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Zápis č. 10/2022 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 23.11.2022 od 18:00 

hod v budově Obecního úřadu Svojetice. 

 

Starostka Martina Vedralová oznámila, že z tohoto zasedání konaného dne 23.11.2022 od 

18:00 hod kromě zápisu nebude pořizován zvukový ani obrazový záznam. 
 

 

Přítomni: Mgr. Martina Vedralová, Ing. Jiří Eigel, Ing. Pavel Churáček, JUDr. Jan Jaroš, 

Tomáš Kárník, Tomáš Halama, Jarmila Černá, Jakub Honc, Hana Bajerová 

 

 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

 

V zasedací místnosti bylo z řad veřejnosti přítomno 11 občanů. 
 

Zahájení 
 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Martina 

Vedralová, která oznámila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 15.11.2022. 

Je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Zápis z předchozího zasedání č. 9/2022 ze dne 24.10.2022 byl sepsán dne 27.10.2022 a 

ověřen dne 2.11. 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 Tomáše Halamu a 

zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. 

 

 

 



Zápis č.10/2022 z veřejného zasedání dne 23.11.2022                                                           Stránka 2 z 30 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Churáčka a 

Tomáše Halamu a zapisovatelem Dominiku Doležalovou. 

 

 

Výsledek hlasování:  

Pro  9              

Proti  0              

Zdrželi se  0 

 

 

 P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová   x     

J. Eigel   x     

P. Churáček   x     

T.Kárník   x     

J. Jaroš   x     

H.Bajerová   x     

J.Honc   x     

J.Černá   x     

T.Halama   x     
 

Usnesení č. 2022 – 10 – 104   bylo schváleno.  

 

 

Schválení programu 

Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce  

 

1. Rozpočtové opatření č. 4 

2. Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice 

3. Schválení smlouvy o dílo – Zimní údržba komunikací prohrnováním sněhu 

4. Schválení pachtovní smlouvy č. 35N22/80, p.č. 34/2 k.ú. Svojetice   

5. Schválení smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S24_12_8120076252 s ČEZ Distribuce, a.s.  

6. Darovací smlouva č. 3/2022 o převodu stavby – vodovodní řad, kanalizační řad 

7. Smlouva o zřízení služebnosti, par.č. 957/17 k.ú. Svojetice s CETIN a.s. 

8. Obnovení sladkovodních ekosystémů – určení vhodných míst pro vybudování tůní 

na obecních pozemcích 

9. Přípravy řešení sucha, bleskových povodní, ohrožení majetku vlastníků 

nemovitostí a pozemků, konzultace Sdružení Živá voda 
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10. Jednací řád  

11. Pořizování video záznamů z veřejného zasedání obce Svojetice a zveřejňování na 

webu obce Svojetice 

12. Přípravy a uskutečnění dotazníkového šetření u občanů obce Svojetice, 

týkajícího se využití prostoru přízemí budovy čp.153 označené jako Komunitní 

centrum, pro potřeby a zájmy občanů obce Svojetice. 

13. Zajištění bezpečnosti chodců na komunikaci ulice Choceradská, chodník před 

Pivnicí Na Skále 

14. Změna sazby poplatku Obecně závazné vyhlášky obce Svojetice č. 5/2021 o 

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 

2023 

15. Poskytnutí sociální podpory – příspěvek na částečné krytí nákladů spojených s 

dojížděním dítěte do základní školy ve Stříbrné Skalici 

16. Různé 

 

Návrhy na doplnění programu: 

17. Návrh na zvýšení výnosů z aktuálních fin. zdrojů obce 

18. Různé 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Starostka nechala hlasovat o změně programu. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu programu.  

 

 

Výsledek hlasování:  

Pro  9               

Proti  0              

Zdrželi se  0 
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P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová  x     

J.Honc  x     

J.Černá  x     

T.Halama  x     
 

Usnesení č. 2022 – 10 – 105   bylo schváleno.  

 

Starostka dala hlasovat o programu: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 4 

2. Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice 

3. Schválení smlouvy o dílo – Zimní údržba komunikací prohrnováním sněhu 

4.   Schválení pachtovní smlouvy č. 35N22/80, p.č. 34/2 k.ú. Svojetice   

5. Schválení smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S24_12_8120076252 s ČEZ Distribuce, a.s.  

6. Darovací smlouva č. 3/2022 o převodu stavby – vodovodní řad, kanalizační řad 

7. Smlouva o zřízení služebnosti, par.č. 957/17 k.ú. Svojetice s CETIN a.s. 

8. Obnovení sladkovodních ekosystémů – určení vhodných míst pro vybudování tůní 

na obecních pozemcích 

9. Přípravy řešení sucha, bleskových povodní, ohrožení majetku vlastníků 

nemovitostí a pozemků, konzultace Sdružení Živá voda 

10. Jednací řád  

11. Pořizování video záznamů z veřejného zasedání obce Svojetice a zveřejňování na 

webu obce Svojetice 

12. Přípravy a uskutečnění dotazníkového šetření u občanů obce Svojetice, 

týkajícího se využití prostoru přízemí budovy čp.153 označené jako Komunitní 

centrum, pro potřeby a zájmy občanů obce Svojetice. 

