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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2022-05-039 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Churáčka a 
JUDr. Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2022-05-040 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2022-05-041 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.  IV-12-6030418/VB/4, na pozemku 
par.č. 256/15 k.ú. Svojetice s ČEZ Distribuce, a.s. Výše náhrady byla vyčíslena v 
souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky č. 441/2013 
Sb, oceňovací vyhlášky, výše jednorázové náhrady činí 2 000,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-05-042 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 „bez výhrad“. 

2022-05-043 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku obce Svojetice za rok 2021. 

2022-05-044 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ 
Svojetice za rok 2021. 

2022-05-045 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, stanovuje počet členů zastupitelstva obce Svojetice na 
volební období 2022 – 2026 na 9 členů. 

2022-05-046 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.2/2022 s tím, že v 
oblasti příjmů dochází k navýšení o 884 tis. Kč a v oblasti výdajů o 1351 tis. Kč. 

2022-05-047 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Příkazní smlouvu k zajištění zadavatelských 
činností související se zadávacím řízením zjednodušeného podlimitního řízení s 
panem Ing. Josef Bártou, IČ: 74690728, se sídlem Malín, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 
Kutná Hora. Předmětem této smlouvy je organizace a vedení celého průběhu 
zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 a 
dalších §§ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. 
předpisů (dále jen: „zákon“) směřujícího k uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Výstavba 
chodníku a retence vody v ulici Choceradská v obci Svojetice“. Odměna za 
provedené úkony je stanovena ve výši 55 000,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku obce k podpisu této příkazní smlouvy.  
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2022-05-048 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice 
 I.  s c h v a l u j e 
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem 
zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Výstavba chodníku a 
retence vody v ulici Choceradská v obci Svojetice" 
   
b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, 
odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší 
nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH. 
 
II. souhlasí 
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka hodnotící komise 
zadavatelem ve složení: 
členové komise  
1. Ing. Pavel Churáček, člen zastupitelstva obce Svojetice 
2. Ivana Dubská, členka zastupitelstva obce Svojetice 
3. Ing. Petr Benda, zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) 
Náhradník komise: Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele 
 
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to: 
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele 
a Mgr. Martina Vedralová, starostka obce a v její nepřítomnosti Ing. Jiří Eigel, 
místostarosta obce  
b) s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 
Kutná Hora, IČO: 74690728 na zajištění administrace tohoto zadávacího řízení dle 
ustanovení § 43 zákona,  
 
c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona-Ing. Josef Bárta, posuzoval 
kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a u vybraného dodavatele před 
uzavřením smlouvy. 
III. pověřuje 
starostku obce k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích 
podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle 
zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o 
výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení. 

2022-05-049 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice revokuje usnesení č. 2022 – 03 – 027 ze dne 
30.3.2022, kterým bylo schváleno vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 
1042/1 k.ú. Svojetice. 
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Mgr. Martina Vedralová                          Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                     Místostarosta 

2022-05-050 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje plánovací smlouvu se Slezskou církví 
evangelickou augsburského vyznání, výše příspěvku 4 275 000,- Kč k pozemku par.č. 
210/1 v k.ú.Svojetice, s podmínkou vybudování vodovodního a kanalizačního řadu 
(vč. přípojek), VO, komunikace, rozhlasu, dešťové kanalizace, zkapacitnění 
stávajícího kanalizačního řadu větve A2 a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 


