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Zápis č. 11/2021 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15.12.2021 od 18:00 

hod v budově Obecního úřadu Svojetice 

 

Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Antonín Dohnal, Nela 

Mazakianová 

 

Omluveni: Ivana Dubská 

Neomluveni: 0 

 

V zasedací místnosti byli z řad veřejnosti přítomni 4 občané. 
 

Zahájení 
 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 7.12.2021. Je 

přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č. 10/2021 ze dne 24.11.2021 byl sepsán dne 29.11.2021 a 

ověřen dne 1.12.2021 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    5              Proti   0             Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 109   bylo schváleno.  
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Schválení programu 

Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce  

 

1. Rozpočet obce Svojetice na rok 2022  

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2023-2025 

3. Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2022 

4. Stanovení vodného na rok 2022 

5. Stanovení stočného na rok 2022 

6. Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2021 

7. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-6029050/VB/1, par.č. 164/11 k.ú. Svojetice s ČEZ 

Distribuce, a.s. 

8. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-062978 

Svojetice dopr.řešení na návsi VPIC s CETIN a.s, parc.č. 957/17 k.ú. Svojetice 

9. Schválení smlouvy o dílo – Zimní údržba komunikací prohrnováním sněhu 

10. Schválení smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se 

Středočeským krajem 

11. Mimořádné odměny zastupitelům za rok 2021 

12. Rozpočtové opatření 5/2021 

13. Poskytnutí sociálního příspěvku 

14. Různé 

 

Návrhy na doplnění bodu programu:  

 

Rozšíření:  

      15.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo ze dne 26.11.2019 – Výstavba chodníků ve 

Svojeticích – ulice Choceradská 

      16.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo ze dne 26.11.2019 – Retence vody v ulici 

Choceradská 

17.Podání žádosti o dotaci - Výstavba chodníků ve Svojeticích – ulice Choceradská, 

Podání žádosti o dotaci   – Retence vody v ulici Choceradská 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Starostka nechala hlasovat o změně programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.  
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Výsledek hlasování: Pro    5              Proti   0             Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 110   bylo schváleno. 

 

Starostka dala hlasovat o programu: 

1. Rozpočet obce Svojetice na rok 2022  

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2023-2025 

3. Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2022 

4. Stanovení vodného na rok 2022 

5. Stanovení stočného na rok 2022 

6. Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2021 

7. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-6029050/VB/1, par.č. 164/11 k.ú. Svojetice s ČEZ 

Distribuce, a.s. 

8. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-062978 

Svojetice dopr.řešení na návsi VPIC s CETIN a.s, parc.č. 957/17 k.ú. Svojetice 

9. Schválení smlouvy o dílo – Zimní údržba komunikací prohrnováním sněhu 

10. Schválení smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se 

Středočeským krajem 

11. Mimořádné odměny zastupitelům za rok 2021 

12. Rozpočtové opatření 5/2021 

13. Poskytnutí sociálního příspěvku 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo ze dne 26.11.2019 - Výstavba chodníků ve 

Svojeticích – ulice Choceradská 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo ze dne 26.11.2019 - Retence vody v ulici 

Choceradská 

16. Podání žádosti o dotaci - Výstavba chodníků ve Svojeticích – ulice Choceradská, 

Podání žádosti o dotaci  - Retence vody v ulici Choceradská 

17. Různé 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

 

 

Výsledek hlasování: Pro    5              Proti   0             Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 111   bylo schváleno.  

 

Projednání programu 

1. Rozpočet obce Svojetice na rok 2022 

předkládá: J.Eigel 
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Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce a na webu obce dne 25.11.2021, byla 

dodržena zákonem vymezená lhůta pro vyvěšení 15 dní před projednáním v 

zastupitelstvu. V této lhůtě se občané mohli v souladu s § 16 Zákona o obcích vyjádřit k 

návrhu rozpočtu na rok 2022 a to písemně, nebo na jednání zastupitelstva obce. Návrh 

rozpočtu byl projednán finančním výborem a s návrhem byli seznámeni všichni 

zastupitelé. Během roku bude docházet k úpravám rozpočtu podle získaných finančních 

prostředků a nutných výdajů. Rozpočtové příjmy na rok 2022 jsou plánovány ve výši 

23 141 tis. Kč, plánované rozpočtové výdaje jsou ve výši 24 471 tis. Kč. Rozdíl mezi 

příjmy a výdaji činí 1 330tis. Kč, rozpočet je tedy sestaven jako mírně schodkový s tím, 

že schodek 1 330 tis. Kč a splátky investičního úvěru od KB ve výši 1 518 tis. budou 

financovány ze zůstatků na účtech. Na účtech obce (u KB, JT BANKY a v ČNB) byl k 

15.12.2021 celkem zůstatek ve výši 15 742 tis. Kč. Investiční dlouhodobý úvěr na 

kanalizaci od KB z roku 2016 má stanovenu splatnost do roku 2036, ročně se splácí 1 518 

tis. Kč a k 15.12.2021 zbývá splatit 22 902 tis. Kč. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

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.  