13. Zajištění bezpečnosti chodců na komunikaci ulice Choceradská, chodník před 

Pivnicí Na Skále 

14. Změna sazby poplatku Obecně závazné vyhlášky obce Svojetice č. 5/2021 o 

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2023 
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15. Poskytnutí sociální podpory – příspěvek na částečné krytí nákladů spojených s 

dojížděním dítěte do základní školy ve Stříbrné Skalici 

16. Návrh na zvýšení výnosů z aktuálních fin. zdrojů obce 

17. Různé 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje program zasedání. 

 

 

Výsledek hlasování:  

Pro  9               

Proti  0              

Zdrželi se  0 

 

 

P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová  x     

J.Honc  x     

J.Černá  x     

T.Halama  x     
 

Usnesení č. 2022 – 10 – 106   bylo schváleno.  

 

 

Projednání programu: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 4 

předkládá: Jiří Eigel 

 

Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření s tím, že v oblasti příjmů dochází k 

navýšení o 4085 tis. Kč a v oblasti výdajů o 1770 tis. Kč. 
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko.  

 

Stanovisko Hany Bajerové – zdůvodňuje, že k některým výdajovým položkám nemá 

dostatek informací o co se jedná, a proto se zdržuje hlasování. 

 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  6     

Proti  0               

Zdrželi se  3 

 

RO č. 4/2022

PARAGRAF POLOŽKA

SKUT.10/202

2 ROZP. 2022 ÚPRAVA

ROZPOČET 

PO ÚPRAVĚ

PŘÍJMY

0000 1121 Příjem z daně z příjmů PO 3 702 992,00 3 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

0000 1211 Příjem z DPH 8 208 402,00 6 500 000,00 3 000 000,00 9 500 000,00

0000

1345 Příjem z poplatku za 

obec.syst.odpad.hosp. a za odkládání 

komun.odpadu z nem.věci 2 082 289,00 3 000 000,00 -900 000,00 2 100 000,00

3639 Kom.služby a úz. rozvoj 

jinde nezařazené

3122 Přijaté příspěvky od osob na 

pořízení dlouhodobého majetku 5 949 906,00 5 135 000,00 815 000,00 5 950 000,00

3722 Sběr a svoz kom.odpadů

2111 Příjem z poskyt.služeb, výrobků, 

prací, výkonů a práv 57 200,00 5 000,00 55 000,00 60 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z 

fin.operací 2141 Příjem z úroků 178 834,00 100 000,00 115 000,00       215 000,00

CELKEM: 4 085 000,00   

VÝDAJE

2212  Silnice 5171 Opravy a udržování 2 903 489,00 3 800 000,00 1 250 000,00 5 050 000,00

3421 Využití volného času dětí a 

mládeže 5229 Ostat.neinv.transfery nezisk.os. 325 000,00 385 000,00 100 000,00 485 000,00

3729 Ostatní nakládání s odpady 6121 Stavby 301 930,00 200 000,00 120 000,00 320 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z 

fin.operací 5141 Úroky vlastní 1 079 746,00 1 220 000,00 300 000,00 1 520 000,00

CELKEM: 1 770 000,00

(VYROVNÁVACÍ POLOŽKA)

příjmy 4 085 000,00                                              

výdaje 1 770 000,00

rozdíl 2 315 000,00
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P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  X     

J. Eigel  X     

P. Churáček  X     

T.Kárník  X     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová      X 

J.Honc      X 

J.Černá      x 

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 107   bylo schváleno. 

 

 

2.  Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení Veřejnoprávní smlouva č.2/2022 o 

poskytnutí dotace s TJ Sokol Svojetice. 

 

TJ Sokol Svojetice požádal o poskytnutí finanční podpory na úkony spojené s realizací 

projektu s názvem „Rekonstrukce budovy zázemí fotbalu TJ Sokol Svojetice a Výstavby 

multifunkčního hřiště“ ve výši 105 000,- Kč. Byla vypracována a podána žádost o dotaci 

do výzvy NSA 18/2022 Výzva Regiony SK/TJ 2022. Žádost vypracovala firma B&P 

Research s.r.o. 

 

 

Rekonstrukcí kabin dojde ke změnám v rozmístění oken a dveří z důvodu nové vnitřní 

dispozice – dvě šatny pro hráče s navazujícími sprchami, místnost pro rozhodčího se 

sprchou a WC, WC pro hráče a z venkovní terasy nové WC pro invalidy. Celý objekt bude 

opatřen novou štukovou omítkou a novým fasádním nátěrem. Předpokládané náklady cca 

3.5 mil. Kč. 

Multifunkční hřiště rozměrů 44x22 m na základní sporty basketbal, házená, volejbal, 

tenis, fotbal, nohejbal, aj. Sportovní plocha je navržena se sportovním povrchem – 

vpichovaný umělý venkovní koberec. Obvod hřiště bude lemován betonovým obrubníkem 

50x250x1000/500 mm a zámkovou dlažbou v šířce 300mm. Po obvodu je navrženo 

oplocení výšky 3 m, v místě basketbalového koše výšky 4m. Sloupky oplocení budou 

vetknuty do betonových základových patek. Vzhledem k charakteru sportovního povrchu 

a konstrukčních vrstev podkladu budou spadlé dešťové vody přednostně zasakovány v 

ploše hřiště. Hřiště bude osvětleno. Předpokládané náklady cca 8.3 mil. Kč. 
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Proběhla prezentace projektu s názvem „Rekonstrukce budovy zázemí fotbalu TJ Sokol 

Svojetice a Výstavby multifunkčního hřiště na TV obrazovce OÚ. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

 

Hana Bajerová vznesla námitku, že neobdržela informaci, v jakých parametrech bude 

možnost využití místních občanů z hlediska časového využití, kteří nejsou členy spolku 

TJ Sokol a z tohoto důvodu se zdržuje hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  7      

Proti  0                  

Zdrželi se  2  

 

 

P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová      x 

J.Honc      x 

J.Černá  x     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 108   bylo schváleno.  

