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2022-09-077    24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a 
Tomáše Halamu a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

2022-09-079    24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

2022-09-080 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schválilo zvolení jednoho místostarosty obce. 

2022-09-082    24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje tyto funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva obce uvolněni: starosta 

2022-09-083    24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí starostkou obce Svojetice Mgr. Martinu 
Vedralovou. 

2022-09-085   24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí místostarostou Ing. Jiřího Eigla. 

2022-09-086 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné. 

2022-09-087 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí předsedou finančního výboru pana Tomáše 
Kárníka. 

2022-09-089 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí předsedou kontrolního výboru pana Tomáše 
Halamu. 

2022-09-091 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy finančního výboru paní Nelu Mazakianovou 
a paní Zdeňku Vejmelkovou. 

2022-09-093 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy kontrolního výboru Ing. Pavla Churáčka a 
paní Jarmilu Černou. 

2022-09-095 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Mgr. Martinu Vedralovou jako určeného 
zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace. 

2022-09-097 24.10.2022 1. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto: 
místostarosta           22 000,- Kč            
předseda výboru nebo komise            3 611,- Kč 
člen výboru nebo komise                       3 010,- Kč 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí  1 805,- Kč  
2. Zastupitelstvo obce Svojetice stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode 
dne složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. V případě nového 
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena 
výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
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2022-09-098 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. 

 

2022-09-099 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice zřizuje uvedené komise v tomto složení:  
Komise stavební a územního plánování: předseda Martina Vedralová, členové Jiří 
Eigel, Pavel Churáček 
Školská komise: předseda Tomáš Halama, členové Martina Vedralová, Ivana Dubská, 
Adam Pospíchal 
Komise veřejného pořádku, dopravy, životního prostředí a odpadového 
hospodářství: předseda Jakub Honc, členové Hana Bajerová, Jarmila Černá 
Kulturní a sportovní komise: předseda Jan Jaroš, členové Julie Kuchtová, Nela 
Mazakianová. 

2022-09-100 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje paní Ivanu Dubskou svým zástupcem pro 
jednání na Sněmu delegátů dobrovolného svazku obcí LOŠBATES a do předsednictva 
Svazku LOŠBATES. 

2022-09-102 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 84 odst. 2  písm. v) zákona o obcích 
stanoví peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za 
výkon funkce členů výborů a komisí ve výši 1000,-Kč/měs. s platností od 1.11.2022. 

2022-09-103 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice vzalo na vědomí pravidla postupů souvisejících se 
zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) – GDPR a v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 
110/2019 Sb. 
Zastupitelstvo obce Svojetice ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při 
plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi obce ukládá 
zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů obecním úřadem a 
při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních údajů. 
Zastupitelstvo obce Svojetice ukládá jednotlivým členům prokazatelně podepsat 
tyto základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů. 

Usnesení č. Neschváleno Obsah 

2022-09-078    24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice, hlasuje o změně programu, dle předložené listiny. 

2022-09-081    24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje, aby funkce starosty byla neuvolněná. 

2022-09-084    24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí místostarostou Jakuba Honce. 

2022-09-088    24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí předsedou kontrolního výboru paní Hanu 
Bajerovou. 
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Mgr. Martina Vedralová                                     Ing. Jiří Eigel 

Starostka obce                                                                                                                 Místostarosta 

Usnesení č. Neschváleno Obsah 

2022-09-090    24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy finančního výboru paní Jarmilu Černou a 
pana Tomáše Halamu. 

2022-09-092 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy kontrolního výboru paní Hanu Bajerovou a 
Ing. Janu Markovou. 

2022-09-094 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Mgr. Martinu Vedralovou pana Jakuba 
Honce jako určené zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace. 

2022-09-096 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice rozhoduje, o odměnách, že za výkon funkcí 
jednotlivých členů zastupitelstva nebude poskytována žádná odměna do doby, než 
bude sestaven rozpočet obce na následující rok. 

2022-09-101 24.10.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice rozhoduje, že nebudou poskytovány odměny ve výši 1 
000,- Kč/měsíc fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce 
člena výborů a komisí do doby, než bude sestaven rozpočet obce. 