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 112   bylo schváleno. 

 

 

2.Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2023-2025 

předkládá: J. Eigel 

 

Střednědobý výhled je plánován pro rok 2023 jako schodkový, protože se předpokládá, 

že bude probíhat výstavba svazkové školy LOŠBATES, kde bude přispívat také naše obec 

jakožto člen svazku. Jedná se pouze o odhad, protože přesná výše investic v jednotlivých 

letech není v době vypracování tohoto střednědobého výhledu známa. Pro rok 2024 je 

plánován mírně přebytkový rozpočet a dtto také pro rok 2025. 

 

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 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5    Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 113   bylo schváleno.  

 

 

3. Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2022 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2022. Dle 

navrhovaného rozpočtu MŠ je navrhován v příjmových položkách příspěvek od 

zřizovatele – Obec Svojetice na provoz MŠ ve výši 1 218 100,- Kč. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 114   bylo schváleno.  

 

 

4. Stanovení vodného na rok 2022 

předkládá: M. Vedralová 

 

Obec od provozovatele vodovodního řadu firmy I.T.V. obdržela informaci o kalkulaci 

vodného pro rok 2022. Cena vodného pro rok 2022 je stanovena na 42,02 Kč/m3 bez DPH. 

Od provozovatele došlo k navýšení ceny o 1,- Kč/m3 bez DPH. Paní starostka navrhla 

snížení výše nájemného o 1 Kč, aby cena vodného vyrovnala navýšení ceny za stočné, 

kde se obec po dobu udržitelnosti projektu musí řídit nařízením Fondu. Výše nájemného   

bude ve výši 2,-Kč/m3 bez DPH. Konečná cena vodného pro odběratele bude stanovena 

na 44,02 Kč/m3 bez DPH, (48,42 Kč/m3 Kč vč. DPH). Oproti roku 2020 je to stále nižší 

cena pro občany. 
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rok cena v Kč/m³ bez DPH cena v Kč/m³ včetně DPH  

2020 (do 30.4.2020) 45,50 52,33  (15% DPH) 

2020 (od 1.5.2020) 45,50 50,05  (10% DPH) 

2021 (od 1.1.2021) 44,00 48,40  (10% DPH) 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 
 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0          Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 115   bylo schváleno. 

 

 

5. Stanovení stočného na rok 2022 

předkládá: M. Vedralová 

 

Ceny za stočné se po dobu udržitelnosti navyšují pouze o inflaci. Část financí se ukládá 

na účet obnovy kanalizace. Kalkulace ceny za stočné pro rok 2022 navržená Fondem 

(SFŽP) je kalkulována ve výši 49,73 Kč/m3 bez DPH. Koncová cena pro občany je 54,70 

Kč/m3 vč. DPH a směrné číslo 1 740,55 Kč/osoba/rok bez DPH, 1 914,50 Kč/osoba/rok 

vč. DPH. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:  
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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. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0          Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 116   bylo schváleno 

 

 

6. Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2021 

předkládá: M. Vedralová  

 

Inventarizace probíhá 1x ročně, vždy k 31.12. daného účetního roku. Vyhlášena je 

v souvislosti s roční uzávěrkou. Inventarizaci je třeba ukončit nejpozději do dvou měsíců 

po rozvahovém dni. 

Starostka navrhla inventarizační komisi ve složení: předseda Ing. Pavel Churáček, členové 

JUDr. Antonín Dohnal a paní Ivana Dubská. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0              Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 117   bylo schváleno. 

 

 

7. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-6029050/VB/1, par.č. 164/11 k.ú. Svojetice s ČEZ 

Distribuce, a.s. 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6029050/VB/1 s ČEZ Distribuce  

a.s. Jedná se o umístění distribuční soustavy, a to kabel zajišťující dodávku elektrické 

energie pro pozemek par. č. 164/11 k.ú. Svojetice. 



Zápis č.11/2021 z veřejného zasedání dne 15.12.2021                                                           Stránka 8 z 18 

Stavba bude umístěna na pozemku par.č. 164/16 k.ú. Svojetice. Předpokládaný rozsah 

věcného břemene činí 9 bm (kabelové vedení NN). Výše jednorázové náhrady za zřízení 

VB bude činit 2 000,- Kč bez DPH. 