 

 

3. Schválení smlouvy o dílo – Zimní údržba komunikací prohrnováním sněhu 

předkládá: M.Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o dílo – Zimní údržba komunikací 

prohrnováním sněhu s Ing. Jiřím Maštovským (zhotovitel), IČ: 10168877. Předmětem 

smlouvy je zimní údržba komunikací prohrnováním sněhu. Cena za sjednané dílo činí  
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1 300,- Kč bez DPH za odpracovanou hodinu stroje včetně obsluhy. Uvedená cena 

neobsahuje posypový materiál. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko.  

 

Z řad občanů bylo namítnuto, aby bylo ve smlouvě stanoveno, od kolika cm sněhu se 

započne s prohrnováním sněhu. 

 

Zastupitelé se shodli, že toto není z bezpečnostních (možnost úrazu) a provozních důvodů, 

nutno do smlouvy zahrnout, faktury obdržené od dodavatele jsou kontrolovány z hlediska 

odvedené práce a počtu odpracovaných hodin. 

 

Další z návrhů z řad veřejnosti možností umístit hrablo na stávající multikáru – toto není 

možné z personálních důvodů. 

 

Jakub Honc vznesl připomínku k příloze smlouvy – plán komunikací, a dotazoval se kdo 

a jakým klíčem určil, na které soukromé komunikaci bude zajištěna zimní údržba. Např. 

v plánku je zahrnuta komunikace Buková, která je ve vlastnictví soukromého vlastníka, 

ale není zahrnuta např. ulice Točitá? 

 

Paní starostka uvedla, že komunikace Buková bude vyloučena ze seznamu komunikací 

prohrnovaných sněhem. Příloha bude upravena  

 

V smlouvě budou uvedeny kontakty třech zastupitelů – JH, HB, JČ. 

 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  9       

Proti  0                 

Zdrželi se  0 
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P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová  x     

J.Honc  x     

J.Černá  x     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 109   bylo schváleno. 

 

 

4. Schválení pachtovní smlouvy č. 35N22/80, p.č. 34/2 k.ú. Svojetice   

předkládá: M. Vedralová 

 

Při kontrole pozemků Státního pozemkového úřadu, kterou zajišťoval SPÚ, bylo zjištěno, 

že pozemek KN 34/2 v k.ú. Svojetice není předmětem žádné nájemní/pachtovní smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že pozemek navazuje na pozemek ve vlastnictví obce, vyzval SPÚ 

obec Svojetice k uzavření nájemní/pachtovní smlouvy. 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena pachtovní smlouva 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. Smlouva se uzavírá od 

15.12.2022 na dobu neurčitou. 

Pachtovné za období od 1.1.2019 do 14.12.2022 bylo stanoveno na částku 500,- /rok, 

celkem 1 978,- Kč. 

 

 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

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.  
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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. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  8 

Proti  0 

Zdrželi se  1 

 

  

P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová  x     

J.Honc      x 

J.Černá  x     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 110   bylo schváleno. 

 

 

5. Schválení smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S24_12_8120076252 s ČEZ Distribuce, a.s.  

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120076252 s ČEZ Distribuce, a.s. 

Předmětem smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie na stavbu Svojetice, Louňovická 358, přeložka nn, č.projektu IZ-12-

6002408. Předpokládaná výše nákladů na přeložku rozvodného zařízení činí 399 714,- Kč 

bez DPH. Jedná se o přeložku distribučního zařízení u mateřské školy z důvodu výstavby 

chodníku k mateřské škole. O přeložku distribučního zařízení požádala obec a tudíž 

náklady na její přeložení nese obec. Stávající skříň na pozemku par. č. 302 (obecní 

pozemek) stojí v trase nového chodníku, proto bude přeložena na hranici pozemku p.č. 

307/19 (obecní pozemek) vedle vjezdu po zásobování MŠ. Na přeložku je vydané 

rozhodnutí o umístění stavby.  

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky byla schválena usnesením č. 2020 – 06 

– 080.    
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Proběhla prezentace projektu s názvem „Rekonstrukce komunikace V Průhonu, 

Louňovická“ a přeložky distribučního zařízení u mateřské školy na TV obrazovce OÚ. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko.  

Stanovisko Hany Bajerové - zdůvodňuje své hlasování: proti“, že součástí přeložky, tak 

jak je navržena je mimo jiné i zdůvodnění, že v místě bude dělaný nájezd na soukromé 

pozemky k výstavbě rodinných domů. Při dotazu, který HB měla na minulé schůzce a 

týkal se nájezdů v rámci oprav komunikací tryskovou metodou, kde bylo odpovězeno, že 

se nebudou opravovat nájezdy k jednotlivým nemovitostem, se domnívá, že toto není 

záležitost jen překládaného kiosku, ale záležitost soukromých osob, které v budoucnu 

mají mít nájezdy na ke svým budoucím nemovitostem. Domy, kterých by se nájezdy 

týkaly spadají do II etapy ÚP obce z roku 2013. 

