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Zápis č. 7/2022 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 31.8.2022 od 18:00 

hod v budově Obecního úřadu Svojetice. 

 

Přítomni: Antonín Dohnal, Ivana Dubská, Pavel Churáček, Martina Vedralová, Jiří Eigel 

 

Omluveni: Nela Mazakianová 

Neomluveni: 0 

 

V zasedací místnosti byli z řad veřejnosti přítomni  3  občané. 
 

Zahájení 
 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 23.8.2022. Je 

přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č. 6/2022 ze dne 13.7.2022 byl sepsán dne 15.7.2022 a 

ověřen dne 20.7. 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    5              Proti   0             Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 07 – 060   bylo schváleno.  
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Schválení programu 

Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce  

 

1. Rozpočtové opatření 3/2022 

2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-

6029472/001 s ČEZ Distribuce, a.s., par.č. 205/1; 205/11 k.ú. Svojetice 

3. Různé 

Návrhy na doplnění bodu programu:  

 

Rozšíření: 

4. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů s Region Jih 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

 

Starostka nechala hlasovat o změně programu. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu.  

 

 

Výsledek hlasování: Pro    5                   Proti   0                     Zdrželi se   0 

Usnesení č.  2022 – 07 – 061   bylo  schváleno.  

 

Starostka dala hlasovat o programu: 

 

1. Rozpočtové opatření 3/2022 

2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-

6029472/001 s ČEZ Distribuce, a.s., par.č. 205/1; 205/11 k.ú. Svojetice 

3. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů s Region Jih 

4. Různé 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 
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Výsledek hlasování: Pro    5              Proti   0             Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 07 – 062   bylo schváleno.  

 

 

Projednání programu: 

 

1. Rozpočtové opatření 3/2022 

předkládá: J.Eigel 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření č.3/2022,  

který reaguje na aktuální vývoj plnění rozpočtu obce dle stavu k 22.8.2022. V návrhu je 

navrhováno navýšení rozpočtu v oblasti příjmů o celkem 4.035 tis. Kč, kdy toto navýšení 

je dáno zejména navýšením u § 3639/položky 3112 - Přijaté příspěvky od osob za pořízení 

dlouhodobého majetku (jedná se o příjmy do rozpočtu na základě plnění z "plánovacích 

smluv") kde navyšujeme rozpočet o 4 mil. Kč.  K navýšení dochází také v oblasti výdajů 

– celkem o cca 4 996 tis. Kč, přičemž k výraznějšímu navýšení zde dochází zejména v § 

2112 Silnice v položce 5171 Opravy a udržování, a to o 2.500 tis. Kč za účelem vytvoření 

dostatečných zdrojů pro pokračování oprav komunikací v obci, u § 2292, položky 5323 

Dopravní obslužnost veř. službami - Neinv. transfery krajů o 225 tis. Kč (zdroje na úhrady 

za dopravní obslužnost) a u § 3729 položky 6121 Ostatní nakládání s odpady - stavby o 

170 tis. Kč (zdroje na úhradu projektu pro sběrný dvůr). Další navýšení - viz přiložené 

rozpočtové opatření. Z hlediska přesunů mezi položkami bez dopadu na navýšení 

rozpočtovaných výdajů je podstatnější převod mezi položkami 5321 - Základní školy - 

Invest. transfery obcím a 6349 - Ostat, invest. transfery rozp. územní úrovně  v rámci § 

3113 za účelem sesouladění s účtováním.   
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

RO 3/2022

PARAGRAFPOLOŽKA ROZP. 2022 ÚPRAVA

ROZPOČET PO 

ÚPRAVĚ

PŘÍJMY

0000 4112 Neinvest. transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu 259 600,00 8 100,00           267 700,00

3639 3112 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodob. majetku 750 000,00 4 000 000,00    4 750 000,00

6402 2229 Fin.vypořádání - Ostatní přijaté vratky transferů apod. příjmy 2 939,00 27 624,00         30 563,00

CELKEM: 4 035 724,00   

VÝDAJE

1014 5169 Ozdrav. Hosp.zvířat, plodin a veter.péče-nákup ost.služeb 5 000,00 4 000,00           9 000,00

2212 5171 Silnice - Opravy a udržování 1 300 000,00 2 500 000,00 3 800 000,00

2219 5171 Ost.zál.pozemních komunikací - Opravy a udržování 0,00 500 000,00 500 000,00

2292 5323 Dopr.obslužnost veř.službami -neinv.transfery krajům 275 000,00 225 000,00 500 000,00

