Zápis č. 1/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 26.1.2022 od 18:00
hod v budově Obecního úřadu Svojetice
Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Antonín Dohnal, Ivana Dubská
Omluveni: Nela Mazakianová
Neomluveni: 0
V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomni 9 občanů.
Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina
Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 18.1.2022. Je
přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č. 11/2021 ze dne 15.12.2021 byl sepsán dne 17.12.2021 a
ověřen dne 22.12.2021. 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
Usnesení č. 2022 – 01 – 001 bylo schváleno.
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce
1. Změna č.3 Územního plánu Svojetice
2. 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
3. Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění
technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce staveb pro
rodinnou rekreaci v katastrálním území obce Svojetice
4. Darovací smlouva o převodu stavby vodovodního řadu
5. Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice
6. Objednávka služeb v oblasti nakládání s odpady – FCC ČR, s.r.o.
7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova márnice v obci Svojetice“
8. Rozpočtové opatření č.6
9. Různé
Návrhy na doplnění bodu programu:
Rozšíření:
10. Odstoupení obce Svojetice od smlouvy s názvem „Smlouva o spolufinancování
rozšíření spádové základní školy Mukařov“ uzavřené dne 5.8.2019
11. Dodatek č. 3 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a autorského dozoru s Pelletier de Fontenay Inc. – LOŠBATES
12. Schválení smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se
Středočeským krajem
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 002 bylo schváleno.
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Starostka dala hlasovat o programu:
1. Změna č.3 Územního plánu Svojetice
2. 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
3. Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění
technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce staveb pro
rodinnou rekreaci v katastrálním území obce Svojetice
4. Darovací smlouva o převodu stavby vodovodního řadu
5. Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice
6. Objednávka služeb v oblasti nakládání s odpady – FCC ČR, s.r.o.
7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova márnice v obci Svojetice“
8. Rozpočtové opatření č.6
9. Odstoupení obce Svojetice od smlouvy s názvem „Smlouva o spolufinancování
rozšíření spádové základní školy Mukařov“ uzavřené dne 5.8.2019
10.Dodatek č. 3 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a autorského dozoru s Pelletier de Fontenay Inc. – LOŠBATES
11.Schválení smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se
Středočeským krajem
12.Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 003 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Projednání programu
1. Změna č.3 Územního plánu Svojetice
předkládá: M. Vedralová
Změna č.3 územního plánu reaguje na aktuální situaci ve Svojeticích, kde obdobně jako
v jiných lokalitách metropolitní oblasti hlavního města, dochází k přetlaku na výstavbu a
nadměrnému zahušťování parcel rodinnými domy se dvěma i třemi bytovými jednotkami,
což má následně negativní dopady v podobě náporových nároků na infrastrukturu a
občanskou vybavenost, dále bude vypořádáno referendum a nastavení regulativ.
Zastupitelstvo obce Svojetice již na svém ustavujícím zasedání dne 10.12.2018 pod č.
usnesení 2018-05-14 schválilo Mgr. Martinu Vedralovou jako určeného zastupitele pro
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pořizování územně plánovací dokumentace obce, který spolupracuje s pořizovatelem
(dále jen „určený zastupitel“). Starostka doporučila jít cestou tzv. zkráceného pořízení,
kdy se současně schvaluje zadání i obsah změny územního plánu, jako pořizovatele
navrhla: Městský úřad Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 004 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2. 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
předkládá: M. Vedralová
Výstavba bytového fondu nejen v rozvojových obytných zónách v souladu s platným
územním plánem obce Svojetice (dále jen „obec“) je jedním z podstatných faktorů pro
udržitelný rozvoj obce, avšak nároky, které s sebou přináší, nejsou v mnoha ohledech
v souladu s možnostmi obce. Vzhledem k tomu, že možnosti a požadavky soukromých
stavebníků a developerů (dále jen „stavebníci“) mohou být rozdílné a mohou se vztahovat