 

Jakub Honc vznesl připomínku, že na základě předloženého projektu se domnívá, že návrh 

není v souladu s paragrafem 69  odst. 2 Zákona o obcích a proto doporučuje hlasovat proti 

tomuto návrhu. Konkrétně z důvodu finančního a zda-li je v tomto přínos pro občany.  

Pan Honc uvedl, že odůvodnění rozšíření komunikace na šířku 12m (bez chodníku) slyší 

dnes poprvé a navrhuje jinou variantu, neboť nezná odůvodnění projektanta, který umístil 

elektroměrné pilíře na současném místě. Připomenul zastupitelům, že projektovou 

dokumentaci IZ-12-6002408 žádal k předložení na pracovní schůzce dne 16.11.2022, ale 

až den před zasedáním byla předložena jen situace bez technické zprávy. 

 

Pan Halama vznesl dotaz, jestli je nutné smlouvu uzavřít v nejbližších dnech, jestli není 

možné projekt odložit. Paní starostka uvedla, že je nutné smlouvu co nejdříve uzavřít. 

Paní starostka uvádí, že k projektu ke komunikaci se mohli občané vyjádřit v rámci 

stavebního řízení. 

 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  6         

Proti  2                 

Zdrželi se  1 
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P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová    x   

J.Honc    x   

J.Černá      x 

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 111   bylo schváleno. 

 

6.Darovací smlouva č. 3/2022 o převodu stavby – vodovodní řad, kanalizační řad 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena darovací smlouva 3/2022 o převodu stavby. Jedná se 

o nově vybudovaný „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. Stavebníkem je Silvie Uváčiková Ing. Mgr., řady byly vystavěny na náklady 

stavebníka a po kolaudaci bezúplatně převedeny obci. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  8          

Proti  0                   

Zdrželi se  1  
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P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová  x     

J.Honc      x 

J.Černá  x     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 112   bylo schváleno. 

 

7. Smlouva o zřízení služebnosti, par.č. 957/17 k.ú. Svojetice s CETIN a.s 

předkládá: M. Vedralová 

 

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o zřízení služebnosti na pozemku par.č. 

957/17 k.ú. Svojetice s CETIN a.s., název stavby č. 16010-062978, Svojetice, dopr. řešení 

návsi VPIC. Jedná se o umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 

sítě, kterým jsou sdělovací kabely v délce 36 bm. Rozsah služebnosti je 36bm a výše 

jednorázové náhrady za zřízení služebnosti činí 28 800,- Kč bez DPH. CETIN a.s., se 

zavazuje, že za služebnost uhradí náhradu v celkové výši 28 800,- Kč bez DPH. Smlouva 

budoucí byla schválena usnesením č. 2021 – 11 – 119.    

 

 

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 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. 

 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  9          

Proti  0                   
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Zdrželi se  0  

 

č.  

P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová  x     

J.Honc  x     

J.Černá  x     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 113   bylo schváleno. 

 

 

8. Obnovení sladkovodních ekosystémů – určení vhodných míst pro vybudování 

tůní na obecních pozemcích 

předkládá: J. Honc 

 

Obnovení sladkovodních ekosystémů v obci Svojetice pro podporu mokřadních biotopů, 

které využívá celá řada zvláště chráněných živočichů, v lokalitě významného krajinného 

prvku „Louky k Tehovským hranicím a V Jamách“ na obecních pozemcích.  

  

Základní fakta:  

Lokalita V Jamách je dle Studie odtokových poměrů jednou z nejvíce povodněmi a 

záplavami ohroženou částí obce. Vybudování tůní v řešené lokalitě podpoří maximální 

zadržování vody v krajině.  

  

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:  

Komise životního prostřední navrhuje obnovu sladkovodních ekosystémů v lokalitě 

významného krajinného prvku „Louky k Tehovským hranicím a V Jamách“. V dané 

lokalitě budou na základě výběru určitého místa provedeny zkušební výkopy (na hloubku 

jednoho nebo dvou rýčů) a provedeno posouzení vhodnosti místa. Pokud nebude v dané 

fázi jasné, zda bude v místě zajištěn dostatek vody, ponechá se zkušební výkop otevřený 

a bude sledována přítomnost vody v delším časovém horizontu. Takové místo bude řádně 

označeno. Výkop bude dále zajištěn, aby se nestal pastí pro drobné živočichy. Na základě 

provedených průzkumů bude rozhodnuto, zda je v daném místě vhodné budovat tůň či 

nikoliv. Záměr vybudování tůně bude vždy zkonzultován s odborem životního prostředí 

městského úřadu v Říčanech a s pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  
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Závěr – doporučení:  

Zpracovatel doporučuje provedení zkušebních výkopů na p.č. 161/1, 173/6, 172/1 v k.ú 

Svojetice a vyhodnocení, zda je v dané lokalitě budování nových tůní v krajině vhodné.   