Výše náhrady byla vyčíslena v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku 

a vyhlášky č. 441/2013 Sb, oceňovací vyhlášky. 

 

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. 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. 
 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 118   bylo schváleno. 

 

 

8. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-062978 

Svojetice dopr.řešení na návsi VPIC s CETIN a.s, parc.č. 957/17 k.ú. Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 

pozemku par.č. 957/17 k.ú. Svojetice s CETIN a.s., název stavby č. 16010-062978, 

Svojetice, dopr. řešení návsi VPIC. Jedná se o umístění podzemního komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě. Předpokládaný rozsah služebnosti činí 36bm. Výše 

jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude činit 28 800,- 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 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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Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 119   bylo schváleno. 

 

 

9. Schválení smlouvy o dílo – Zimní údržba komunikací prohrnováním sněhu 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o dílo – Zimní údržba komunikací 

prohrnováním sněhu s Ing. Jiřím Maštovským, Do chobotu 1, 251 62 Mukařov - Srbín, 

IČ: 10168877. Předmětem smlouvy je zimní údržba komunikací prohrnováním sněhu. 

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. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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.  
 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 120   bylo schváleno. 

 

10. Schválení smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se 

Středočeským krajem 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o zajišťování a financování dopravní 

obslužnosti se Středočeským krajem, zastoupeným organizací Integrovaná doprava 

Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 

05792291. Předmětem smlouvy je vymezení podmínek spolupráce Kraje a Obce při 

zajišťování dopravní obslužnosti Obce. Smlouvou se kraj zavazuje zajišťovat dopravní 

obslužnost v podobě Minimální DO, Rozšířené DO, Dodatečné DO. Obec se zavazuje 

finančně podílet na zajišťování dopravní obslužnosti s poskytovat Kraji potřebnou 

součinnost. 
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Výpočet záloh na Podíl obce pro rok 2022, období 1.1.2022-31.12.2022 za obec Svojetice 

jsou následující: 

l.383 – 68 932,- Kč příspěvek obce 

l.489 – 200 279,- Kč příspěvek obce 

l.557 – 0 Kč 

Celková výše zálohy obce za všechny linky činí 269 211,- Kč. Záloha bude hrazena ve 

čtvrtletních intervalech, tedy 4x do roka částka 67 303,- Kč/1x za 1/4 roku. 

 

Za rok 2021 bylo uhrazeno: 

l. 383 - 133 323,80 Kč 

l. 489 – 64 286,10 Kč 

 

 

Za rok 2022 došlo ke snížení částky za l. 383 – 64 391,80 Kč, navýšení za l. 489 + 

135 992,90 Kč. V celkovém součtu obou linek došlo k navýšení oproti roku 2021 + 

71 601,10 Kč. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

Zastupitelé Ing. Pavel Churáček a Ing. Jiří Eigel mají výhrady k navýšení ceny u linky 

489.  

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje 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 a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.  
 

Výsledek hlasování:  Pro    0     Proti   4             Zdrželi se   M.Vedralová 

Usnesení č. 2021 – 11 – 121   nebylo schváleno. 

 

11. Mimořádné odměny zastupitelům za rok 2021 

předkládá J. Eigel 

 

V souladu s ustanovením § 76 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích navrhuji poskytnutí 

mimořádné odměny starostce ve výši Kč jednonásobku měsíční odměny (zákon 

umožňuje poskytnutí odměny až do výše 2 násobku měsíční odměny). 
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Odůvodnění: paní starostka nad rámec svých povinností připravila a vypracovala žádosti 

o dotace na akce „Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku“ vč. vypracování 

zadávací dokumentace pro výběrové řízení, žádost byla poskytovatelem podpořena. 

Připravila a podala dále také žádost o dotaci na akci „Výměna střešního pláště v 

Mateřské škole Svojetice “ Podaný projekt sice vyhověl podmínkám dotační výzvy, ale 

vzhledem k výši finančních prostředků vyčleněných v tomto roce ve státním rozpočtu v 

rámci Podprogramu MF, nebyl projekt v současnosti zařazen mezi projekty, na které 

byla poskytnuta dotace. V rozhodnutí MF bylo uvedeno: „V případě, že v rámci státního 

rozpočtu pro rok 2021 vzniknou v průběhu tohoto roku dostatečné disponibilní zdroje, 

budou využity k financování projektů, které byly vyhodnoceny jako vyhovující, ale 

zůstaly z důvodu nedostatku finančních prostředků státním rozpočtem nekryté“. 

Spolupráce na dalších jednáních o dotacích pro Svojetice - MMR, SFDI, MŠMT. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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.  

