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Zápis č. 2/2022 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2.3.2022 od 18:00 hod v 

budově Obecního úřadu Svojetice 

 

Přítomni: Martina Vedralová, Jiří Eigel, Pavel Churáček, Antonín Dohnal, Ivana Dubská, 

Nela Mazakianová 

 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

 

V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno 19  občanů. 
 

Zahájení 
 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 22.2.2022. Je 

přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č. 1/2022 ze dne 26.1.2022 byl sepsán dne 28.1.2022 a 

ověřen dne 2.2. 2022. 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    6              Proti   0             Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 02 – 014   bylo schváleno.  
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Schválení programu 

Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce  

 

1. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

2. Smlouva o dílo s LKA, s.r.o. – LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí 

3. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 05/2019  

4. Darovací smlouva o převodu pozemku do vlastnictví obce – par.č. 201/22 k.ú. 

Svojetice 

5. Schválení nabídky pro administraci a organizaci zadávacího řízení výběru 

dodavatele služeb odpadového hospodářství  

6. Různé 

 

Starostka dala hlasovat o programu: 

 

1. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

2. Smlouva o dílo s LKA, s.r.o. – LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí 

3. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 05/2019  

4. Darovací smlouva o převodu pozemku do vlastnictví obce – par.č. 201/22 k.ú. 

Svojetice 

5. Schválení nabídky pro administraci a organizaci zadávacího řízení výběru  

6. Různé 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

 

 

Výsledek hlasování: Pro    6              Proti   0             Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 02 – 015   bylo schváleno.  

 

 

Projednání programu: 

 

1.Obecně závazná vyhláška obce Svojetice, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

předkládá: P. Churáček 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška nahrazuje OZV č. 4/2021, která se 
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tímto ruší. Důvodem jsou změny ve skutečných počtech odpadních nádob umístěných na 

veřejném prostranství obce, resp. odstranění odpadních nádob na sklo z veřejného 

stanoviště v ulici Na Obci. K tomuto opatření bylo přistoupeno poté, co bylo zjištěno 

opakované porušování pravidel třídění této odpadní suroviny. Současně se zavedením 

této změny je zajištěn dostatek nádob pro sběr odpadního skla do domácností, které si 

mohou občané do užívání bezplatně vyzvednout na OÚ.  

Příloha č.1 z této vyhlášky – nově bude uveden její text pouze na webových stránkách 

obce. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Svojetice.  

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 02 – 016   bylo schváleno. 

 

 

2. Smlouva o dílo s LKA, s.r.o. – LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce Svojetice byla předložena Objednávka na zpracování a podání žádosti 

o dotaci z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt svazkové 

školy LOŠBATES z programu 133 340 „Podpora rozvoje infrastruktury základního 

vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“. Objednávka bude uzavřena 

mezi stranami LKA, s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00, Praha 3, IČ:07735405 (zhotovitel) a 

LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí Horní náves 6, 251 62 Louňovice, IČ: 06028781) 

(objednatel).  

 

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 
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

 

 

Návrh usnesení:  

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, dobrovolný 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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6    Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 02 – 017    bylo schváleno.  

 

 

3. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 05/2019  

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o dodatek č.2. ke Smlouvě o nájmu 

nebytového prostoru. Jedná se o pronájem prostoru sloužící k podnikání na pozemku p.č. 

24/3 kú Svojetice, V Průhonu 153, v objektu nazývaném Komunitní centrum MINIMAX. 

Smluvní strany Obec Svojetice (pronajímatel) a Květa Pumerová (nájemce) se dohodly 

na prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 5/2019 ze dne 15.11.2019 na 

základě uzavření Dodatku č.2. o nájmu nebytových prostor na dobu určitou do 30.6.2023. 

 

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 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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 02 – 018   bylo schváleno.  

 

 

4. Darovací smlouva o převodu pozemku do vlastnictví obce – par.č. 201/22 k.ú. 

Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena darovací smlouva, která se týká převodu pozemku do 

vlastnictví obce. Jedná se o část komunikace K Jezírku, par.č. 201/22, o výměře 138 m2. 

Pozemek je ve vlastnictví soukromé osoby a v katastru nemovitostí je již zapsán, jako 

ostatní komunikace/ostatní plocha. Převedením pozemku do majetku obce, bude tato 

změna znamenat možnost budoucí rekonstrukce této komunikace. Tento aspekt je zvlášť 

důležitý v souvislosti se získáním dotace, žadatel (obec) o dotaci, musí mít movitý i 

nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví 

bez omezení vlastnického práva. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0          Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 02 – 019   bylo schváleno. 