Budou dodrženy doporučené postupy pro budování tůní více informací na: 

https://mokrady.wbs.cz/Rucni-budovani-tuni.html   

 

Návrh usnesení: 

Provedení zkušebních výkopů pro zjištění vhodností místa k budoucímu vybudování tůní 

v lokalitě významného krajinného prvku „Louky k Tehovským hranicím a V Jamách“ 

pozemcích p.č. 161/1, 173/6, 172/1 v k.ú Svojetice. Případný budoucí záměr vybudování 

tůně bude zkonzultován s odborem životního prostředí městského úřadu v Říčanech a s 

pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko. 

 

Pan Honc uvedl, že s důvodovou zprávou a návrhem usnesení zastupitele seznámil dne 

11.11.2022 a k dnešnímu dni neobdržel žádnou připomínku.   

 

Starostka-navrhuje, aby návrh pana Honce byl dopracován, není známo, z jaké Studie 

odtokových poměrů vycházel, tato studie nebyla zastupitelům předložena k nahlédnutí. A 

doporučuje, aby Jakub Honc vypracoval podrobnou analýzu prostředí, doporučuje 

nejméně rok sbírat údaje pro vyhodnocení lokality V Jamách, doložit podklady pro 

vyhodnocení jaký prospěch bude mít návrh pana Honce pro využití této lokality, jaký 

prospěch bude mít pro všechny občany obce, která odborná firma bude provádět průzkum 

a vyhodnocovat 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. 

 

 

Starostka připomenula, že jedním z hlavních předvolebních slibů obou sdruženích, bylo 

zajistit bezpečnost chodců v obci Svojetice a, že by se všichni měli zaměřit na tento úkol 

a netříštit svoje síly a finance na věci jako je např.  budování nových tůní a rybníčků.  

 

Pan Honc uvedl, že čerpal z veřejně dostupných zdrojů a v jeho návrhu se počítalo se 

zapojením občanské iniciativy. V zastupitelstvu je celkem 9 členů a projekty mohou 

probíhat současně.  

 

Občanka PT upozornila na vážnost situace v dané lokalitě se zasakováním srážkových 

vod v období dešťů. Z minulosti uváděla řadu příkladů, kdy došlo k finančním škodám na 
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jejím majetku nebo majetku sousedů z důvodu velkého množství vody, které stéká 

z obecních luk na soukromou komunikaci.   

 

Starostka přednesla návrh usnesení: 

 

Návrh usnesení:  

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 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. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  9          

Proti  0                   

Zdrželi se  0  

 

 

 
P

ro
 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová  x     

J.Honc  x     

J.Černá  x     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 114   bylo schváleno.  

 

 

9.Přípravy řešení sucha, bleskových povodní, ohrožení majetku vlastníků 

nemovitostí a pozemků, konzultace Sdružení Živá voda 

předkládá: H. Bajerová 
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Obec Svojetice se rozkládá v území rozvodí, povrchové a podzemní vody ovlivňují vodní 

poměry jak v obci, tak mimo katastr obce. 

Obec nemá aktualizovaný protipovodňový plán, některé lokality v obci jsou ohrožovány 

bleskovými povodněmi, jiné suchem, vysycháním vodních zdrojů. 

Seznámení s prezentací komplexní a replikovatelné metodiky adaptace krajiny 

Sdružení Živá voda za účasti některých starostů okolních obcí proběhlo dne 8.11.2022 v 

Tehově a Mnichovicích. 

Sdružení Živá voda bylo založeno v roce 2005, má zpracovanou metodiku, která 

systematický řeší všechny zásadní problémy naší krajiny a je zpracovaná modelem Živá 

krajina. 

 

Sdružení nabízí konzultace, jak přistupovat k pozemkovým úpravám, umí vypracovat 

studii proveditelnosti a orientují se v možnostech,  jak získat zdroje financování pro řešení 

problémů krajiny. 

 

Zadržování vody v krajině a boj proti suchu je veřejným zájmem číslo 1. 

Připravuji se výzvy, které umožňují čerpat 90% nákladů na projekty a 100% nákladů na 

realizaci opatření. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko.  

 

Stanovisko místostarosty-oceňuje aktivní práci paní Bajerové ohledně zájmu osvěty 

zastupitelů a občanů ohledně besedy, jak řešit období sucha či dešťů.  Návrh paní Bajerové 

není ale tak zásadní, aby musel být schvalován usnesením zastupitelstva. Předpokládá, že 

beseda je bezplatná či v řádech nižších tisíců Kč a tento druh námětů doporučuje příště 

zařadit do bodu „ Různé“ 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice bere na vědomí organizaci a zajištění besedy se Sdružením 

Živá voda a pověřuje zastupitelku paní H. Bajerovou přípravou této besedy. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  9          

Proti  0                   

Zdrželi se  0    

 

 

P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 
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M. Vedralová  X     

J. Eigel  X     

P. Churáček  X     

T.Kárník  X     

J. Jaroš  X     

H.Bajerová  X     

J.Honc  X     

J.Černá  X     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 115   bylo schváleno. 

 

 

10. Jednací řád 

předkládá: H. Bajerová 

 

1. doplnění Jednacího řádu obce Svojetice 

§7 Průběh jednání zastupitelstva 

bod 3 – úprava první věty na znění: 

Před zahájením veřejného zasedání starosta nebo předsedající oznámí, že je z veřejného 

zasedání pořízena audio (video) nahrávka. Nahrávka bude zveřejněna na oficiálních 

stránkách obce Svojetice. 

