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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2022-03-022 30.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu paní Nelu Mazakianovou a 
JUDr. Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2022-03-023 30.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2022-03-024 30.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve výši 2,5 mil. 
Kč na 12 měs. u J&T BANKY a zřízení běžného účtu u BANKY CREDITAS s tím, že bude 
na něm udržován zůstatek na úrovni alespoň 5 mil. Kč. 

2022-03-025 30.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje: 
 
a) výsledné pořadí nabídek zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická“ ze soutěže 
číslo III dle hodnocení nabídek hodnotící komisí, 
b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr 
dodavatele: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní služby STŘED, 
oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV, IČ: 480 35 599 (dále: vybraný dodavatel“) 
k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: 
„Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická“ ze soutěže číslo III, jelikož 
nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 
výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou zakázku, 
c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV, IČO: 480 
35 599 za cenu díla 14 481 856, 81 Kč bez DPH a 17 523 046,74 Kč včetně DPH na 
předmět plnění veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce místní komunikace V 
Průhonu, Louňovická“, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě 
předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle 
ustanovení § 104, ods. (1) zákona obdobně. 

2022-03-026 30.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemků p.č. 
1042/4 a 1042/3 v k.ú. Svojetice o výměře dle geometrického plánu:  
• p.č.1042/10 = 13m2 
• p.č.1042/11 = 71m2 
• p.č.1042/3 = 154m2 
• p.č.1042/12 = 120m2 
za účelem narovnání nesrovnalostí v katastru nemovitostí pro Středočeský kraj. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

2022-03-027 30.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 
1042/1 v k.ú. Svojetice o celkové výměře dle geometrického plánu 21 m2 za účelem 
narovnání nesrovnalostí v katastru nemovitostí pro Středočeský kraj. 

2022-03-028 30.3.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-6027225/1 s ČEZ Distribuce, a.s. k pozemkům par.č. 193/37 a 
1043/8 k.ú. Svojetice, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši  
36 800,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
 