k různým časovým obdobím a rozličným projektům, musí být odpovídajícím a
transparentním způsobem upraveny také podmínky a požadavky obce na zkvalitnění
(modernizaci), rozvoj či vybudování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti v
obci.
Obytné zóny jsou vymezeny v územním plánu obce, který byl schválen dne 27. 11. 2013
usnesením č. 2013-11-086 a nabyl účinnosti dne 17. 12. 2013.
V návaznosti na výše uvedené chce obec reagovat na současnou situaci a aktualizovat tyto
„Zásady“, které se týkají navýšení finančního příspěvku na rozvoj a zkvalitnění veřejné
infrastruktury a občanské vybavenosti. Dle těchto „Zásad“ uzavřou obě strany (obec a
stavebník) příslušnou Plánovací smlouvu, jejíž existenci předjímá stavební zákon, který
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dává obci možnost požadovat uzavření takové smlouvy se stavebníkem. Plánovací
smlouva bude obsahovat výši příspěvku stavebníka a jeho další povinnosti ve vztahu k
obci.
Plánovací smlouva bude především upravovat spoluúčast stavebníka na zkvalitnění
(modernizaci), rozvoji či vybudování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti
v obci. Obec pro příjem příspěvku na zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury a
občanské vybavenosti využívá zvláštní (transparentní) bankovní účet.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Jiří Eigel vznesl požadavek o upřesnění textu, a to: Stavebníci, kteří plánovanou
výstavbou v obci budou zajišťovat svoji osobní bytovou potřebu, zaplatí příspěvek ve výši
50.000,- Kč za každou bytovou jednotku.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 005 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3. Zásady obce Svojetice pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění
technické infrastruktury a občanské vybavenosti v případě rekonstrukce staveb pro
rodinnou rekreaci v katastrálním území obce Svojetice
předkládá: M.Vedralová
Vzhledem k tomu, že stále přibývá rekonstrukcí chat k trvalému bydlení a tím i nároků
obce na infrastrukturu a občanskou vybavenost navrhuji také zaktualizovat zásady i pro
rekreační objekty. Rekonstrukcí se pro účely těchto zásad rozumí změna stavby
nástavbou, přístavbou či jakoukoliv jinou stavební úpravou. Za stavební úpravu se
považuje též zateplení stavby. Dle těchto „Zásad“ uzavřou obě strany (obec a stavebník)
příslušnou Plánovací smlouvu, která bude obsahovat výši příspěvku stavebníka a jeho
další povinnosti ve vztahu k obci. Plánovací smlouva bude především upravovat
spoluúčast stavebníka na zkvalitnění (modernizaci), rozvoji či vybudování veřejné
infrastruktury a občanské vybavenosti v obci. Obec pro příjem příspěvku na zkvalitnění a
rozvoj technické infrastruktury a občanské vybavenosti využívá zvláštní (transparentní)
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bankovní účet. Investor je povinen zaplatit příspěvek na zkvalitnění a rozvoj technické
infrastruktury a občanské vybavenosti ve výši 50 000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 006 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4. Darovací smlouva o převodu stavby vodovodního řadu
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena darovací smlouva 1/2022 o převodu stavby. Jedná se
o nově vybudovaný vodovodní řad SDR 11, PN 16 o délce 22 m a kanalizační tlakovou
přípojku PE DN 63 v délce 23 m, v ulicích Na Blatech, p.č. 263/50 a K Hájence 263/53
oboje v k.ú. Svojetice. Stavebník řad i tlakovou přípojku vystavěl na své náklady a po
kolaudaci je daruje bezúplatně obci.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 007 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice
předkládá: M. Vedralová
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TJ Sokol Svojetice požádal o poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 ve výši 325 000,Kč, která bude využita:
a) účelová dotace ve formě finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele ve výši:
40.000,00 Kč na: údržbu a opravu sportovních ploch, pořízení nutného vybavení
pro pořádání sportovních aktivit a fotbalových utkání, nákup sportovního
vybavení pro předškolní a školní mládež
b) účelová dotace ve formě finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele ve výši:
285.000,00 Kč na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti firmou STARÝ a PARTNER s.r.o. (rekonstrukce kabin, víceúčelové
hřiště, kurt na beach volejbal, úprava prostoru pro komunitní setkávání)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 008 bylo schváleno

