Zápis č. 5/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 1.6.2022 od 18:00 hod v
budově Obecního úřadu Svojetice.
Přítomni: Jiří Eigel, Antonín Dohnal, Ivana Dubská, Nela Mazakianová, Pavel Churáček,
Martina Vedralová
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno 8 občanů.
Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina
Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 24.5.2022 Je
přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání č. 4/2022 ze dne 28.4.2022 byl sepsán dne 29.4.2022 a
ověřen dne 6.5. 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 pana Ing. Pavla Churáčka a JUDr.
Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 039 bylo schváleno.
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6030418/VB/4, Svojetice, 401 s ČEZ Distribuce, a.s
2. Závěrečný účet obce za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za
rok 2021
3. Výsledek hospodaření – účetní závěrka obce Svojetice k 31.12.2021
4. Výsledek hospodaření – účetní závěrka MŠ Svojetice k 31.12.2021
5. Informace k volbám do zastupitelstva obce v roce 2022
6. Rozpočtové opatření 2/2022
7. Schválení příkazní smlouvy k zajištění zadavatelských činností související se
zadávacím řízením zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s
názvem: „Výstavba chodníku a retence vody v ulici Choceradská v obci
Svojetice“
8. Schválení zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem: „Výstavba chodníku a retence vody v ulici Choceradská v obci
Svojetice“
9. Revokace záměru prodeje části pozemku – p.č. 1042/1 k.ú.Svojetice
10.Plánovací smlouva se Slezská církev evangelická augsburského vyznání
11.Podání žádosti o dotaci do výzvy v rámci programu 133 340 Podpora rozvoje
infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi, Spolufinancování akce
stavba Nové svazkové základní školy - LOŠBATES
12.Úhrada dle smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci interiéru Nové svazkové
školy – LOŠBATES
13.Různé
Starostka dala hlasovat o programu:
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6030418/VB/4, Svojetice, 401 s ČEZ Distribuce, a.s
2. Závěrečný účet obce za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za
rok 2021
3. Výsledek hospodaření – účetní závěrka obce Svojetice k 31.12.2021
4. Výsledek hospodaření – účetní závěrka MŠ Svojetice k 31.12.2021
5. Informace k volbám do zastupitelstva obce v roce 2022
6. Rozpočtové opatření 2/2022
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7. Schválení příkazní smlouvy k zajištění zadavatelských činností související se
zadávacím řízením zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s
názvem: „Výstavba chodníku a retence vody v ulici Choceradská v obci
Svojetice“
8. Schválení zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem: „Výstavba chodníku a retence vody v ulici Choceradská v obci
Svojetice“
9. Revokace záměru prodeje části pozemku – p.č. 1042/1 k.ú.Svojetice
10.Plánovací smlouva se Slezská církev evangelická augsburského vyznání
11.Podání žádosti o dotaci do výzvy v rámci programu 133 340 Podpora rozvoje
infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi, Spolufinancování akce
stavba Nové svazkové základní školy - LOŠBATES
12.Úhrada dle smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci interiéru Nové svazkové
školy – LOŠBATES
13.Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 040 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Projednání programu:
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-6030418/VB/4, Svojetice, 401 s ČEZ Distribuce, a.s
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6030418/VB/4 s ČEZ Distribuce, a.s. Jedná
se o umístění distribuční soustavy, a to kabel zajišťující dodávku elektrické energie pro
pozemek č.ev. 401.
Stavba bude umístěna na pozemku par.č. 256/15 v k.ú. Svojetice. Předpokládaný rozsah
věcného břemene činí 16 bm (kabelové vedení NN). Výše jednorázové náhrady za zřízení
VB bude činit 2 000,- Kč bez DPH.
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Výše náhrady byla vyčíslena v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku
a vyhlášky č. 441/2013 Sb, oceňovací vyhlášky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.

Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 041 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2. Závěrečný účet obce za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za
rok 2021
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení Návrh Závěrečného účtu obce Svojetice
za rok 2021 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021, spolu
se Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce obce
Svojetice dne 13.4.2022.
Dne 9.12.2021 (dílčí přezkoumání) a 17.2.2022 proběhlo přezkoumání hospodaření obce
za rok 2021. Přezkoumání hospodaření vykonali kontroloři odboru kontroly Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Při přezkoumání hospodaření obce Svojetice za rok 2021 podle §2 a §3 zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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 Závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 „bez výhrad“.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 042 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3. Výsledek hospodaření – účetní závěrka obce Svojetice k 31.12.2021
předkládá: M.Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení účetní závěrka obce Svojetice k
31.12.2021, která byla součástí podkladů pro schvalování návrhu Závěrečného účtu obce
za rok 2021.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku obce Svojetice za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 043 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4. Výsledek hospodaření – účetní závěrka MŠ Svojetice k 31.12.2021
předkládá: M. Vedralová
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů, hospodaří příspěvkové organizace s peněžními prostředky
získanými vlastní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého
zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a
právnických osob. Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka příspěvkové
organizace MŠ Svojetice za rok 2021.
Na základě předložených dokumentů bylo zjištěno, že účetní závěrka poskytuje
v rozsahu posuzovaných skutečností věrný obsah a poctivý obraz účetní a finanční
situace.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ
Svojetice za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 044 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Informace k volbám do zastupitelstva obce v roce 2022
předkládá: M. Vedralová
Informace k blížícím se volbám do zastupitelstev obcí, které se budou konat dne ve dnech
23.-24. září 2022.
Seznam vytvořených volebních obvodů a jejich popis
• Podle § 27 odst. 1 a odst.3 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., je v obci Svojetice pro volby do
zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 23.-24.září 2022 vytvořen 1 volební
obvod.
Počet členů zastupitelstva
• Podle § 68 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
byl stanoven počet členů zastupitelstva obce, kteří budou voleni ve volbách
konaných ve dnech 23.-24.září 2022 na 9.
Potřebný počet podpisů na peticích
• Podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí je
potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty 49 a pro sdružení
nezávislých kandidátů 86.
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 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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 045 bylo schváleno

Zdrželi se 0

6. Rozpočtové opatření 2/2022
předkládá: J. Eigel
Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření č.2/2022,
který reaguje na aktuální vývoj plnění rozpočtu obce dle stavu k 23.5.2022. V návrhu je
navrhováno navýšení rozpočtu v oblasti příjmů o celkem 884 tis. Kč, kdy toto navýšení je
dáno zejména navýšením u §0000/položky 1345 o Kč 700 tis. (příjmy z poplatků
z hospodaření s odpady). K navýšení dochází také v oblasti výdajů – celkem o 1051 tis.
Kč, přičemž k výraznějšímu navýšení zde dochází zejména v § 2112 Silnice v položce
5171 Opravy a udržování - o 300 tis. Kč za účelem dalšího navýšení zdrojů na opravy
komunikací v obci, v § 3113 Zákl. školy v položce 5321 Neinvestiční transfery obcím o
cca 366 tis. Kč na pokrytí úhrady příspěvku obci Stříbrná Skalice za žáky ze Svojetic a v
§ 6399 Ostat. fin. operace v položce 5362 Platby daní stát. rozpočtu o 200 tis. Kč - zdroje
na platby DPH (částka se mění při odvodech DPH).
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2022

PARAGRAF
POLOŽKA
0000 Př.z popl.za obec. S odp.hosp…1345
6171 Činnost místní správy
2112 Příjem z prodeje zboží

PŘÍJMY

2322 Příjem z pojistných plnění

ROZPOČET PO
ROZP. 2022
ÚPRAVA
ÚPRAVĚ
2 300 000,00
700 000,00
3 000 000,00
25 000,00

100 000,00

125 000,00

0,00

84 000,00

84 000,00

CELKEM:

VÝDAJE

884 000,00

2212 Silnice
3111 Mateřské školy
3113 Základní školy
3412 Sport.zařízení ve vlast.obce
3421 Využití volného času dětí a
mládeže
3723 Sběr a svoz ost.odpadů

5171 Opravy a udržování
6121 Stavby
5321 Neinvest.transfery obcím
6121 Stavby
5169 Nákup ostatních služeb
5164 Nájemné

3726 Využ. a znešk. ostat. odpadů 5139 Nákup mater.jinde nazařaz.
6399 Ostat. fin. operace
5362 Platby daní stát.rozpočtu
CELKEM

8115

(VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)
příjmy
výdaje
rozdíl
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700 000,00
28 150,00
0,00
85 000,00

300 000,00
40 000,00
366 100,00
15 000,00

1 000 000,00
68 150,00
366 100,00
100 000,00

10 000,00
0,00

10 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

130 000,00
200 000,00

100 000,00
200 000,00
1 051 100,00

230 000,00
400 000,00

884 000,00
1 051 100,00
167 100,00
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Paní starostka navrhla navýšit zdroje na opravu komunikací u § 2212 Silnice o dalších
300 000,- Kč, tím se tedy navýší celkové výdaje za tuto položku na 600 000,- Kč,
celkový součet výdajů o 1 351 000,- Kč.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2022

POLOŽKA
PARAGRAF
0000 Př.z popl.za obec. S odp.hosp…1345
2112 Příjem z prodeje zboží
6171 Činnost místní správy

PŘÍJMY

2322 Příjem z pojistných plnění

ÚPRAVA
ROZP. 2022
700 000,00
2 300 000,00
25 000,00
0,00

2212 Silnice
3111 Mateřské školy
3113 Základní školy
3412 Sport.zařízení ve vlast.obce
3421 Využití volného času dětí a
mládeže
3723 Sběr a svoz ost.odpadů

