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Usnesení č. 
 

 
Schváleno 

 
Obsah 

2022-08-066    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Churáčka a 
JUDr. Antonína Dohnala a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2022-08-067   14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 

2022-08-068    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2022-08-069    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb v oblasti 
nakládání s odpady s FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 45809712 a pověřuje starostku 
k podpisu smlouvy. 

2022-08-070    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o řízení projektu s názvem 
„Výstavba chodníků ve Svojeticích – ulice Choceradská“ s LKA s.r.o., IČ: 07735405 a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-08-071    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu umístění stavby č. IZ - 12- 6002936/VB/1 Svojetice V 
Průhonu přeložka 153/SS s ČEZ Distribuce, a.s., par.č. 1046/2 a 34/1 v  k.ú. Svojetice, 
jednorázová náhrada činí 2 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 

2022-08-072    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu umístění stavby č. IV - 12- 6031376/VB/1 Svojetice, na 
pozemku p.č. 199/22 v k.ú. Svojetice, jednorázová náhrada činí 2 300,- Kč bez DPH a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-08-073    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 
akce s názvem: Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická“, kde bod 
14.1 se ruší a nahrazuje se novým zněním: Tato smlouva nabývá platnosti dnem 
jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uzavření dodatku č.1. 
Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje starostku k podpisu dodatku č.1. 

2022-08-074    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě na 
vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 
uzavřeného mezi LOŠBATES, DSO a firmou Pelletier de Fontenay Inc. 

2022-08-075    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu 
NSA, Výzva 18/2022 Regiony SK/TJ 2022, Program č. 162 52 Regionální sportovní 
infrastruktura na akci s názvem: „Rekonstrukce budovy zázemí fotbalu TJ Sokol 
Svojetice a výstavby multifunkčního hřiště“. Žadatelem je TJ Sokol Svojetice. Za 
předpokladu získání dotace, přispěje Obec Svojetice, spolku TJ Sokol Svojetice ze 
svého rozpočtu částku 30% z celkové výše nákladů na realizaci akce s názvem: 
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Mgr. Martina Vedralová                                     Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                                 Místostarosta 

„Rekonstrukce budovy zázemí fotbalu TJ Sokol Svojetice a výstavby multifunkčního 
hřiště“ 

2022-08-076    14.9.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice souhlasí s úplatným převodem pozemku par.č. 34/2 v 
k.ú. Svojetice o výměře 88 m2, vlastnické právo Česká republika, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví obce 
Svojetice. 