 

Výsledek hlasování:  Pro    4     Proti   0               Zdrželi se   M.Vedralová 

Usnesení č. 2021 – 11 – 122   bylo schváleno. 

 

12. Rozpočtové opatření 5/2021 

předkládá: J. Eigel 

 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.5/2021. Navrhovaným 

rozpočtovým opatřením jsou navýšeny celkové příjmy na základě reálného vývoje o cca 

1 570 tis. Kč a současně navýšeny také celkové výdaje o cca 307 tis. Kč. 
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021. 

ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 5/2021

PARAGRAF POLOŽKA ROZP. 2021 ÚPRAVA

ROZPOČET PO 

ÚPRAVĚ

PŘÍJMY

Daň z příjmů FO placená poplatník 0000 1112 75 000,00 60 000,00 135 000,00

Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 0000 1113 300 000,00 50 000,00 450 000,00

Daň z příjmů PO 0000 1121 3 000 000,00 200 000,00 3 200 000,00

Daň z přidané hodnoty 0000 1211 6 500 000,00 1 000 000,00 7 500 000,00

Poplatek za provoz systému KO 0000 1340 2 050 000,00       50 000,00 2 100 000,00

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 0000 1348 180 000,00          20 000,00          200 000,00

Daň z hazardních her 0000 1381 100 000,00 30 000,00          130 000,00

NI.př.transf. od krajů 0000 4122 1 000 000,00 1 000 000,00-    0,00

Inv.transfery od krajů 0000 4222 0,00 1 160 000,00    1 160 000,00

CELKEM: 1 570 000,00   

VÝDAJE

Odvád. a čišť.odp.vod a nakl. s kaly - nákup ost.služeb 2321 5169 350 000,00 60 000,00 410 000,00

Mateřské školy/Budovy, haly, stavby 3111 6121 28 150,00 80 000,00 108 150,00

Zákl.školy - bydovy, haly a stavby 3113 6121 4 500 000,00 4 500 000,00-    0,00

Zákl.školy- Invest. transf.veřej.rozp.místní úrovně 3113 6349 0,00 4 500 000,00    4 500 000,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n./Nákup materiálu  j.n. 3639 5139 5 000,00 20 000,00 25 000,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n./Nákup ost. služeb 3639 5169 75 000,00 200 000,00       275 000,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n./Výdaje na dod.zaj.opravy a údrž 3639 5171 200 000,00 200 000,00-       0,00

Využív. a znešk. ostat. odpadů/Nákup ost.služeb 3726 5169 200 000,00 100 000,00 300 000,00

Volby do parlamentu ČR/Ostatní os. výdaje 6114 5021 0,00 16 973,00          16 973,00

Volby do parlamentu ČR/Nákup materiálu  j.n. 6114 5139 0,00 506,00 506,00

Volby do parlamentu ČR/Zpracování dat a služby souv. S IT a kom 6114 5168 0,00 7 500,00 7 500,00

Volby do parlamentu ČR/Nákup ost. služeb 6114 5169 0,00 1 000,00 1 000,00

Volby do parlamentu ČR/Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 6114 5175 0,00 910,00 910,00

Volby do zastupitelstev ÚSC/Ostatní os. výdaje 6115 5021 15 000,00 -15 000,00 0,00

Volby do zastupitelstev ÚSC/Nákup materiálu j.n. 6115 5139 2 000,00 -2 000,00 0,00

Volby do zastupitelstev ÚSC/Zpracování dat a služby souv. S IT a kom 6115 5168 2 000,00 -2 000,00 0,00

Volby do zastupitelstev ÚSC/Nákup ost. služeb 6115 5169 2 000,00 -2 000,00 0,00

Volby do zastupitelstev ÚSC/Cestovné 6115 5173 1 000,00 -1 000,00 0,00

Volby do zastupitelstev ÚSC/Výdaje na poř. Věcí a služeb - pohoštění 6115 5175 3 000,00 -3 000,00 0,00

Činnost místní správy/Dary obyvatelstvu 6171 5492 5 000,00 45 000,00 50 000,00

CELKEM: 306 889,00

8115 Vyrovnávací položka

příjmy 1 570 000,-

výdaje 306 889,-

rozdíl 1 263 111,-
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Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 123   bylo schváleno. 

 

 

13. Poskytnutí sociálního příspěvku 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na poskytnutí finančního příspěvku na sociální 

podporu vdovy po zesnulém dlouholetém zaměstnanci obce panu Miroslavu Horákovi, na 

zaopatření dvou nezletilých synů ve výši 40 000,- Kč. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 
 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 124   bylo schváleno. 

