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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2022-02-014 2.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a JUDr. 
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2022-02-015 2.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2022-02-016 2.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Svojetice. 

2022-02-017 2.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí s uzavřením Objednávky na zpracování a 
podání žádosti o dotaci na projekt svazkové školy LOŠBATES, z programu 133 340 
„Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a 
dobrovolnými svazky obcí“ mezi stranami LOŠBATES, dobrovolná svazek 
obcí(objednatel) a LKA, s.r.o. (zhotovitel) v tomto znění:  
Celková smluvní cena činí: 
Cena za zpracování a podání Žádosti o podporu: 
Cena bez DPH: 19 000,- Kč 
Cena v případě přiznání podpory a vydání registrace akce: 
Cena bez DPH: 0,1 % z přiznané dotace 
Cena v případě podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace: 
Cena bez DPH: 0,15 % z přiznané dotace 
K ceně bude připočteno DPH dle platné legislativy. 

2022-02-018 2.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č.2. ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 05/2019, V Průhonu 153, s nájemcem p. Květou Pumerovou, 
na dobu určitou do 30.6.2023 a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku. 

2022-02-019 2.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu, dárce Petr Vyšanský, 
bytem Mšecká 800, 271 01 Nové Strašecí, týkající se převodu pozemku p.č. 201/22 v 
k.ú. Svojetice, o výměře 138 m2, ostatní komunikace/ostatní plocha, a to bezúplatně 
a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-02-020 2.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje nabídku a Smlouvu o zabezpečení zadávacího 
řízení se společnosti ARCH consulting s.r.o., Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10, IČ: 
28779479 na administraci a organizaci veřejné zakázky pro obce Svojetice a 
Louňovice, cena se stanovuje na 89 000,- Kč bez DPH, obec Svojetice uhradí 44 500,-
Kč bez DPH z celkové sumy a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

2022-02-021 2.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o společném zadávání s Obcí 
Louňovice, Horní náves 6, 251 62 Louňovice, za účelem společného zadání veřejné 
zakázky v oblasti odvozu, zpracování a odstranění odpadu a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. 