 

2. doplnění Jednacího řádu obce Svojetice 

§ 9 Hlasování 

bod 6 – úprava první věty ve znění: 

Hlasování se provádí veřejně, jmenovitě, po jménech se uvede v zápise ze zasedání, jak 

kdo o předloženém návrhu hlasoval. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko. 

  

Stanovisko starostky – souhlasí s paní Bajerovou, že je potřeba zaktualizovat Jednací řád 

zastupitelstva obce. Zastupitelé, ale musí mít dostatek informací ke změnám a dostatečný 

čas na přípravu a navrhnout své připomínky ke změnám. V současném Jednacím řádu, je 

již uvedeno: 3) V případě, že by měl být pořizován zvukový záznam veřejného zasedání, 

oznámí toto před zahájením veřejného zasedání starosta nebo předsedající. Jmenovité 

hlasování není problém uvádět ihned. Doporučuje dopracovat Jednací řád a předložit ke 

schválení do příštího (prosincového) zasedání. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a doporučuje dopracování aktualizace jednacího řádu 

a předložení do následující ZO. 

11. Pořizování video záznamů z veřejného zasedání obce Svojetice a zveřejňování na 

webu obce Svojetice 

předkládá: H. Bajerová 

 

Občané obce, veřejnost nemají vždy možnost se osobně zúčastnit veřejného jednání 

zastupitelů obce, veřejného zasedání obce. 

Pořízení videopřenosů a zveřejnění videozáznamů na webu obce podporuje 

transparentnost konání zastupitelstva obce. 

„Jednání zastupitelstva obce je podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), veřejné, což se týká všeho, co se v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně 

případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy 

zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. Každý je 

oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to 

včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob atd.“ 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko. 

 

Zastupitelé vyjádřili své důvody, proč souhlasí/nesouhlasí s pořizováním videozáznamů. 

Jejich stanoviska jsou vyjádřena ve výsledku hlasování.  

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje pořizování videopřenosů z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  4          

Proti  5                   

 

 

Zdrželi se  0 
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č.  

P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová    x   

J. Eigel    x   

P. Churáček    x   

T.Kárník    x   

J. Jaroš    x   

H.Bajerová  x     

J.Honc  x     

J.Černá  x     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 116   nebylo schváleno. 

 

 

12.Přípravy a uskutečnění dotazníkového šetření u občanů obce Svojetice, 

týkajícího se využití prostoru přízemí budovy čp.153 označené jako Komunitní 

centrum, pro potřeby a zájmy občanů obce Svojetice. 

předkládá: H. Bajerová 

 

V obci Svojetice dlouhodobě chybí jakýkoliv prostor pro zájmovou činnost občanů obce. 

Přímým dotazníkovým šetřením u občanů bude možné zjistit zájem občanů a 

zastupitelstvo obce bude mít k dispozici podklady, které budou relevantní pro využití 

prostoru budovy čp. 153.  

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko.  

 

Jiří Eigel se vyjádřil, že nemá námitek proti dotazníkovému šetření, avšak upozornil, že 

v současné době jsou obě patra budovy čp. 153 pronajaty. 

 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  9          

Proti  0                   

Zdrželi se  0    
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P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová  x     

J.Honc  x     

J.Černá  x     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 117   bylo schváleno. 

 

 

 

13. Zajištění bezpečnosti chodců na komunikaci ulice Choceradská, chodník před 

Pivnicí Na Skále 

předkládá: H. Bajerová 

 

Chodník podél komunikace ulice Choceradské, vedoucí podél Pivnice Na Skále je velice 

často zablokovaný parkujícími vozidly a tím je zcela znemožněná bezpečná chůze chodců 

po chodníku, chodci jsou nuceni vstupovat do vozovky. Z důvodu obcházení parkujících 

vozidel je tak vážně ohrožena bezpečnost osob, dětí, maminek s kočárky, starších 

spoluobčanů, kteří převážně chodník využívají. 

Hlavní komunikace ulice Choceradská je komunikací páteřní a je velmi vytížená 

projíždějícími osobními a nákladními vozidly. 

 

 K zamezení stání a parkování vozidel na chodníku je nutné vyznačit po celé délce 

chodníku, který má snížený nájezd, dopravní vodorovného žluté značení, které ozřejmí 

řidičům silniční pravidla, že chodník není parkoviště. 

Žlutá nepřerušovaná čára 

Dopravní značení V12c – Zákaz zastavení, kterým se označuje zákaz zastavení i stání. 

Může být vyznačena na silnici, ale i na obrubníku vedle vozovky a   

  

Žlutá klikatá čára 

Dopravní značení V12a – Žlutá klikatá čára doplněna o nápis „ZAS“ v místě zemního 

výtahu, z důvodu umožnit stání pouze dopravní obsluze na dobu nezbytnou a výhradně 

pro účely zásobování Pivnice Na Skále. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a zajistí vyznačení vodorovného značení zákazu 

zastavení i stání podél chodníku na ulici Choceradská v místě vedoucí podél Pivnice Na 

Skále. 

 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko.  

