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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2021-11-109 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2021-11-110 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 

2021-11-111 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2021-11-112 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočet obce Svojetice na rok 2022 jako 
mírně schodkový v paragrafovém znění. Krytí schodku je plně zajištěno ze zůstatků 
na bankovních účtech. 

2021-11-113 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-
2025. 

2021-11-114 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 
2022 ve výši 1 218 100,- Kč. Tento příspěvek bude vyplácen čtvrtletně. Poskytnutý 
příspěvek bude použit na neinvestiční náklady MŠ a na mzdy účetní. 

2021-11-115 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje kalkulaci jednotné ceny pro vodné, na 
kalkulační období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve výši 42,02 Kč/m3 bez DPH, přičemž 
navýšení ceny o jednotkové nájemné činí 2,- Kč/m3 bez DPH ke kalkulované ceně. 

2021-11-116 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje kalkulaci jednotné ceny stočného na 
kalkulační období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve výši 49,73 Kč/m3 bez DPH. Cena 
stočného vybírána koeficientem bude od 1.1.2022 – 31.12.2022 ve výši 1740,55 
Kč/osoba/rok bez DPH. 

2021-11-117 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje provedení inventarizace za rok 2021 a 
inventarizační komisi ve složení: předseda Ing. Pavel Churáček, členové JUDr. 
Antonín Dohnal a paní Ivana Dubská. 

2021-11-118 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029050/VB/1, na pozemku 
par.č. 164/16 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, a činí 2 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy. 

2021-11-119 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti č.16010-062978, Svojetice, dopr.řešení návsi VPIS na pozemku par.č. 
957/17 k.ú. Svojetice s CETIN a.s. Výše jednorázové náhrady činí 28 800,- Kč bez DPH 
a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
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2021-11-120 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje smlouvu o dílo – Zimní údržba komunikací 
prohrnováním sněhu s Ing. Jiřím Maštovským, Do chobotu 1, 251 62 Mukařov – 
Srbín, IČ 10168877. Cena za sjednané dílo činí 900,- Kč bez DPH za odpracovanou 
hodinu stroje včetně obsluhy. Uvedená cena neobsahuje posypový materiál. 
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.12.2021 do 31.3.2022 a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy.  

2021-11-122 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za rok 2021 
starostce obce ve výši jednonásobku měsíční odměny z důvodu splnění významných 
úkolů spočívajících v tom, že připravila a vypracovala žádosti o dotace na akce 
„Výměna střešního pláště v Mateřské škole Svojetice“ a „Dopravní řešení na návsi u 
obecního rybníka“, vč. vypracování zadávací dokumentace a realizace výběrového 
řízení.  

2021-11-123 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021. 

2021-11-124 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
obce na sociální podporu vdovy po zesnulém dlouholetém zaměstnanci obce panu 
Miroslavu Horákovi, na zaopatření dvou nezletilých synů ve výši 40 000,- Kč. Částka 
bude vyplacena v prosinci 2021. 

2021-11-125 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje dodatek č.1. ke Smlouvě o Dílo ze dne 
26.11.2019 s názvem projektu „Výstavba chodníků ve Svojeticích – ulice 
Choceradská“ s LKA Advisory, s.r.o., IČ: 24275093, Kubánské nám. 1391/11, 100 00 
Praha 10 v tomto znění: 
 
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 26.11.2019 se mění v 
následujících článcích a znění:  
 2. Předmět smlouvy: 2.2 Termín pro provedení Díla je 11.2.2022 
a bod 5. Cena, platební podmínky: 2.1Celková cena činí: 
Složka a) Cena zhotovení Žádosti o poskytnutí dotace 
Cena bez DPH: 15 000,- Kč 
Složka b) Odměna v případě přiznání dotace 
Cena bez DPH: 162 000,- Kč  
Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 26.11.2019. 

2021-11-126 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje dodatek č.1. ke Smlouvě o Dílo ze dne 
26.11.2019 s názvem projektu „Retence vody v ulici Choceradská“ s LKA Advisory, 
s.r.o., IČ: 24275093, Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 v tomto znění: 
 
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 26.11.2019 se mění v 
následujících článcích a znění:  
 2. Předmět smlouvy: 2.2 Termín pro provedení Díla je dle poskytnutí dotace 
a bod 5. Cena, platební podmínky, penále, pokuty: 2.1 Celková smluvní cena činí: 
Složka a) Cena zhotovení Žádosti o poskytnutí dotace 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

Cena bez DPH: 15 000,- Kč 
Složka b) Odměna v případě přiznání dotace 
Cena bez DPH: 108 000,- Kč 
Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 26.11.2019. 

2021-11-127 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury na Akce zaměřené na úpravy dopravní 
infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo 
opatření ke zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace pro rok 2022 na akci „Výstavba chodníku ve Svojeticích – ulice  
Choceradská“. 

2021-11-128 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ze 
Státního fondu životního prostředí - z Operačního programu Životního prostředí, 
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, na akci „Retence 
vody v ulici Choceradská“. 

 
Usnesení č. 
 

 
Neschváleno 

 
Obsah 

2021-11-121 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Svojetice neschvaluje smlouvu o zajišťování a financování 
dopravní obslužnosti se Středočeským krajem, zastoupený organizací Integrovanou 
dopravou Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, 186 00 
Praha 8, IČ: 0579229, celková výše zálohy za l. 383, l. 489, l. 557 činí 269 211,- Kč a 
bude hrazena 4x za rok 67 303,-/1x za /1/4 roku. 