 

 

5. Schválení nabídky pro administraci a organizaci zadávacího řízení výběru 

dodavatele služeb odpadového hospodářství  

předkládá: P. Churáček 

 

Zastupitelstvu obce Svojetice byla předložena ke schválení Nabídka na administraci a 

organizaci veřejné zakázky pro obce Louňovice a Svojetice společně se Smlouvou o 
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zabezpečení zadávacího řízení od společnosti ARCH consulting s.r.o. Jedná se o společný 

projekt pro obě obce, jehož cílem je zefektivnit výběrové řízení na dodavatele služeb 

souvisejících se svozem a likvidací odpadu v každé z nich. Nabídka obsahuje administraci 

zadávacího řízení, cenovou nabídku, fakturační milníky, předpokládaný harmonogram 

prací a způsob organizace a řízení projektu. Předmětem smlouvy je závazek ARCH 

consulting poskytnout služby v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti realizace 

příslušného zadávacího řízení (veřejná zakázka). Cenová nabídka činí 89.000,-Kč (bez 

DPH) za obě obce za předem dohodnuté práce, za případné dodatečné práce bude 

účtována částka ve výši 5 000,- Kč bez DPH, pokud pracnost přesáhne 2 hodiny. Cena je 

společná za obě obce, přičemž obec Svojetice uhradí ½ z celkové částky a to, 44 500,- Kč 

bez DPH. Obec Svojetice a obec Louňovice uzavřou mezi sebou Smlouvu o společném 

zadávání. Smluvní strany se touto smlouvou sdružují ve smyslu § 7 ZZVZ do sdružení 

zadavatelů za účelem společného zadání veřejné zakázky v oblasti odvozu, zpracování a 

odstranění odpadu. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0          Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 02 – 020   bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti   0          Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 02 – 021   bylo schváleno 
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6. Různé 

Uzavírka – Stříbrná Skalice 

• Od 1.3. – 30.6.2022 dojde k částečnému uzavření silnice II/335 Sázavská ve 

Stříbrné Skalici - provoz bude veden v jedné polovině vozovky a řízený SSZ 

(světelným signalizačním zařízením) 

• Od 7.3. – 14.4.2022 dojde k úplnému uzavření komunikace od křižovatky se silnicí 

III/1082 po křižovatku s MK ulicí Pod Farou 

• 14.4. - 26.6.2022 dojde k úplnému uzavření komunikace od křižovatky III/1082 po 

silnici II/108 (Pražská) 

Investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 

    Objízdné  trasy jsou  uvedeny na webových stránkách obce Svojetice. 

 

Pro bezpečnost chodců bude zřízen pevný pěší koridor oddělený od staveniště v šíři 

 120 cm. V exponovaných časech má být vždy u místa, kde bude probíhat nějaká stavební 

činnost, pracovník stavby, který dohlédne na bezpečný průchod chodců. 

PO 7.3.2022 bude probíhat frézování vozovky, kde bude možnost průchodu 

ÚT 8.3.2022 bude zřízen pěší koridor. 

Osobní doprava je možná přes Kostelec nad Černými lesy až na náměstí. 

U autobusové  linky 557 dojde od 7.3.2022 ke změně jízdního řádu a mírné úpravě trasy, 

tak, aby byl ještě rozumný čas na pěší přesun. Zřizuje se zastávka Hradové Střimelice (z 

důvodu odkloněné linky 490) a konečná/výchozí zastávka „Stříbrná Skalice, u pomníku“. 

Příjezd ranního školáku je naplánován  na 7:26. 

 

 

 

Diskuze: 

• z řad rodičů byl vznesen požadavek, aby v součinnosti s obcí byla zaslána na 

ROPID žádost o zřízení nové autobusové linky pro děti, které jezdí do školy do 

Stříbrné Skalice. Od 7.3.2022 dochází k uzavírce komunikace ve Stříbrné Skalici a 

posunu stávající autobusové zastávky o 850 m a děti budou nuceny v tomto úseku 

procházet staveništěm do školy. Rodiče navrhují, aby byl změněn směr jízdy 

autobusu. 

 

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

 

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice 19:25  hod. 
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Zápis byl vyhotoven dne: 4.3.2022 
 

 

Zapisovatel:  Dominika Doležalová                          Podpis:  

                                                                                dne:                                                                                     

 

 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček   JUDr. Antonín Dohnal 

 

          Podpis:      Podpis:    

          dne:                 dne: 

            
 

 

Starostka:  Mgr. Martina Vedralová 

 

          Podpis: 

          dne: 


