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Obsah 

2021-10-100 24.11.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2021-10-101 24.11.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2021-10-102 24.11.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Výměna 
střešního pláště“ mezi Obcí Svojetice (objednatel) a Miroslav Šmíd, Choceradská 6, 
251 62, IČ: 165 54 469 (zhotovitel)v tomto znění: 
 
Článek č. IV. Smlouvy o dílo – „Cena za dílo a platební podmínky“ – se upravují takto: 
Odstavec č.1 se ruší a nahrazuje novým zněním: 
Cena za provezené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný 
výkaz  
výměr), který je součástí smlouvy a činí: 
 
Cena v Kč celkem bez DPH: 3 575 901,- Kč 
DPH 21%: 750 939,21 Kč 
Cena v Kč celkem vč. DPH: 4 326 840,21 Kč 
 
a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Výměna střešního 
pláště“. 

2021-10-103 24.11.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/PH/2021/142 se společností CETIN a.s., změna 
trasy vedení SEK, pozemek. par. č. 957/17 k.ú. Svojetice. Výše nákladů překládky činí 
cca 462 887,- Kč, cena je mimo předmět DPH a zastupitelstvo obce pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-10-104 24.11.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje objednávku s LKA s.r.o., Jičínská 226/17, 130 
00 Praha 3 na zpracování a podání Žádosti o podporu z dotačního titulu MMR, 
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, projekt „Rekonstrukce místní 
komunikace V Průhonu, Louňovická“. Cena za zpracování činí 7 500,- Kč bez DPH, 
Cena splatná v případě schválení Žádosti a přiznání podpory poskytovatelem 
podpory bude činit 1,3 % z přiznané dotace a pověřuje starostku obce k podpisu 
objednávky. 

2021-10-105 24.11.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje smlouvu na návrh revitalizace zahrady MŠ 
Svojetice od společnosti Life4arch s.r.o., Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava, IČ: 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

0298751 ve výši 150 000,-  až 180 000,- Kč dle náročnosti a množství atypických 
prvků a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2021-10-106 24.11.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o 
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, ve výši 1 
Kč/lit. odpadové kapacity. 

2021-10-107 24.11.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o servisní činnosti s 
VODA SERVICE s.r.o., cena servisní prohlídky činí 11 000,- Kč bez DPH/prohlídka, 
pravidelná měsíční položka „havarijní služba“ ve výši 1 000,- Kč bez DPH/měsíc, ceny 
platné od 1.1.2022 a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o 
servisní činnosti. 

2021-10-108 24.11.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje darovací smlouvu s Obcí Vyžlovka 
(obdarovaný), IČ: 00235938, Na Návsi 57, 281 63 a Obec Svojetice (dárce) o daru 
peněžního neinvestičního příspěvku 4 000,-Kč a pověřuje starostku obce k podpisu 
darovací smlouvy. 


