052 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2021-07-053 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 

2021-07-054 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2021-07-055 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 spolu se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 „bez výhrad“. 

2021-07-056 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku obce Svojetice za rok 2020. 

2021-07-057 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ 
Svojetice za rok 2020. 

2021-07-058 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID (linky PID č. 383 a 465) za období 
1.4. – 31.12.2021, kde obec Svojetice uhradí dopravci na zajištění dopravní 
obslužnosti na území Středočeského kraje finanční částku ve výši 94 988,50 Kč a 
pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku č. 14. 

2021-07-059 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID (linka č. 489) za období 1.4. – 
31.12.2021, kde obec Svojetice uhradí dopravci na zajištění dopravní obslužnosti na 
území Středočeského kraje finanční částku ve výši 46 523,50 Kč a pověřuje starostku 
obce k podpisu Dodatku č. 16. 

2021-07-060 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/S/5542/2021-HMSO s Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k pozemkům 
p.č. 139/12 a 139/13 v k.ú. Svojetice o celkové výměře 84 m2, bezúplatně a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-07-061 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení 
pozemních komunikací v k.ú. Svojetice do kategorie místní komunikace. 

2021-07-062 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 s TJ Sokol 
Svojetice o poskytnutí finanční podpory ve výši 48 000 Kč a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. 
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2021-07-063 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu o převodu stavby č. 
3/2021, stavba vodovodního řadu G3-1-1, ulice Do Údolí, bezúplatně a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-07-064 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje vyhlášení záměru pachtu a provozování se 
společností I.T.V. CZ s.r.o., IČ 256 75 109, na dobu 10 let od 9.9.2021-9.9.2031 za 
účelem správy a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného 
vodohospodářského majetku obce Svojetice. 

2021-07-065 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 244 k.ú. 
Svojetice v poměrné části 1/20 z celkového výměru 1 349 m2 do vlastnictví obce 
Svojetice. 

2021-07-066 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje dobu udržitelnosti projektu rekonstrukcí 
místních komunikací na 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. Po tuto dobu 
nebudou možné stavební zásahy do zrekonstruovaných komunikaci. 

2021-07-067 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6002408/01Svojetice, 
Louňovická 358 -přeložka NN, výše jednorázové náhrady činí 10 000 Kč bez DPH a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-07-068 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje předloženou nabídku společnosti Arch 
consulting s.r.o., Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10 na vypracování Strategie 
odpadového hospodářství za částku 98 000 Kč bez DPH a na základě schválené 
nabídky pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-07-069 23.6.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje předloženou nabídku firmy Miroslav Šmíd, 
Choceradská 6, 251 62 Svojetice, na opravu protipožárního opatření na částku 255 
220 Kč vč. DPH a na základě schválené nabídky pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 