 

Pavel Churáček se ztotožnil s názorem o zajištění bezpečnosti chodců, ale je potřeba 

postupovat tak, aby bylo vše řešeno v souladu s legislativou. Bohužel zastupitelstvo obce 

si nemůže libovolně schvalovat umístění dopravních značek dle své libosti. Návrh 

dopravního značení je nejdříve nutné projednat s Policií ČR a požádat Odbor dopravy 

MěÚ Říčany o vydání stanoviska. V současné době probíhá schvalovací proces umístění 

dopravních značek v celé obci. Tuto akci pro obec zajišťuje firma 3K značky. Firma již 

byla vyzvána k doplnění žlutého vodorovného značení do návrhu Pasportu dopravního 

značení a projednání tohoto vodorovného značení s dotčenými orgány. 

 Problém s parkováním vozidel není pouze před Pivnicí na Skále, ale v celé obci. Občané 

parkují na místech veřejného prostranství, zejména na veřejné zeleni a parkováním ničí 

veřejné plochy.  

 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Výsledek hlasování:   

Pro  9          

Proti  0                   

Zdrželi se  0 

 

  

P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  X     

J. Eigel  X     

P. Churáček  X     

T.Kárník  X     

J. Jaroš  X     
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H.Bajerová  X     

J.Honc  X     

J.Černá  X     

T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 118   bylo schváleno. 

 

 

14. Změna sazby poplatku Obecně závazné vyhlášky obce Svojetice č. 5/2021 o 

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2023 

předkládá: H. Bajerová 

 

změna čl. 6 sazba poplatku, sazba poplatku činí 0,75Kč na l. 

Na základě předložených dokladů k datu 3.11.2022: 

výdej faktury FCC 1-9/2022, skládkovné Radim k 30.9.2022, Černohlávek, Amar  

Bioodpapad  k 30.9.2022 

za 1-9/2022 součet výdej: 

   zaokr. 1.618.300,-  včetně nákladu za pronájem, prodej nádob od FCC 

cca 44.640,- 

 

odhad výdej pro rok 2022 navýšený o 521.980,-Kč :  2.140.830,- 

navýšení o propočet pro výdej, náklady spojené s odkládáním komunálního odpadu z 

nemovité věci za 4.Q.2022 

 

 

příjem z popl. Podle výkazu  10/22 = 2.082.289,- 

 

příjem za zpětný odběr EKO-KOM .a.s  z výkazu  k 10/22 = cca 219.000,-, to je za období 

1-9/2022 

odhad za 1-12/2022:     

219.000,-:9x12= 292.000,- 

 

příjem odhad 2.082.289,- + 292.000,- = 2.374.289,- 

 

2.374.289,- - 2.140.830= 233.459,- vybráno víc 

 

 

VÝPOČET PRO ROK 2023  

předpokládaný výdej pro rok 2023 dle výdeje roku 2022:   2.140.830,- 

 

předpokládaný příjem pro rok 2023 dle 
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příjmu z poplatků se sazbou 0,75 Kč/ l =  1.561.716,- 

příjem ze zpětného odběru dle roku 2022 =    292.000,- 

přeplatek z poplatků z roku 2022 , záloha =    233.459,- 

celkem odhad příjem roku 2023       2.087.175,- 

 

rozdíl k doplacení ze zdrojů obce:  53.655,-   

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko.  

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje změnu sazby poplatku uvedeného v Obecně 

závazné vyhlášce obce Svojetice č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci pro rok 2023, změna čl. 6 sazba poplatku činí 0,75 Kč za l. 

 

 

Bylo diskutováno, že není z předložených výpočtů zřejmé, zda se vycházelo na příští rok 

z nového ceníku FCC, který bude platiti od 1.1.12023. K těmto cenám je nutné přičíst 

inflaci, firma FCC předpokládá navýšení ceníku o inflaci ve výši cca 16%, dále příjem 

z Eko-komu bude o něco nižší vzhledem k tomu, že se bude platit DPH z faktur. Dále 

změnu sazby poplatku za odpad nelze pouze schválit usnesením zastupitelstva obce, musí 

být připravena OZV. Ta ještě před schválením ZO, musí být odsouhlasena ministerstvem 

vnitra a navrhl bod odložit až do doby, než nám budou známy přesné skutečnosti letošního 
roku. 

Pro upřesnění bylo dodáno, že do konce roku2022 bude uskutečněn svoz pneu a svoz 

nebezpečného odpadu, čímže se náklady obce ještě navýší. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Výsledek hlasování:   

Pro   7         

Proti  1                   

Zdrželi se  1  
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č.  

P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  x     

J. Eigel  x     

P. Churáček  x     

T.Kárník  x     

J. Jaroš  x     

H.Bajerová    x   

J.Honc      x 

J.Černá  x     

T.Halama  x     

   

Usnesení č. 2022 – 10 – 119   bylo schváleno. 

 

15. Poskytnutí sociální podpory – příspěvek na částečné krytí nákladů spojených s 

dojížděním dítěte do základní školy ve Stříbrné Skalici 

předkládá: H. Bajerová 

 

Účelem příspěvku na dopravu rodinám s dětmi, které musí dojíždět do základní školy ve 

Stříbrné Skalici, je sociální výpomoc a úhrada rozdílu mezi platbou nákladů dětského 

žákovského jízdného autobusovou dopravou,  spojenou  s dojížděním dětí do škol v obci 

Mukařov, Říčany a dojížděním do základní školy ve Stříbrné Skalici. 

Roční žákovské jízdné do základní školy v Říčanech je pro školní rok 2022-2023 ve výši 

2.731,-Kč, čtvrtletní ve výši 750,-Kč. 