2292 6121 Dopr.obslužnost veř.službami - stavby 0,00 150 000,00 150 000,00

2321 5137 Odvádění a čištění odp. vod a nakládní s kaly-drobný dlouh.majetek 0,00 25 000,00 25 000,00

3111 6121 Mateřské školy - Stavby 68 150,00 200 000,00 268 150,00

3113 6341 Základní školy - Invest.transfery obcím 4 500 000,00 -4 500 000,00 0,00

3113 6349 Ostat.inv.transfery rozp.územní úrovně 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00

3399 5139 Ost.zál.kultury, cirkví a sděl.prostř. - Nákup mater. Jinde nezařaz. 10 000,00 10 000,00 20 000,00

3399 5169 Ost.zál.kultury, cirkví a sděl.prostř. - Nákup ostat.služeb 75 000,00 75 000,00 150 000,00

3421 6121 Využití volného času dětí a mládeže - Stavby 0,00 30 250,00 30 250,00

3723 5164 Sběr a svoz ost.odpadů jiných než nebezpeč.a komunál.-Nájemné 20 000,00 10 000,00 30 000,00

3726 5169 Využívání a zneškod.ostat.odpadů - Nákup ostatních služeb 200 000,00 150 000,00 350 000,00

3729 6121 Ostatní nakládaní s odpady - stavby 30 000,00 170 000,00 200 000,00

3745 5139 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 15 000,00 30 000,00

3745 6123 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-dopravní prostředky 0,00 15 000,00 15 000,00

6112 5167 Zastupitelstva obcí - Služby školení a vzdělávání 100 000,00 5 000,00 15 000,00

6171 5131 činnost místní správy - potraviny 5 000,00 5 000,00 10 000,00

6171 5136 činnost místní správy - Knihy a obdobné listinné inf.prostředky 2 000,00 2 000,00 4 000,00

6171 5222 činnost místní správy -neinvest. Transfery spolkům 0,00 5 000,00 5 000,00

6310 5141 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací - úroky vlastní 300 000,00 900 000,00 1 200 000,00

CELKEM 4 996 250,00

8115 (VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)

příjmy 4 035 724,00   

výdaje 4 996 250,00

rozdíl 960 526,00
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření 3/2022. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 07 – 063   bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6029472/001 s 

ČEZ Distribuce, a.s., par.č. 205/1; 205/11 k.ú. Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení Smlouva o zřízení věcného břemene 

služebnosti č. IV-12-6029472/001 s ČEZ Distribuce, a.s.. 

Jedná se o umístění kabelového vedení NN, na pozemcích par.č. 205/1; 205/11 v k.ú. 

Svojetice. 

Rozsah omezení VB vymezeném v geometrickém plánu činí 99 bm a zřizuje se za 

jednorázovou náhradu ve výši 5 100,- Kč bez DPH. Smlouva budoucí o zřízení VB byla 

schválena dne 13.10.2021, usnesením č. 2021 – 09 – 085. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti 

č. IV-12-6029472/001 s ČEZ Distribuce, a.s., par.č. 205/1; 205/11 k.ú. Svojetice, 

jednorázová náhrada činí 5 100,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5    Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 07 – 064   bylo schváleno.  

 

 

3. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů s Region Jih 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení Dohoda vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů s Region Jih, Všestary 141, 251 63 Svojetice, IČ: 63112671. 

Předmětem dohody je vymezení vzájemných práv a povinností při předávce pitné vody 

mezi dvěma vodovody a při zajištění kvalitního a plynulého provozování provozně 

souvisejících vodovodů. Účelem dohody je upravit vztahy mezi vlastníky (Vlastník 1 – 
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Region Jih, Vlastník 2 – Obec Svojetice) tak, aby bylo zajištěno plynulé provozování. 

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů s Region Jih, IČ: 63112671 a pověřuje starostku obce k podpisu dohody. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro    5     Proti   0               Zdrželi se   0 

Usnesení č. 2022 – 07 – 065   bylo schváleno. 

 

 

4.Různé 

Školství  

 MŠ – obec má připraven projekt na zkapacitnění MŠ Svojetice, tento projekt obsahuje 

úpravu současné společenské místnosti na běžnou třídu, úpravu sanitárního 

zařízení vč. vybavení nové třídy, rekonstrukci zásobovací rampy ( zastřešení+ 

zvedací plošina) a stávajících schodišť,  dále jsou součástí projektu stavební 

úpravy zahrady MŠ vč. vybavení novými herními prvky a oplocení. Počítá se 

s navýšením o 20 nových míst. Na jaře 2022  obdržely obce obecné informace, 

že bude vyhlášen  dotační titul IROP 2021 – 2027 – Podpora vzdělávání, na 

podporu škol s nedostatečnou kapacitou MŠ, kde jsou avizované tyto podmínky: 
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           Protože projekt splňoval avizované podmínky dotace (obec je ve správním 

obvodu ORP Říčany s identifikovaným rizikem 7+), tak se obec chystala podat 

žádost o dotaci. 