 

 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo ze dne 26.11.2019 - Výstavba chodníků ve 

Svojeticích – ulice Choceradská 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen 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. Opakovaná 

žádost o dotaci. Zpracování žádosti je v ½ výši z původní ceny. 

 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 26.11.2019 se mění v následujících 

článcích a nové znění je:  

 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 
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Složka b) Odměna v případě přiznání dotace 

Cena bez DPH: 162 000,- Kč 

 

Předmětem smlouvy bylo zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci „Výstavba 

chodníků ve Svojeticích – ulice Choceradská“ podle požadavků poskytovatele dotace, 

kterým je Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitel žádosti LK Advistory, s.r.o. 

Původní cena za zhotovení Žádosti o poskytnutí dotace byla ve výši 30.000,- Kč bez DPH.  

Odměna v případě přiznání dotace ve výši 162.000,- Kč bez DPH. Smlouva byla 

schválena dne 13.11.2019, usnesením č. 2019 - 10 – 95.      

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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 obec Svojetice pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě 

o dílo ze dne 26.11.2019. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 125   bylo schváleno. 

 

 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo ze dne 26.11.2019 - Retence vody v ulici 

Choceradská 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen 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: 
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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 

Cena bez DPH: 15 000,- Kč 

Složka b) Odměna v případě přiznání dotace 

Cena bez DPH: 108 000,- Kč 

 

Předmětem smlouvy bylo zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci „Retence vody 

v ulici Choceradská“ podle požadavků poskytovatele dotace, kterým je Operační program 

Životního prostředí, Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. 

Zhotovitel žádosti LK Advistory, s.r.o. Původní cena za zhotovení Žádosti o poskytnutí 

dotace ve výši 30.000,- Kč bez DPH.  Odměna v případě přiznání dotace ve výši 108.000,-

Kč bez DPH. Jedná se o projekt na dešťovou kanalizaci pod chodníkem v ulici 

Choceradská. 

 

Smlouva byla schválena dne 13.11.2019, usnesením č. 2019 - 10 – 96. 

 

Zpracování žádosti je v ½ výši z původní ceny.      

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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 

Cena bez DPH: 15 000,- Kč 

Složka b) Odměna v případě přiznání dotace 

Cena bez DPH: 108 000,- Kč 
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Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě 

o dílo ze dne 26.11.2019. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 126   bylo schváleno. 

 

 

16. Podání žádosti o dotaci - Výstavba chodníků ve Svojeticích – ulice Choceradská, 

Podání žádosti o dotaci   – Retence vody v ulici Choceradská 

předkládá: M. Vedralová 

 

Státní fond dopravní infrastruktury opět vyhlásil výzvu k podání žádostí o poskytnutí 

příspěvku na Akce na dopravní infrastruktury zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy 

nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél 

silnic I., II., III. třídy a na Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke 

zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo 

III. třídy. Akce musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být 

výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a 

vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, 

integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy. Dotace až do výše 85% uznatelných 

nákladů. Součástí stavby chodníku podél ulice Choceradská je i stavba odvodnění 

komunikace, proto bude podána i žádost o dotaci na akci „Retence vody v ulici 

Choceradská“ 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

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“. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 127   bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 

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 „Retence vody v ulici Choceradská“. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2021 – 11 – 128   bylo schváleno. 

 

 

17. Různé 

 

 

Kompostárna Struhařov- obec byla informována, že dochází od nového roku 2022 

k navýšení cen za ukládku BIO odpadu na kompostárnu Struhařov a to na 640,- Kč 

bez DPH/t. 

 

V roce 2021 byla cena za ukládku biologického odpadu stanovena na 590,-Kč bez DPH/ 

t. 

4.12.2021 si děti mohly vyzvednout mikulášskou nadílku na OÚ ve Svojeticích. Nadílku 

jim osobně předaly Mikuláš, Čert i Anděl. Děti statečně odříkaly básničky, slíbily, že 

budou hodné a balíčky jim s radostí byly předány. 

 

Diskuze: 

Stížnost občana na parkování vozidla na chodníku – majitel vozidla obeslán. 

 

 

 

 

Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast. Popřála 

všem krásné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví a pohody v novém roce. 

 

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice 19:20 hod. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.12.2021 
 

 

Zapisovatel:  Dominika Doležalová                          Podpis:  

                                                                                dne:                                                                                     
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Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček   JUDr. Antonín Dohnal 

 

          Podpis:      Podpis:    

          dne:                 dne: 

            
 

 

Starostka:  Mgr. Martina Vedralová 

 

          Podpis: 

          dne: 