Zdrželi se 0

6. Objednávka služeb v oblasti nakládání s odpady – FCC ČR, s.r.o.
předkládá: P. Churáček
Zastupitelstvu obec Svojetice byla předložena Objednávka služeb v oblasti nakládání s
odpady s dodavatelem FCC ČR, s.r.o.
Předmětem této objednávky je závazek dodavatele zajistit pro objednatele v této
objednávce specifikované služby v oblasti odpadového hospodářství (zejména sběr, svoz,
přepravu, využívání, třídění a odstraňování odpadu) na celém území objednatele, 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, které se dodavatel zavazuje
plně dodržovat, na straně jedné a závazek objednatele uhradit dodavateli za řádně a včas
poskytnuté služby odměnu v souladu s ujednáními této objednávky.
Dodavatel se zavazuje ke sběru, svozu, přepravě, třídění, využívání, odstraňování a
likvidaci komunálního odpadu ve všech jeho kategoriích dle Vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (dále jen „Katalog odpadů“) a
dalších druhů odpadů dle potřeby.
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Tato objednávka má platnost od 1.2.2022 do 31.12.2022. Přílohou je ceník platný od
1.2.2022.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 009 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova márnice v obci Svojetice“
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvo obce Svojetice navazuje na svůj plán celkové revitalizace hřbitova
(hřbitovní zeď je opravena) – obnova márnice.
Jedná se o výzvu Ministerstva zemědělství - Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2022. Dotační program 129 660 svým charakterem přispívá k trvalé
udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k
odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování
hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000,- Kč.
Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000,- Kč.
Žádost o dotaci vypracuje starostka obce Martina Vedralová.
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 podání žádosti o dotaci z Programu 129 660 –
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Obnova márnice v obci
Svojetice“.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 010 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Rozpočtové opatření č.6
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce bylo předloženo RO č. 6/2021. Starostka tímto informovala
zastupitele, že v souladu se svými pravomocemi realizovala rozpočtové opatření č.6/2021
za účelem sesouladění položek rozpočtu obce.
Byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021.
9. Odstoupení obce Svojetice od smlouvy s názvem „Smlouva o spolufinancování
rozšíření spádové základní školy Mukařov“ uzavřené dne 5.8.2019.
předkládá: M.Vedralová
Zastupitelstvu obce bylo předloženo odstoupení od smlouvy s názvem“ Smlouva o
spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov“, uzavřené dne 5.8.2019
s Obcí Mukařov.
Důvodem odstoupení od smlouvy je opakované hrubé porušení smlouvy ze strany obce
Mukařov a to tím, že nenavýšila kapacitu ZŠ Mukařov, nebylo převedeno na obec
Svojetice vlastnické právo. Obojí uvedeno ve smlouvě ze dne 5.8.2019. Stav nebyl
odstraněn, ani po opakovaném upozornění. Vzhledem k odstoupení od smlouvy obec
Svojetice požaduje po obci Mukařov vrácení finančních prostředků.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Zápis č.1/2022 z veřejného zasedání dne 26.1.2022

Stránka 9 z 14

Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 0011 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

10. Dodatek č. 3 ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a autorského dozoru s Pelletier de Fontenay Inc. – LOŠBATES
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byl předložen 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).
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 8.2.2019 Smlouvu na vytvoření projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Smlouva byla následně
změněna dodatky č. 1 a 2.
Dodatkem č.2 byla navýšena cena za projekt o 1 mil. a dodatkem č.3 o další 1 mil, tzn.
celkově dochází k navýšení ceny za projekt oproti původně stanovené ceně o 2 mil.
V průběhu plnění smlouvy došlo k upřesnění potřeb ze strany objednatele a je potřeba
aktuálně upravit již dříve zpracované části projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení (DSP) a z ní vyplývajícího rozšíření dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Změny se týkají potřebou doplnění fotovoltaické elektrárny (FVE) tak, aby objednatel
mohl na realizaci stavby bezpečně a účelně čerpat dotační prostředky z Operačního
programu Životní prostředí (oblast podpory).
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
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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
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 012 bylo schváleno

