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Zápis č. 7/2021 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 23.6.2021 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 5 občanů. 
 

Zahájení 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 15.6.2021. Je 

přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č. 6/2021 ze dne 12.5.2021 byl sepsán dne 13.5.2021 a 

ověřen dne 20.5.2021. 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             Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 052   bylo schváleno.  
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Schválení programu 

 

Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.  

 

1. Závěrečný účet obce za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za 

rok 2020 

2. Výsledek hospodaření – účetní závěrka obce Svojetice k 31.12.2020 

3. Výsledek hospodaření – účetní závěrka MŠ Svojetice k 31.12.2020 

4. Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v 

systému PID (l.383 a 465) 

5. Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

systému PID (l. 489) 

6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – p.č. 

139/12,139/13 k.ú. Svojetice 

7. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – Pasport komunikací 

8. Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice 

9. Darovací smlouva č. 3/2021 o převodu stavby – Vodovodní řad G3-1-1 

10. Záměr pachtu a provozování se společností I.T.V. CZ 

11. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 244 k.ú. Svojetice do vlastnictví obce Svojetice 

12. Stavební zásahy do komunikací po dobu udržitelnosti projektu 

 

 

Návrhy na doplnění bodu programu:  

 

 

Rozšíření:  

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby č. IZ-12-6002408/01Svojetice, Louňovická 358 -přeložka NN 

14. Nabídka služeb na optimalizaci systému odpadového hospodářství s fa Arch 

consulting s.r.o. 

15.  Nabídka na opravu protipožárního opatření v MŠ Svojetice 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  
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Starostka nechala hlasovat o změně programu. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.  

 

 

Výsledek hlasování: Pro    6                   Proti   0                     Zdrželi se   0 

Usnesení č.  2021 – 07 – 053   bylo  schváleno.  

 

Starostka dala hlasovat o programu: 

1. Závěrečný účet obce za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za 

rok 2020 

2. Výsledek hospodaření – účetní závěrka obce Svojetice k 31.12.2020 

3. Výsledek hospodaření – účetní závěrka MŠ Svojetice k 31.12.2020 

4. Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v 

systému PID (l.383 a 465) 

5. Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

systému PID (l. 489) 

6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – p.č. 

139/12,139/13 k.ú. Svojetice 

7. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – Pasport komunikací 

8. Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice 

9. Darovací smlouva č. 3/2021 o převodu stavby – Vodovodní řad G3-1-1 

10. Záměr pachtu a provozování se společností I.T.V. CZ 

11. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 244 k.ú. Svojetice do vlastnictví obce Svojetice 

12. Stavební zásahy do komunikací po dobu udržitelnosti projektu 

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

č. IZ-12-6002408/01Svojetice, Louňovická 358 -přeložka NN 

14. Nabídka služeb na optimalizaci systému odpadového hospodářství s fa Arch 

consulting s.r.o. 

15. Nabídka na opravu protipožárního opatření v MŠ Svojetice 

16. Různé 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

 

 

Výsledek hlasování: Pro    6              Proti   0             Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 054   bylo schváleno.  

 

 

Projednání programu 

1. Závěrečný účet obce za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za 

rok 2020 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení Návrh Závěrečného účtu obce Svojetice 

za rok 2020 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020, spolu 

se Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2020 a byl vyvěšen na úřední desce obce 

Svojetice dne 12.5.2021. 

 

Dne 8.12.2020 (dílčí přezkoumání) a 11.2.2020 proběhlo přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2020. Přezkoumání hospodaření vykonali kontroloři odboru kontroly Krajského 

úřadu Středočeského kraje. 

 

Při přezkoumání hospodaření obce Svojetice za rok 2020 podle §2 a §3 zákona č. 

420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 spolu se 

Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 „bez výhrad“. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 055   bylo schváleno. 
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2. Výsledek hospodaření – účetní závěrka obce Svojetice k 31.12.2020 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení účetní závěrka obce Svojetice 

k 31.12.2020, která byla součástí podkladů pro schvalování návrhu Závěrečného účtu 

obce za rok 2020. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku obce Svojetice za rok 2020. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 056   bylo schváleno.  

 

 

3. Výsledek hospodaření – účetní závěrka MŠ Svojetice k 31.12.2020 

předkládá: M.Vedralová 

 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

ve znění pozdějších předpisů, hospodaří příspěvkové organizace s peněžními prostředky 

získanými vlastní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého 

zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a 

právnických osob. Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka příspěvkové 

organizace MŠ Svojetice za rok 2020. 

Na základě předložených dokumentů bylo zjištěno, že účetní závěrka poskytuje 

v rozsahu posuzovaných skutečností věrný obsah a poctivý obraz účetní a finanční 

situace. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ 

Svojetice za rok 2020. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 057     bylo schváleno.  
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4. Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v 

systému PID (l.383 a 465) 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve 

veřejné linkové dopravě v systému PID (l.383 a 465), smluvní strany Hlavní město Praha, 

zastoupené organizací ROPID, obce (obec Svojetice), IDSK – objednatelé, ARRIVA 

CITY, s.r.o. (dopravce). 

