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2022-04-029 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Churáčka a 
JUDr. Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2022-04-030 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2022-04-031 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice na základě usnesení č.j. 173 EX 492/14-58 
(Exekutorský úřad Tábor, soudní exekutor Mgr. Martin Horák) schvaluje zastavení 
exekuce proti povinnému panu Filip Telvák, bytem Za kovárnou 422/21, 111 01 
Praha a účetní odpis nedobytné pohledávky ve výši 1 400,- Kč s příslušenstvím. 

2022-04-032 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu, dárce Ivana Cerhová, 
bytem Na Návsi 19, 251 62 Tehovec, týkající se převodu pozemku p.č. 127/18 v k.ú. 
Svojetice, o výměře 195 m2, orná půda, do vlastnictví Obce Svojetice a to bezúplatně 
a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-04-033 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 
1152 v k.ú. Svojetice o výměře 24 m2 za účelem narovnání nesrovnalostí v katastru 
nemovitostí pro Středočeský kraj. 

2022-04-034 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje vyhlášení záměru směny částí pozemků p.č. 
213/50 (15 m2) v k.ú. Svojetice a 231/40 (15 m2) v k.ú. Svojetice o celkové výměře 
dle geometrického plánu 15 m2 za účelem narovnání nesrovnalostí v Katastru 
nemovitostí pro Středočeský kraj. 

2022-04-035 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje, že obec Svojetice jakožto spoluvlastník 
budovy bez č.p. postavenou na pozemku parc. č. st. 886 v k.ú. Mukařov u Říčan, 
která je zapsána na LV č. 952 vedeným u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrálního pracoviště Praha-východ, která se nachází v areálu ZŠ Mukařov, 
velikost spoluvlastnického podílu 135/1000 nemá zájem setrvávat ve 
spoluvlastnictví a  toto spoluvlastnictví ruší. Vymezuje způsob vypořádání 
spoluvlastnictví předáním věci jednomu či více spoluvlastníkům a vypořádání 
zbývajících spoluvlastníků. Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje starostku obce k 
zahájení jednání s dalšími spoluvlastníky o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. 
Dále Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje starostku obce k předložení sjednané 
dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví ke schválení zastupitelstvem, příp. 
pokud jednání nikam nepovedou, tak předložení příslušné žaloby ke schválení 
zastupitelstvem. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

2022-04-036 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje navýšení rozpočtu u §2212 Silnice v položce 
5171 Opravy a udržování o 200 tis. Kč, u § 3421 Využití volného času dětí a mládeže 
v položce 5229 o 100 tis. Kč a §3729 Ostatní nakládání s odpady v položce 6121 
Stavby o 30 tis.Kč. 

2022-04-037 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi 
JUDr. Evelynou Lojdovou, advokát IČ: 70076090 a Obcí Svojetice, IČ: 00240834, 
časová odměna je stanovena ve výši 1 500,- Kč – 1 700,- Kč bez DPH za započatou 
hodinu a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-04-038 28.4.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace 
změny č. 3 územního plánu Svojetice, mezi sml. stranami: Obec Svojetice a Ateliér 
Boček, s.r.o., IČ07328222. 
Cena díla sjednána dohodou zhotovitele a pořizovatele je v celkové výši 290 400,- Kč 
vč. DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 


