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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2022-01-001 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2022-01-002 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 

2022-01-003 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2022-01-004 26.1.2022 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu Svojetice, v které 
mohou být prvky regulačního plánu. Změna č. 3 Územního plánu Svojetice bude 
pořízena tzv. zkráceným postupem. 
Zastupitelstvo obce Svojetice rozhodlo, že pořizovatelem změny č. 3 územního plánu 
Svojetice bude Městský úřad Říčany, odbor územního plánování a regionálního 
rozvoje. 

2022-01-005 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Zásady obce Svojetice pro investory při 
spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti 
pro novou bytovou výstavbu v katastrálním území obce Svojetice a nabývají účinnosti 
dne 27.1.2022. 

2022-01-006 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Zásady obce pro spoluúčast na rozvoji a 
zkvalitnění technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce 
staveb pro rodinnou rekreaci v katastrálním území Svojetice s účinností od 27.1.2022. 

2022-01-007 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu o převodu stavby č. 1/2022 
na stavbu vodovodního řadu SDR 11, PN 16 o délce 22 m a kanalizační tlakové přípojky 
PE DN 63 v délce 23 m, v ulicích Na Blatech p.č. 263/50 a K Hájence p.č. 263/53 v k.ú. 
Svojetice, a to bezúplatně a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-01-008 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022 s TJ Sokol 
Svojetice o poskytnutí finanční podpory ve výši 325 000,- Kč a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. 

2022-01-009 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Objednávku služeb v oblasti nakládání s 
odpady vč. přílohy (ceník platný od 1.2.2022), kde dodavatel společnost FCC Česká 
republika, s.r.o. zajistí v této objednávce specifikované služby v oblasti odpadového 
hospodářství (zejména sběr, svoz, přepravu, využívání, třídění a odstraňování 
odpadu) na celém území obce, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména v 
souladu se Zákonem o odpadech, v souladu se všemi prováděcími právními předpisy 
Zákona o odpadech. Tato objednávka má platnost od 1.2.2022 do 31.12.2022. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem objednávky. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

2022-01-010 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 129 660 
– Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Obnova márnice v obci 
Svojetice“. 

2022-01-011 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje odstoupení obce Svojetice od smlouvy s 
názvem „Smlouva o spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov“ 
uzavřené dne 5.8.2019. Vzhledem k tomuto odstoupení od smlouvy, je třeba 
vypořádat finanční prostředky, které obci Mukařov obec Svojetice zaplatila na základě 
této smlouvy. 

2022-01-012 26.1.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě na vytvoření 
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na projekt 
s názvem“ Nová svazková základní škola „LOŠBATES“-projektová dokumentace, 
inženýrská činnost, autorský dozor“ mezi smluvními stranami LOŠBATES, dobrovolný 
svazek obcí (objednatel) a Pelletier de Fontenay Inc. (zhotovitel). 
 
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva na vytvoření projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 8.2.2019 se mění následovně: 
1.Předmět dodatku 
1.1 – Rozsah úprav dokumentace na doplnění fotovoltaické elektrárny (FVE) 
1.2 – Navýšení ceny projektové dokumentace následujícím způsobem: 
Dodatkem č.3. se mění celková Cena uvedená v čl. 7.1. Smlouvy, ve znění dodatku č.2, 
a to následovně: 
Celková maximální cena bez DPH: 18 887 800,- Kč 
Sazba DPH: 21% Kč 
Celková maximální Cena včetně DPH: 22 854 238,- Kč 
a zároveň se mění Příloha č.2. Smlouvy – Nabídková cena dle jejich jednotlivých 
činností. 
1.3 Změna termínu plnění, jak je uvedeno v Příloze č.1 tohoto Dodatku. 
Úpravy dokumentace DSP budou realizovány do 28.2.2022. 

2022-01-013 26.1.2022 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, bude hrazena 
čtvrtletně, v pravidelných platbách 67 303,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 