Objednatelé (obce) uhradí dopravci podle předběžného odborného odhadu prokazatelnou 

ztrátu vzniklou v souvislosti se zajištěním  dopravní obslužnosti na území Středočeského 

kraje za období   1.4. – 31.12.2021 v celkové výši 1 365 264 Kč, z toho obec Svojetice 

částku ve výši 94 988,50 Kč. Za období 1.1.-31.3.2021 hradila obec Svojetice částku 

38 335,30 Kč. Celková předpokládaná částka za rok 2021 bude v celkové výši 133 323,80 

Kč. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

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 za zajištění dopravní obslužnosti na 

území Středočeského kraje finanční částku ve výši 94 988,50 Kč a pověřuje starostku obce 

k podpisu Dodatku č. 14. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 058   bylo schváleno. 

 

 

5. Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

systému PID (l. 489) 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek č. 16 o závazku veřejné služby ve veřejné 

linkové dopravě v systému PID (l. 489), smluvní strany Hlavní město Praha, zastoupené 

organizace ROPID, obce (obec Svojetice), IDSK – objednatelé, ARRIVA CITY, s.r.o. 

(dopravce) 

Objednatelé (obce) uhradí podle předběžného odborného odhadu prokazatelnou ztrátu 

dopravci za zajištění  dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje za období 
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1.4. – 31.12.2021v celkové výši 457 533 Kč, z toho obec Svojetice částku ve výši ve výši 

46 523,50 Kč. Za období 1.1.-31.3.2021 hradila obec Svojetice částku 17 762,60 Kč. 

Celková předpokládaná částka za rok 2021 bude v celkové výši 61 286 Kč. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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 za zajištění dopravní obslužnosti na 

území Středočeského kraje finanční částku ve výši 46 523,50 Kč a pověřuje starostku obce 

k podpisu Dodatku č. 16. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 059   bylo schváleno. 

 

 

6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – p.č. 

139/12,139/13 k.ú. Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci č. UZSVM/S/5542/2021-HMSO mezi smluvními stranami Česká 

republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce), Obec 

Svojetice (nabyvatel). Jedná se o pozemek (cestu) v chatové oblasti p.č. 139/12 a 139/13 

v k.ú. Svojetice o celkové výměře 84 m2, ve vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Způsob využití 

pozemku dle k.ú. je „ostatní komunikace“ a druh pozemku „ostatní plocha“. Bezúplatný 

převod majetku byl schválen Zastupitelstvem obce dne 17.6.2020 usnesením č. 2020-03-

048. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

Návrh usnesení: 

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. 
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Svojetice o celkové výměře 84 m2, bezúplatně a pověřuje starostku obce k podpisu 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 060   bylo schváleno. 

 

 

 

7. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – Pasport komunikací 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení 

pozemních komunikací v k.ú. Svojetice do kategorie místní komunikace. Obec Svojetice 

zajistila v souladu s ust. § 5 vyhlášky zpracování zaktulizovaného pasportu místních 

komunikací u firmy GeoFan s.r.o. Pasport komunikací je základní evidencí místních 

komunikací, kterou vedou jejich správci, tj. obec. Pasport slouží obcím pro  kvalitní výkon 

státní správy a vlastnických práv a je třeba, aby obce měly jasně dané a přesně definované 

místní komunikace ve svém katastru. Pasport je rovněž důležitý při zpracování a 

předkládání žádostí o granty, dotace a příspěvky z různých fondů a operačních programů, 

včetně přidělování dotačních titulů na místní komunikace.  

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení 

pozemních komunikací v k.ú. Svojetice do kategorie místní komunikace. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 061   bylo schváleno. 

 

 

 

8. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 

 

TJ Sokol Svojetice požádal o poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 ve výši 48 000 

Kč, která bude využita na údržbu a opravu sportovních ploch, pořízení vybavení pro 
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pořádání sportovních aktivit a fotbalových utkání, nákup sportovního vybavení pro 

mládež. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 062   bylo schváleno. 

 

 

9. Darovací smlouva č. 3/2021 o převodu stavby – Vodovodní řad G3-1-1 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Darovací smlouva 3/2021 o převodu stavby č. 

3/2021. Jedná se o nově vybudovaný vodovodní řad G3-1-1 v ulici Do Údolí, p.č. 1046/3 

v k.ú. Svojetice, v délce 136,6 m. Stavebník řad vystavěl na své náklady a po kolaudaci 

jej daruje bezúplatně obci. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 
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Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 063   bylo schváleno. 