5171 Opravy a udržování
6121 Stavby
5321 Neinvest.transfery obcím
6121 Stavby
5169 Nákup ostatních služeb
5164 Nájemné

3726 Využ. a znešk. ostat. odpadů 5139 Nákup mater.jinde nazařaz.
5362 Platby daní stát.rozpočtu
6399 Ostat. fin. operace
CELKEM

8115

84 000,00

884 000,00

CELKEM:

VÝDAJE

100 000,00

(VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)
příjmy
výdaje
rozdíl

700 000,00
28 150,00
0,00
85 000,00

600 000,00
40 000,00
366 100,00
15 000,00

10 000,00
0,00

10 000,00
20 000,00

130 000,00
200 000,00

100 000,00
200 000,00
1 351 100,00

884 000,00
1 351 100,00
467 100,00

Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 046 bylo schváleno

Zdrželi se 0

7. Schválení příkazní smlouvy k zajištění zadavatelských činností související se
zadávacím řízením zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem:
„Výstavba chodníku a retence vody v ulici Choceradská v obci Svojetice“
předkládá: M. Vedralová
Zápis č.5/2022 z veřejného zasedání dne 1.6.2022
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Zastupitelstvu obce byla předložena příkazní smlouva k zajištění zadavatelských činností
souvisejících se zadávacím řízením zjednodušeného podlimitního řízení s panem Ing.
Josefem Bártou, 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“ (dále jen: „veřejná zakázka“ či „VZ“). Odměna příkazníka je stanovena na
základě individuální kalkulace předpokládaných nákladů příkazníka a obsahuje všechny
náklady příkazníka související s provedením předmětu plnění. Odměna za provedené
úkony vymezené v článku 2. této smlouvy je stanovena ve výši: 55 000,-Kč bez DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 047 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Schválení zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem: „Výstavba chodníku a retence vody v ulici Choceradská v obci
Svojetice“
předkládá: M. Vedralová
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Obec Svojetice v 2022 podala dvě žádosti o dotaci. Jedna žádost se týkala stavby s názvem
„Výstavba chodníků v obci Svojetice v komunikaci Choceradská“ a druhá „ Retence vody
v ulici Choceradská“ obě akce se týkají stavby chodníku podél komunikace Choceradské.
V současné době čekáme na vyhodnocení žádostí. Z důvodu připravenosti navrhla
starostka zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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,
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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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 048 bylo schváleno

Zdrželi se 0

9. Revokace záměru prodeje části pozemku – p.č. 1042/1 k.ú.Svojetice
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zrušení odkupu části pozemku par.č. 1042/1
v k.ú. Svojetice. Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví obce, a na základě proběhlé
revize katastrálního území obce Svojetice, kterou provedl Katastrální úřad pro
Středočeský kraj, byl zjištěn nesoulad na části tohoto pozemku. Část pozemku je
využívána vlastníkem přilehlé nemovitosti. Z tohoto důvodu byla vlastníku přilehlé
nemovitosti zaslána výzva s doporučením, aby narovnal své vlastnické vztahy. V této
souvislosti podal vlastník pozemku žádost o odkup využívané části pozemku a na
veřejném zasedání konaném dne 30.3.2022 bylo schváleno usnesením č. 2022 – 03 – 027
vyhlášení záměru prodat část výše uvedeného pozemku. Z důvodu nejasností ve výměře,
vyhotovení nového geometrického plánu byla následně podána žádost o zrušení odkupu.
Po vyřešení nejasností bude ze strany majitele přilehlého pozemku podána nová žádost o
odkup pozemku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 049 bylo schváleno
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10. Plánovací smlouva se Slezská církev evangelická augsburského vyznání
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce byla předložena plánovací smlouva se Slezskou církví evangelickou
augsburského vyznání a Obcí Svojetice. Stavebník hodlá na pozemku p.č. 210/1 v k.ú.
Svojetice realizovat svůj stavební záměr, a to dělení pozemku a výstavbu 9 RD. V této
souvislosti se stavebník na základě oboustranně sepsané plánovací smlouvy, zavazuje na
svůj náklad vybudovat na nově vzniklých pozemcích příjezdové komunikace, vodovodní
a kanalizační řad (vč. přípojek k jednotlivým bytovým jednotkám), veřejné osvětlení,
rozhlas, dešťovou kanalizaci. Dále se zavazuje zkapacitnit stávající vedení kanalizačního
řadu větve A2, umístěného v komunikaci V Průhonu – Louňovická.
Stavebník hodlá svůj záměr dělení pozemků a výstavbu 9 rodinných domů realizovat na
pozemku v územním plánu zařazeném do JO “Jádro obce“.
V souladu se Zásadami zaplatí investor obci Svojetice celkovou výši příspěvku ve výši
4 275 000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 05 – 050 bylo schváleno