Zdrželi se Jiří Eigel

11.Schválení smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se
Středočeským krajem
předkládá: M.Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena opět smlouva o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti se Středočeským krajem, zastoupený organizací Integrovaná doprava
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ:
05792291.
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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 a poskytovat Kraji potřebnou součinnost.
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.
Z důvodu nesouhlasu obce Svojetice s navýšením výše příspěvku na linku 489, bylo obcí
vyvoláno osobní jednání se zástupci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje).
Schůzka proběhla dne 20.1.2022 na OÚ Svojetice. Dle sdělení Ing. Hoffmana z IDSK není
v současné době možné provést požadované snížení ceny za linku 489, neboť kalkulace
byla provedena podle nově platné metodiky. Současná kalkulace úhrad byla dohodnuta do
31.8.2022, kdy dojde k úpravám a změnám spojů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
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, bude hrazena
čtvrtletně, v pravidelných platbách 67 303,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 01 – 013 bylo schváleno

Zdrželi se 0

13.Různé
LOŠBATES – v současné době probíhá spolupráce s Ředitelskou akademií
ohledně vytvoření nového pedagogického i nepedagogického kolektivu, hledání a
získání nových učitelů a zejména ředitele školy. Spolupráce spočívá v kompletní
pomoci při oslovení vhodných kandidátů na místo ředitele školy, pomoc při
výběrovém řízení, podpora při vytváření koncepce školy a jejího vzdělávacího
programu. Výchozí návrh finančního plnění: varianta A-měsíční paušál dle
domluveného objemu prací ve výši 7000-10 000 Kč, varianta B- domluvené práce
dle výkazu výměr v částce 5 000 Kč/hod, bude projednáno na sněmu LOŠBATES
- AVETON, s.r.o. – firma, která se zabývá prostorovou akustikou. V rámci
zodpovědného přístupu k projektu interiéru se projektanti, zejména kvůli ZUŠ
se zaměřením na výuku hry na hudební nástroje, rozhodli oslovit specialisty na
prostorovou akustiku. V rámci spolupráce by se s nimi prokonzultovali i
prostory základní školy, kde se předpokládá multifunkční využití –zejména se
jedná o jídelnu/aulu a tělocvičnu.
Cenová nabídka: prostory ZUŠ – 52 000 Kč bez DPH (hradí LOŠBATES)
Prostory ZŠ – 20 000 Kč bez DPH (hradí projektanti).
Diskuze
• Dotaz občanky z řad veřejnosti k nahlížení do podkladů před zasedáním –
toto je umožněno pouze zastupitelům
• Podnět občana ohledně dojezdového času autobusu do Stříbrné Skalice –
ranní spoj autobusu do Stříbrné Skalice změnil část trasy a děti přijíždějí do
školy téměř souběžně se zahájením vyučování – Obec se pokusí dojednat
takový čas odjezdu autobusu, aby pohodlně navazoval na začátek vyučování
a děti měly dostatek času na dojití z autobusu do budovy školy.
• 25.1.2022 se v budově OÚ konala schůzka za účasti KSÚS, Odboru dopravy,
DI Mnichovice, ohledně bezpečnosti v ulici Choceradská, zúčastnění se
vzájemně snažili domluvit ohledně nejrychlejšího řešení, které by
momentálně pomohlo vyřešit situaci.
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Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice 19:50 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 28.1.2022
Zapisovatel: Dominika Doležalová

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček
Podpis:
dne:

Podpis:
dne:

JUDr. Antonín Dohnal
Podpis:
dne:

Starostka: Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:
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