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2022-06-051 13.7.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Churáčka a 
JUDr. Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2022-06-052 13.7.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2022-06-053 13.7.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje navýšení ceny za vodné z důvodu růstu cen 
elektrické energie s účinností od 1.9.2022 – 31.12.2022. Jednotková cena pro 
koncového zákazníka je stanovena ve výši 46,50 Kč/m3 bez DPH a 51,15 Kč/m3 vč. 
DPH, přičemž navýšení ceny o jednotkové nájemné 2,- Kč/m3 bez DPH a je zahrnuto 
v kalkulované ceně. 

2022-06-054 13.7.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti č. IV-12-6026051/1 s ČEZ Distribuce, a.s., par.č. 1041/40 k.ú. Svojetice, 
jednorázová náhrada činí 6 800,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 

2022-06-055 13.7.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu o převodu stavby č. 
2/2022, stavba vodovodního řadu - A1-2-1-1 o délce 121,4 m a kanalizačního řadu - 
prodloužení větve A4-7 o délce 46,4 m, ulice Na Obci, bezúplatně a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-06-056 13.7.2022 Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. VS/00418/2022/OŠK s 
Město Říčany, IČ: 00240702 (příjemce) a Obec Svojetice, IČ: 00240834 
(poskytovatel) o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka ve 4. základní škole 
Nerudova Říčany, ve výši 21 732,-Kč, na roky 2021 - 2022 a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. 

2022-06-057 13.7.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice revokuje usnesení č. 2020-06-081 ze dne 30.9.2020, 
kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku par.č. 34/2 k.ú. Svojetice, vlastník 
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad. 

2022-06-058 13.7.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí se záměrem obce požádat o  úplatný převod 
pozemku p.č. 34/2 v k.ú. Svojetice o výměře 88 m 2 (vlastnické právo Česká 
republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad), do 
vlastnictví Obce Svojetice. 

2022-06-059 13.7.2022 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo „Sportovní hala v obci Svojetice – 
projekt pro provedení stavby“ se společností Starý a partner s.r.o., IČ: 27197395, 
Senovážná 996/6, Praha 1, za cenu 822 000,- Kč bez DPH a 994 620,- Kč vč. DPH a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 