Zdrželi se 0

11. Podání žádosti o dotaci do výzvy v rámci programu 133 340 Podpora rozvoje
infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi, Spolufinancování akce
stavba Nové svazkové základní školy - LOŠBATES
předkládá: M. Vedralová
Zastupitelstvu obce bylo předloženo usnesení Sněmu delegátů LOŠBATES, DSO, že
sněm delegátů souhlasí s podáním žádosti o dotaci do výzvy v rámci programu 133 340
Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a DSO
(MŠMT ČR), podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových
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kapacit základního vzdělávání zřizovaného obce a dobrovolnými svazky obcí na stavbu
Nové svazkové základní školy LOŠBATES a usnesení Sněmu delegátů, DSO, ve kterém
se deklaruje, že svazek bude spolufinancovat akci – stavba Nové svazkové základní školy
LOŠBATES ve výši 15% z celkových uznatelných nákladů akce.
Byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí usnesení Sněmu delegátů LOŠBATES
DSO, že sněm delegátů souhlasí s podáním žádosti o dotaci do výzvy v rámci programu
133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a
DSO (MŠMT ČR), podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje
výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obce a dobrovolnými svazky obcí
na stavbu Nové svazkové základní školy LOŠBATES a dále bere na vědomí usnesení
Sněmu delegátů, DSO, ve kterém se deklaruje, že svazek bude spolufinancovat akci –
stavba Nové svazkové základní školy LOŠBATES ve výši 15% z celkových uznatelných
nákladů akce.
12. Úhrada dle smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci interiéru Nové svazkové
školy – LOŠBATES
předkládá: M.Vedralová
Zastupitelstvu obce bylo předloženo usnesení, že Sněm delegátů souhlasí na základě
Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci interiéru Nové svazkové základní školy
LOŠBATES s částečnou úhradou (75%) ve výši 510 000,- Kč bez DPH, 617 100,- vč.
DPH za provedené práce.
Byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí usnesení, že Sněm delegátů souhlasí na
základě Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci interiéru Nové svazkové základní
školy LOŠBATES s částečnou úhradou (75%) ve výši 510 000,- Kč bez DPH, 617 100,vč. DPH za provedené práce.
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13. Různé
Dne 24.5.2022 proběhla schůzka za účelem zvýšení bezpečnosti v oblastí komunikací
Choceradské a Na Skále. Ze strany KSÚS, DI Mnichovice, oddělení dopravy v Říčanech
a společnosti 3K značky s.r.o. se zúčastnilo šest zástupců, ze strany obce byli přítomni
dva zástupci.
Obě strany se dohodly, že zahájí zrychlené řízení dočasných přechodů v ulici
Choceradská. Jedná se o umístění třech přechodů (na návsi (již vystavěn), u obchodu a Na
Vyhlídce) na dočasnou dobu, do doby, než budou vystavěný přechody stálé. Dočasné
přechody budou umístěny v místech, která jsou již povolena k umístění trvalému (projekt
výstavby chodníku podél Choceradské). Podklad pro vypracování dokumentace, pro
získání souhlasu s dočasným umístěním vyhotoví 3Kznačky s.r.o., které již od obce
obdržely příslušné podklady. Souhlas s umístěním poté vydají DI Mnichovice a Oddělení
dopravy v Říčanech, kteří přislíbili, že záměr nebudou zdržovat.
Co se týká komunikace Na Skále, je situace trochu složitější. K této komunikaci není
vyhotoven dosud žádný projekt a není tedy na co navázat. Umístění přechodů má jistá
pravidla a DI Mnichovice stanoví jasné podmínky. V této souvislosti bude zahájeno
řízení, kde se vytipují místa, která budou vhodná pro zavedení bezpečnostních prvků tak,
aby vyhovovala podmínkám DI.
Oprava místních komunikací – je rozvržena na dvě etapy.
I.Etapa – která již v tuto chvíli probíhá a jedná se o tyto komunikace – Struhařovská,
Mukařovská, Lomená, Na Moklině, Příčná, Spojovací. Do Údolí
II. Etapa – obec bude s opravami pokračovat na podzim a jednotlivé komunikace budou
teprve určeny.
V této souvislosti bychom rádi požádali občany, o trpělivost a spolupráci při této akci, tzn.
aby nevjížděli s vozidly na komunikaci ihned po potažení novým povrchem. Je nutné
povrch nechat přibližně 2 hodiny zatvrdnout.
Podnět od občanů k vyčištění škarp od odpadků podél komunikace Choceradská a opravu
veřejného osvětlení.

•

Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
•
Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice 19:00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 3.6.2022
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Zapisovatel: Dominika Doležalová

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček
Podpis:
dne:

Podpis:
dne:

JUDr. Antonín Dohnal
Podpis:
dne:

Starostka: Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:
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