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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2021-09-082 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2021-09-083 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2021-09-084 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti, kde obec Svojetice(povinný), vlastník pozemku par.č. 213, 301, 302, 
957/1, 1028, 1046/2, 231/1, 231/4, 231/7, 234/55, 231/56 k.ú. Svojetice, touto 
smlouvou zřizuje na „Pozemcích“ ve prospěch Regionu Jih(oprávněný), IČO: 
63112671, Všestary 141, 251 63 Stránčice, věcné břemeno služebnosti inženýrské 
sítě (vodovodní řad s příslušenstvím) a to v rozsahu vyznačeném dle geometrického 
plánu vyhotoveného oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Michalem 
Bradáčem. Služebnost se touto Smlouvou zřizuje na dobu neurčitou a zřízení 
Služebnosti je bezúplatné. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 

2021-09-085 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV. 12-6029472/VB/002, na 
pozemcích par.č. 205/1 a 205/11 k.ú. Svojetice s ČEZ Distribuce, a.s. Výše náhrady 
byla vyčíslena v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a 
vyhlášky č. 441/2013 Sb, oceňovací vyhlášky, výše jednorázové náhrady činí 5 100,- 
Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-09-086 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č.  IV - 12 – 6026482/1 s ČEZ Distribuce, a.s. k pozemku p.č. 189/39, 
202/3, 1043/8 v kú Svojetice, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve 
výši 46 750,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-09-087 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice revokuje usnesení č. 2021-07-061 ze dne 23.6.2021, 
kterým bylo schváleno vydání Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení pozemních 
komunikací v k.ú. Svojetice do kategorie místní komunikace. 

2021-09-088 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo „Svojetice, 
Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“ v tomto znění:  
Článek č. IV smlouvy o dílo – „Cena za dílo a platební podmínky – se upravují takto: 
Odstavec 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním: 
Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný 
výkaz výměr), který je součástí smlouvy a činí: 
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Cena v Kč celkem bez DPH: 2 966 925,66 Kč 
DPH 21% : 623 054,39 Kč 
Cena v Kč celkem vč. DPH: 3 589 980,05 Kč 
a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č.1. smlouvy o dílo „Svojetice, 
Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“. 

2021-09-089 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova (program 2021-2024) v rámci 
Tematického zadání Veřejná infrastruktura na akci s názvem „ Svojetice, Dopravní 
řešení na návsi u obecního rybníku“ ve výši 1 160 000,- Kč a souhlasí s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výše uvedenou akci. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostku obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy. 

2021-09-090 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření 4/2021 včetně navýšení 
neinvestičního příspěvku o 453 219,- Kč pro MŠ Svojetice na rok 2021. 

2021-09-091 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje kupní smlouvu k prodeji pozemku par. č. 
1041/41, ostatní plocha o výměře 23 m² v k.ú. Svojetice, mezi smluvními stranami 
Obec Svojetice (prodávající) a paní Renata Novotná (kupující), bytem Stará cesta 67, 
Svojetice, 251 62. Kupní cena byla oceněna na základě znaleckého posudku, 
zhotoveném dne 30.6.2021, znalcem Ing. Miroslavem Koláře, č. 8484-035/2021 za 
cenu obvyklou 7 250,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 

2021-09-092 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice č. 
4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce 
Svojetice.  

2021-09-093 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu s Obcí Stříbrná Skalice, IČ: 00235750 na straně jedné a Obec Louňovice, 
Obec Štíhlice, Obec Tehovec, Obec Svojetice na straně druhé, celková výše 
finančního příspěvku činí 1 000 000,- Kč, Obec Svojetice se podílí na úhradě 
finančního příspěvku ve výši 36,61%. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k 
podpisu dohody. 

2021-09-094 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí v souladu s ustanovením § 127, odst. (1) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále 
jen: “zákon“) se zrušením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce s názvem: „Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, 
Louňovická“, neboť v zadávacím řízení nebyl žádný účastník. Nebyla podána žádná 
nabídka. 

2021-09-095 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Příkazní smlouvu k zajištění zadavatelských 
činností související se zadávacím řízením zjednodušeného podlimitního řízení s 
panem Ing. Josef Bártou, IČ: 74690728, se sídlem Malín, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 
Kutná Hora. Předmětem této smlouvy je organizace a vedení celého průběhu 
zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 a 
dalších §§ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. 
předpisů (dále jen: „zákon“) směřujícího k uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
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dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 
„Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická - II“. Odměna za 
provedené úkony je stanovena ve výši 35 000,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku obce k podpisu této příkazní smlouvy. 

2021-09-096 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice 
 I.  s c h v a l u j e 
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení opakovaného zadávacího řízení druhem 
zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce místní 
komunikace V Průhonu, Louňovická-II " 
   
b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, 
odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší 
nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH. 
 
II. souhlasí 
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka hodnotící komise 
zadavatelem ve složení: 
členové komise  
1. Ing. Pavel Churáček, člen zastupitelstva obce Svojetice 
2. Ivana Dubská, členka zastupitelstva obce Svojetice 
3. Ing. Petr Benda, zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) 
Náhradník komise: Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele 
 
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to: 
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele 
a Mgr. Martina Vedralová, starostka obce a v její nepřítomnosti Ing. Jiří Eigel, 
místostarosta obce  
 
b) s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Josefem Bártou, SV. Vojtěcha 76, 284 01 
Kutná Hora, IČO: 74690728 na zajištění administrace tohoto zadávacího řízení dle 
ustanovení § 43 zákona 
 
c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona- Ing. Josef Bárta, posuzoval 
kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před 
uzavřením smlouvy.        
 
III. pověřuje 
starostku obce k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích 
podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o 
výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení. 

2021-09-097 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy 
Ministerstva pro místní rozvoj, do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 
2022, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, na dotační titul -117d8210A 
- Podpora obnovy místních komunikací -název akce: „Rekonstrukce komunikace v 
Průhonu, Louňovická “. 

2021-09-098 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy 
Ministerstva pro místní rozvoj, do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 
2022, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, na dotační titul-  117d8210E 
- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – název akce „Rekonstrukce zásobovací 
rampy do školní jídelny MŠ Svojetice“. 

2021-09-099 13.10.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje ve všech zastavěných i zastavitelných 
lokalitách určených pro plochy bydlení v krajině (B) v 1. etapě zastavování území 
obce Svojetice dle územního plánu Svojetice, omezení výstavby rodinných domů, 
pouze na rodinné domy o jedné bytové jednotce z důvodu kapacity ČOV, i celkově 
omezených kapacit infrastruktury a občanské vybavenosti (škola, školka). 