 

Dne 23.8.2022 byla vyhlášena 7. výzva k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 MATEŘSKÉ 

ŠKOLY – SC 4.1. (PR) s níže uvedenými podmínkami: 

 
          

   Ve vyhlášené výzvě došlo ke změně avizovaných podmínek a výzvy jsou zatím 

zaměřené pouze na navyšování kapacit mateřských škol v území s 

identifikovanou nedostatečnou kapacitou ve správních obvodech obcí s 

rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav, Kolín, Neratovice. Obce ve správním obvodu s rozšířenou 

působností Říčany nemohou do této výzvy podat své projekty a žádosti o dotaci. 

Obec je připravena podat žádost v dalších výzvách. 

  

 ZŠ – dne 19.8.2022 proběhlo jednání starostů 15 ORP, hejtmanky paní Mgr. Petry 

Peckové a ostatních účastníků, kde kromě jiného, se na jednání opět řešila i 

problematika kapacit základních škol ve Středočeském kraji. Část jednání ze 

zápisu k nahlédnutí viz. níže 
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  Výzvu zástupců středočeských obcí Vládě ČR, aby finančně dlouhodobými dotačními 

programy a změnou legislativy podpořila kroky, které povedou ke zvyšování 

kapacit základních škol, podepsala za obec Svojetice i paní starostka 

Vedralová 

 

    Sběrný dvůr – Obec má vyhotovenou a připravenou stavební dokumentaci pro sběrný 

dvůr a čeká na vyhlášení vhodného dotačního titulu. SFŽP, Operační program Životní 

prostředí chystá výzvu na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů s dotací 85% 

způsobilých výdajů. Ovšem základní podmínka je brána nákladovost projektu vůči 

kapacitě zařízení, která může být max. 25 000 Kč/t odpadu za rok. Obec má 

naprojektovaný sběrný dvůr na cca 200 t/rok, tudíž způsobilé náklady na projekt mohou 

být max. do výše 5 000 000,- Kč, to znamená 85% z 5 mil. což jsou cca 4 mil. Kč. 

Rozpočet na výstavbu sběrného dvora ve Svojeticích je rozpočtován ve výši 11 mil. Kč. 

Obec by tudíž ze svého rozpočtu musela hradit cca 7 mil. Kč. Za těchto podmínek,  

nedává smysl pro obec investovat ze svého rozpočtu tak vysokou spoluúčast a bude se 

snažit získat zdroje z jiných dotačních titulů. 

 

Chodník Choceradská - část projektu „Výstavba chodníků v obci Svojetice v komunikaci 

Choceradská“ BYLA SCHVÁLENA VÝBOREM SFDI.  Obec získá dotační příspěvek 

na výstavbu chodníku ve výši 9 224 766,- Kč.  Výstavba chodníku podpořena touto 

dotací proběhne v úseku od bytových domů k vodojemu, včetně nových autobusových 

zastávek a přechodů. Druhá část chodníku v úseku od bytových domů na náves bude 

předmětem další žádosti o dotaci z IROP (Integrovaný regionální operační program 

spravovaný MMR). V současné době řešíme a konzultujeme s SFŽP projekt na 

dešťovou kanalizaci pod chodníkem. 
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Diskuze: 

 

Opravy komunikací v obci – započne II. etapa oprav komunikací v obci. Jedná se o tyto 

komunikace: K Hájence, křižovatka k Hájence x Ke Střelnici, křižovatka k Hájence x 

K Ohradám, Na Obci – K Jezírku, ulice Nad Rybníčkem, U Topolu, vjezd do ulice 

V Zátiší. 

 

Předpokládaný termín zahájení prací je 13.9.2022. 

 

Před zahájením oprav budou občané informováni. 

                   

 

 

Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.  

•  

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice 18:50 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 1.9.2022 
 

 

 

Zapisovatel:  Dominika Doležalová                          Podpis:  

                                                                                dne:                                                                                     

 

 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček             JUDr. Antonín Dohnal 

 

          Podpis:      Podpis:    

          dne:                 dne: 

            
 

 

Starostka:  Mgr. Martina Vedralová 

 

          Podpis: 

          dne: 