 

 

 

10. Záměr pachtu a provozování se společností I.T.V. CZ 

předkládá: M. Vedralová 

 

Obec Svojetice oznamuje záměr uzavřít se společností I.T.V. CZ s.r.o., IČ 256 75 109, 

smlouvu o pachtu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku 

obce Svojetice za účelem jeho správy a provozování na dobu 10 let do 9.9.2031. 

Jedná se o vodohospodářský majetek vedený pod číslem majetkové evidence: 

2122-761176-00240834-1/1.  

Společnost I.T.V. CZ s.r.o. zajišťovala správu a provozování vodovodu v obci Svojetice 

od 8.9.2011 a dne 8.9.2021 tato smlouva končí. Zastupitelstvu obce byl předložen záměr 

o uzavření smlouvy na další období a to od 9.9.2021 – 9.9.2031 se stejnou společností. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 064   bylo schváleno. 

 

 

 

 

11. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 244 k.ú. Svojetice do vlastnictví obce Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvo obce bylo informováno o žádosti o vyjádření k pozemku p.č. 244 k.ú. 

Svojetice, jehož vlastníkem je Česká republika zastoupena Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, který je příslušný hospodařit s tímto pozemkem a moznosti 

bezúplatného převodu do vlastnictví obec. Jedná se o pozemek o celkové výměře 1 349m2, 
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ve vlastnictví České republiky je poměrná část 1/20 z celkové výměry výše uvedeného 

pozemku. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 244 k.ú. Svojetice 

v poměrné části 1/20 z celkového výměru 1 349m2 do vlastnictví obce Svojetice. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 065   bylo schváleno. 

 

 

12. Stavební zásahy do komunikací po dobu udržitelnosti projektu 

předkládá: M. Vedralová 

Obec Svojetice zahajuje postupnou rekonstrukci místních komunikací. První 
rekonstrukce se bude týkat ulice V Průhonu – Louňovická. Projekt byl doporučen 
hodnotící komisí Ministerstva pro místní rozvoj ČR k poskytnutí dotace. V plánu jsou 
rekonstrukce i dalších obecních komunikací, které svým neutěšeným stavem celkovou 
rekonstrukci vyžadují. Do nově zrekonstruovaných komunikací, nebude možno dle 
podmínek dotačního programu po dobu udržitelnosti stavebně zasahovat. Z tohoto 
důvodu byl Zastupitelstvu obce předložen návrh o vymezení doby, kdy budou zakázány 
jakékoliv zásahy do zrekonstruovaných komunikací.  

Na projekty realizované v rámci dotačního programu platí podmínka i po ukončení 
realizace. Udržitelnost je dle podmínek uvedených v dotačních programech nutná 
zajistit po dobu min. 5 let od zaslání poslední platby zhotoviteli, nebo po dobu 
stanovenou pravidly pro veřejnou podporu, pokud se tato pravidla na projekt vztahují. 

Obec Svojetice si vymezuje navíc dalších 5 let. Celková doba, kdy nebude možno 
stavebně zasáhnout do opravených komunikací se stanovuje na 10 let od vydání 
kolaudačního souhlasu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 
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Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 066   bylo schváleno. 

 

 

 

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby č. IZ-12-6002408/01Svojetice, Louňovická 358 -přeložka NN 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-6002408/1, Svojetice, Louňovická 

358 – přeložka NN. Jedná se o umístění zařízení distribuční soustavy, kabel v délce 33 m 

pro MŠ Louňovická 358, 251 62 Svojetice. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 

307/19, 302, 1046/2, 213 v k.ú. Svojetice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 

33m. Výše jednorázové náhrady za zřízení VB bude činit 10 000 Kč bez DPH. 

 

Dne 18.11.2020 vešla v platnost Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb, k 

provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se mění oceňování majetku. Oceňování věcných břemen je vypočteno 

dle § 39a z výše uvedené Vyhlášky za použití předem definovaného vzorce. Nelze – li 

cenu VB vyčíslit dle odstavců 1-3 Vyhlášky, oceňuje se peněžní částkou ve výši 10 000 

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 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. 
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Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 067   bylo schváleno. 

 

 

14. Nabídka služeb na optimalizaci systému odpadového hospodářství s fa Arch 

consulting s.r.o. 

předkládá: P. Churáček 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení nabídka společnosti Arch consulting 

s.r.o., Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10 k optimalizaci systému odpadového hospodářství. 

Navrhovaný rozsah činností spolupráce mezi obcí Svojetice a společností ARCH 

consulting: 

tvorba podkladů pro jednání se svozovou společností, jednání se svozovou společností, 

tvorba optimalizace strategie odpadového hospodářství obce, zpracování plánu pro práci 

s obyvateli, tvorba OZV, průběžná kontrola realizace změn v odpadovém hospodářství a 

jejich vyhodnocování. 

