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 Ing. Jana Chromá

Datum: 25.10.2021

 jednací: 1903/2021/OU/JCh

Spisová 1851/2021/OU/DHr

Vaše -

 Jana
Na Podkovách 238
25162  Svojetice

  na žádost o informace dle zákona  Sb. O svobodném  
k informacím, ve   

Vážená paní 

na  Vámi podané žádosti o informace, kterou obecní  obdržel dne 13.10.2021 
Vám  následující:

Zpracování žádostí o dotace:

1. Dotace 2019 - 2021
- Letní scéna ve Svojeticích – 2x žádost o dotaci vypracovala a podala paní 
starostka Mgr. Martina Vedralová, žádost byla   krajem
- Mikuláš v parku - - žádost o dotaci vypracovala a podala paní starostka Mgr. 
Martina Vedralová, žádost byla   krajem
- Oprava havarijního stavu oplocení a zdi  -- žádost o dotaci vypracovala 
a podala paní starostka Mgr. Martina Vedralová, žádost byla  

 krajem
- Rekonstrukce návesní nádrže – Svojetice - žádost o dotaci vypracovala a 
podala paní starostka Mgr. Martina Vedralová, žádost byla   
krajem
- Modernizace technologie chlazení v MŠ Svojetice - žádost o dotaci 
vypracovala a podala paní starostka Mgr. Martina Vedralová, žádost byla  
z  Ministerstva financí
- Dopravní  na návsi u obecního rybníka - žádost o dotaci vypracovala a 
podala paní starostka Mgr. Martina Vedralová, žádost bude   
krajem
- Revitalizace  v centru obce - žádost o dotaci vypracovala a podala firma 
Living in green s.r.o, žádost bude  Ministerstvem životního 
- Rekonstrukce komunikací V   - žádost o dotaci 
vypracovala a podala firma LK Advistory s.r.o., žádost nebyla  jelikož  obec  
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nestihla doložit zhotovitele díla do  termínu daného v podmínkách MMR. 
Obec nemohla  zhotovitele díla, protože se do   na 
zhotovitele stavby nikdo 

2. Oprava ul. Podemlejnská
Zpracování a podání Žádosti o podporu z  titulu Ministerstvo pro místní 
rozvoj, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova,“ DT 117d8210A – Podpora 
obnovy místních komunikací na projekt „Rekonstrukce místní komunikace v ulici 
Podemlejnská“ vypracovala firma LK Advisory, s.r.o.. Podaný projekt nebyl  
mezi  projekty.

3.    v  škole Svojetice
Zpracování a podání Žádosti o podporu z  titulu Ministerstva financí, 
podprogram 298D2280 Podpora obnovy a rozvoje  technické základny 
regionálního Školství v  obcí na projekt    v 

 škole Svojetice vypracovala paní starostka Mgr. Martina Vedralová. Podaný 
projekt  podmínkám  výzvy, ale vzhledem k výši   

 v tomto roce ve státním  v rámci Podprogramu, nebyl projekt v 
  mezi projekty, na které byla poskytnuta dotace. V rozhodnutí MF 

bylo uvedeno: „V  že v rámci státního  pro rok 2021 vzniknou v 
 tohoto roku  disponibilní zdroje, budou využity k financování 
 které byly vyhodnoceny jako vyhovující, ale  z  nedostatku 

  státním  nekryté“.

4. Výstavba  v obci Svojetice v komunikaci Choceradská
Zpracování a podání Žádosti o podporu z  titulu Státního fondu dopravní 
infrastruktury, program  ke zvýšení  nebo plynulosti dopravy 
nebo  ke  dopravy osobám s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace na projekt „Výstavba  v obci Svojetice v komunikaci 
Choceradská,“ vypracovala firma LK Advisory, s.r.o.. Podaný projekt nebyl  
mezi  projekty. Žádost o  neobsahovala ke dni podání (tj. do 
29.1.2021) stavební povolení, doloženo  2.3.2021 (bez nabytí právní moci, 
nabytí právní moci dne 6.4.2021), komise SFDI neakceptovala, nesplnili jsme 
podmínky dotace.  Vlivem covidové pandemie byla  ke stavebnímu povolení 
zpomalena.
Obec bude podávat žádost do nové výzvy, která bude vyhlášena na rok 2022.

5. Projektová dokumentace - Výstavba  v obci Svojetice v komunikaci 
Choceradská
Projektová dokumentace k  chodníku byla a je k dispozici na OÚ Svojetice 
nebo na   - Odbor správních agend a dopravy. Dne 11.1.2021 bylo na 

 desce OÚ Svojetice  oznámení o zahájení stavebního   



Obec  Svojetice
251 62  Na Kopci 14, tel./fax 323 660 600

ICO: 00240834
web: www.svojetice.cz,   e-mail: urad@svojetice.cz   DS: 39aakyt
 dny:  8.00-12.00 hodin,  8.00-12.00 a 16.00-18.00 hodin

Stránka 3 z 3

vyhláškou a dne 1.3.2021 bylo na  desce OÚ Svojetice  Rozhodnutí o 
stavebním povolení  vyhláškou.   možnost seznámit se 
s projektovou dokumentací. Stavba chodníku je plánována v délce od autobusové 
zastávky „Na Návsi“ po autobusovou zastávku „Na Vyhlídce“  nových 
autobusových zastávek,   signalizace a  kanalizace. 

 celkové náklady akce  cca 26 mil. 
Stavba chodníku je   na pozemcích  kraje, který je 
zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic  kraje, s kterou má obec 

 Smlouvu o budoucí  o    k pozemní 
komunikaci. Malá  chodníku je  na dvou soukromých pozemcích. Obec 
má s majiteli   Smlouvu o  budoucí o  služebnosti.

6. Výstavba chodníku  není odsouvána do pozadí, ale vzhledem k výši  
akce, nelze stavbu financovat pouze z vlastních 

S pozdravem

Ing. Jana Chromá
 


