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Usnesení č. 
 

 
Datum 

 
Obsah 

2022-10-104    
SCHVÁLENO 

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a 
Tomáše Halamu a zapisovatelem Dominiku Doležalovou.   

2022-10-105   
SCHVÁLENO   

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu. 

2022-10-106 
SCHVÁLENO     

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání.  
 

2022-10-107 
SCHVÁLENO     

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2022 s tím, že v 
oblasti příjmů dochází k navýšení o 4 085 tis. Kč a v oblasti výdajů o 1 770 tis. Kč.   

2022-10-108 
SCHVÁLENO     

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022 s TJ Sokol 
Svojetice o poskytnutí finanční podpory ve výši 105 000,- Kč a pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy. 

2022-10-109    
SCHVÁLENO 

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje smlouvu o dílo – Zimní údržba komunikací 
prohrnováním sněhu s Ing. Jiřím Maštovským (zhotovitel), IČ 10168877. Cena za 
sjednané dílo činí 1 300,- Kč bez DPH za odpracovanou hodinu stroje včetně 
obsluhy. Uvedená cena neobsahuje posypový materiál. Smlouva je uzavřena na 
dobu neurčitou a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-10-110    
SCHVÁLENO 

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Pachtovní smlouvu č.35N22/80 s Českou 
republikou – Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774 (propachtovatel). Roční 
pachtovné se stanovuje ve výši 395,- Kč, platné od účinnosti smlouvy do 30.9.2023.  
Pachtovné za období od 1.1.2019 do 14.12.2022 bylo stanoveno na částku 500,- 
/rok, celkem 1978,- Kč. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy. 

2022-10-111   
SCHVÁLENO   

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120076252 s ČEZ 
Distribuce, a.s., na stavbu Louňovická 358, přeložka nn, č.projektu IZ-12-6002408. 
Předpokládaná výše nákladů na přeložku rozvodného zařízení činí 399 714,- Kč bez 
DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

2022-10-112    
SCHVÁLENO 

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Darovací smlouvu o převodu stavby č. 
3/2022 „Vodovodní řad A7-13“, o délce 58m a „Splašková tlaková kanalizace – větev 
13.1.4.2“ v délce 58m, v ulici Lesní p.č. 139/9, 139/11, 142/1 v k.ú. Svojetice.k.ú., 
stavebník Silvie Uváčiková Ing. Mgr, a to bezúplatně a pověřuje starostku obce k 
podpisu smlouvy. 

2022-10-113   
SCHVÁLENO   

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu s 
názvem „č.16010-062978, Svojetice, dopr.řešení návsi VPIS“ na pozemku par.č. 
957/17 k.ú. Svojetice s CETIN a.s. Výše jednorázové náhrady ze strany spol. CETIN 
a.s. činí 28 800,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

2022-10-114 
SCHVÁLENO     

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice zadává úkol předsedovi komise veřejného pořádku, 
dopravy, životního prostředí a odpadového hospodářství panu J. Honcovi 
vypracovat podrobnou analýzu prostředí lokality V Jamách, v průběhu nejméně 
jednoho roku sbírat údaje pro vyhodnocení této lokality, doložit zprávu dotčených 
orgánů (Povodí), že obec Svojetice leží v záplavovém území, doložit podklady pro 
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vyhodnocení  prospěchu  využití této lokality, prospěchu pro občany obce, doložit 
údaje o odborné firmě, která provádí průzkumy a vyhodnotí výsledky průzkumu, 
vypracovat finanční analýzu nákladů pro průzkum a případný záměr vybudování 
tůní. Dále prověřit vhodnost lokality nad rybníkem par.č.17/2 a 17/1 k vytvoření tůní 
a navrhnout její revitalizaci. Na základě závěrů této analýzy rozhodnout o dalším 
postupu. 
  

2022-10-115    
SCHVÁLENO 

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí organizaci a zajištění besedy se 
Sdružením Živá voda a pověřuje zastupitelku paní H. Bajerovou přípravou této 
besedy. 

2022-10-116   
NESCHVÁLENO 
  

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje pořizování videopřenosů z veřejného 
zasedání zastupitelstva obce. 

2022-10-117    
SCHVÁLENO 

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje přípravu a uskutečnění dotazníkového 
šetření o využití prostoru v budově č.p. 153, kterou zabezpečí paní Hana Bajerová, 
které se uskuteční v 1. čtvrtletí roku 2023 a otázka bude upřesněna po projednání 
zastupitelstvem. 

2022-10-118   
SCHVÁLENO   

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice zadává úkol Komisi veřejného pořádku, dopravy, životního prostředí a 
odpadového hospodářství panu J. Honcovi dokončit ve spolupráci s firmou 3K 
značky s.r.o. Pasport dopravního značení a zajistit kontrolu a případně učinit 
potřebná opatření týkající se zákazu parkování vozidel na plochách veřejného 
prostranství.  

SCHVÁLENO 
SCHVÁL 

2022-10-119    
SCHVÁLENO 

23.11.2022 Návrh na případné úpravy sazby poplatku uvedeného v Obecně závazné vyhlášce 
obce Svojetice č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z 
nemovité věci předložit na jednání ZO až poté, kdy budou známy přesné skutečnosti 
letošního roku a také skutečné navýšení cen ze strany svozové firmy o inflaci. 
Následně bude muset být vypracována a schválena nová OZV. 

2022-10-120   
SCHVÁLENO 

23.11.2022 Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje převod prostředků v rámci Komerční banky z 
transparentního účtu 123-430110277/0100 na nově zřízený termínovaný vklad na 6 
měsíců se zachováním parametru transparentnosti a dále převod prostředků z 
účtu115-4887030267/0100 na další nově zřízený term. vklad na 6 měsíců s tím, že 
objem prostředků na tomto term. vkladu bude navýšen na 1 mil. Kč 
Dále schvaluje zřízení termínovaného vkladu na 6 měsíců u České spořitelny a 
převedení prostředků ve výši 6 800 tis. na tento nově zřízený term. vklad z běžného 
účtu u Banky Creditas a pověřuje starostku obce k podpisu příslušných smluv. 