 

Cenová nabídka na vypracování „Strategie odpadového hospodářství“ je vyčíslena na 

98 000 Kč bez DPH a zahrnuje veškeré výše uvedené práce. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   Jiří Eigel 

Usnesení č. 2021 – 07 – 068   bylo schváleno. 

 

15. Nabídka na opravu protipožárního opatření v MŠ Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 

 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena cenová nabídka firmy Miroslav Šmíd, Choceradská 

6, 251 62 Svojetice na opravu protipožárních opatření v MŠ Svojetice, Louňovická 358, 



Zápis č.7/2021 z veřejného zasedání dne 23.6.2021                                                           Stránka 14 z 16 

251 62 Svojetice. Na základě pravidelného servisu a revize protipožárních klapek 

v budově MŠ byl předán závěr o nutných protipožárních úpravách, které je potřeba 

s ohledem na odvrácení možného ohrožení odstranit. Nabídka byla zhotovena firmou 

Miroslav Šmíd na částku 255 220 Kč vč. DPH, cena je včetně práce, dopravy, likvidace, 

úklidu. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 07 – 069   bylo schváleno. 

 

 

 

 

16. Různé 

 

1. Obec získala dotaci na projekt „Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu 

-Louňovická“. Projekt byl doporučen hodnotící komisí Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR k poskytnutí dotace ve výši 8 991 769 Kč (žádost vypracovala 

a podala fa LKA s.r.o.) 

2. Obec získala dotaci na projekt „Výměna střešního pláště MŠ Svojetice“. 

Projekt byl doporučen Ministerstvem financí k poskytnutí dotace ve výši 

2 448 211 Kč. (žádost vypracovala a podala paní starostka Martina Vedralová) 

3. Podařilo se zajistit autobusovou dopravu pro naše školáky do ZŠ Stříbrná 

Skalice. Linka dostala v systému PID přidělené číslo 557, licenční číslo 283 557, 

a dopravcem bude ČSAD Polkost, spol. s.r.o. Linka 557 je součástí svazku 

„Integrace Kutnohorska“,  bude licenčně v provozu od 1.8.2021, fyzicky ale od 

1.9.2021. Od 1.8. tedy bude vylepen jízdní řád s pravidelnou trasou a s 

poznámkami u spojů, že nejedou do  

31.8.2021.  
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Trasa vedení linky:  

směr Stříbrná Skalice, nám.: nástup Louňovice II.hráz- Louňovice I.hráz-

Mukařov -Tehovec - Svojetice, K Tehovci ( 6:56) – Svojetice (6:57) – Svojetice, 

Na vyhlídce (6:59)– Struhařov, U Hřiště – Struhařov, Habr – Ondřejov, 

Třemblat – Ondřejov, nám. – Stříbrná Skalice,nám. (7:22) 

Směr Louňovice: nástup Stříbrná Skalice,nám. ( 14:00 a 16:00)– zpět po stejné 

trase 

Vzhledem k tomu, že probíhá rekonstrukce silnice II/335 ve Stříbrné Skalici, 

nelze vyloučit stanovení objížďkového jízdního řádu linky 557, ale ten není 

zatím zpracovaný. K aktualizaci případně dojde dle postupu prací na silnici. 

Rodiče budou včas informováni. Jízdní řád bude vyvěšen na web stránkách 

obce. 

 

Diskuze 

Dotazy občanů  

- v obci byly odstraněny všechny kontejnery, majitelé nemovitostí mají možnost 

umístit na svůj pozemek nádoby na tříděný, komunální, bio odpad a sklo. 

Vybudování sběrného dvora je v procesu získání stavebního povolení. Po získání 

všech povolení ke stavbě bude obec žádat o získání dotace 

- zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu u nemovitostí, které jsou 

využívány k rekreaci (chaty), majitelé těchto objektů většinou v obci nemají trvalý 

pobyt – obec neuvažuje o navýšení poplatků pro rekreanty 

- požadavek na vybudování rozhlasu ulice K Hájence 

-stížnost na nepořádek v lese u chatové oblasti – oblast, která není v katastru obce 

Svojetice 

-oprava Podemlejnské ulice – zatím není v plánu. Přednost budou mít komunikace, 

které nebyly opravovány v roce 2020 

- oprava výmolu v ulici K Tehovci, který vznikl při stavebních pracích – stavba 

předána k opravě cestmistrovi 
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Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.  

 

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice v 19:45 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24.6.2021 
 

 

 

Zapisovatel:  Dominika Doležalová                          Podpis:  

                                                                                dne:                                                                                     

 

 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček   JUDr. Antonín Dohnal 

 

          Podpis:      Podpis:    

          dne:                 dne: 

            
 

 

Starostka:  Mgr. Martina Vedralová 

 

          Podpis: 

          dne: 