Roční žákovské jízdné do základní školy ve Stříbrné Skalici je pro školní rok 2022-23 ve 

výši 3.750,-Kč, čtvrtletní ve výši 1.125,-Kč. 

 

Do situace, kdy musí děti ze Svojetic dojíždět do vzdálené Stříbrné Skalice do základní 

školy, se občané Svojetic a svojetické děti dostaly ne vlastní volbou. Rodinám tak vznikly 

další nemalé nezbytné náklady spojené s autobusovou dopravou, nutnou k zajištění 

povinné školní docházky dětí. 

Rozdíl roční žákovské jízdenky mezi autobusovou dopravou do Mukařova, Říčan a 

Stříbrnou Skalicí je ve výši 1.029,- Kč a čtvrtletní ve výši 375,-Kč. 

 

Sociální podporu – příspěvek na částečné krytí nákladů spojených s dojížděním dítěte do 

základní školy ve Stříbrné Skalici mohou uplatnit a mohou požádat zákonní zástupci 

dítěte, u kterého prokáží, že dítě má trvalý pobyt v obci Svojetice a plní povinnou školní 

docházku v základní škole ve Stříbrné Skalici, a to ve výši rozdílu žákovského jízdného 

mezi autobusovou dopravou do Mukařova, Říčan a Stříbrnou Skalicí, 

to je ve výši ročního jízdného 1.029,- Kč, čtvrtletního jízdného ve výši 375,-Kč platné pro 

školní rok 2022-2023. 
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko.  

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce 

na sociální podporu na částečné krytí nákladů spojených s dojížděním dítěte, jehož trvalý 

pobyt je v obci Svojetice a dítě plní povinnou školní docházku v základní škole ve Stříbrné 

Skalici, a to ve výši rozdílu žákovského jízdného mezi autobusovou dopravou do 

Mukařova, Říčan a Stříbrnou Skalicí. 

Příspěvek je stanoven: 

 a) ve výši rozdílu ročního jízdného, to je 1.029,- Kč pro školní rok 2022-2023, 

 b) v případně   čtvrtletní platby ve výši čtvrtletního rozdílu, to je 375,-Kč pro školní rok 

2022-2023. 

 

Zastupitelé uvítali předložený návrh, avšak domnívají se, že návrh v tomto znění by mohl 

pro rodiče dětí, kteří navštěvují jiné školy působit diskriminačně a bude potřeba jej 

nejdříve dopracovat.  

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Svojetice navrhuje poskytnutí sociální podpory na částečné krytí 

nákladů spojených s dojížděním dětí, jehož trvalý pobyt je v obci Svojetice a dítě plní 

povinnou školní docházku do základních škol mimo obec Svojetice bude dopracován k 

poté předložení zastupitelstvu k projednání.  

 

O tomto usnesení nebylo potřeba hlasovat 

 

 

17. Návrh na zvýšení výnosů z aktuálních fin. zdrojů obce 

předkládá Jiří Eigel 

 

S cílem zajistit vyšší úrokové výnosy pro obec z aktuálně „volných“ finančních 

prostředků při současném zachování obezřetného přístupu navrhuji realizaci 

následujících kroků: 

 

U Komerční banky 

Prostředky, které máme nyní na "transparentním účtu" č. 123-430110277/0100 ve výši 

cca 6 088 tis. umístit na nově zřízený termínovaný vklad na 6 měs. s individuální 

úr.sazbou 5,8%, se zachováním parametru "transparentnosti",  



Zápis č.10/2022 z veřejného zasedání dne 23.11.2022                                                           Stránka 28 z 30 

Prostředky na účtě č. 115-4887030267/0100 (aktuálně cca 989 tis. Kč) umístit na další 

nově zřízený term. vklad na 6 měs , s individuální úr. sazbou 5,8%, tím, že bude navýšen 

objem na přinejmenším 1 mil.Kč  

 

U České spořitelny, a.s.  

otevřít nově termínovaný vklad na 6 měs. s předpokládanou úr. sazbou 5,67% p.a., na 

který budou převedeny prostředky ve výši 6 800 tis. z běžného účtu u Banky Creditas, 

a.s. 

 

U BANKY CREDITAS, a.s.  

 zbývající prostředky (v předpokládaném objemu cca 200 tis. Kč) ponechat prozatím na 

běžném účtě a prozatím běžný účet u této banky nerušit. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit své  

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:   

Pro   9         

Proti  0                   

Zdrželi se  0    

 

  

P
ro

 

P
ro

ti 

Zd
ržel se 

M. Vedralová  X     

J. Eigel  X     

P. Churáček  X     

T.Kárník  X     

J. Jaroš  X     

H.Bajerová  X     

J.Honc  X     

J.Černá  X     
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T.Halama  x     

 

Usnesení č. 2022 – 10 – 120   bylo schváleno. 

 

 

18. Různé 

  

Chodník podél komunikace Choceradské a komunikace K Tehovci – starostka ve 

spolupráci s LK Advisory ( zpracovatel žádosti) podala projektový záměr „ Zvýšení 

bezpečnosti dopravy v obci Svojetice“ do Výzvy č. 14 - INFRASTRUKTURA PRO 

BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU II.  

Dne 1. 11. 2022 došlo k vyhlášení výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti č. 14 

na předkládání projektových záměrů do programového rámce Integrovaného regionálního 

operačního programu, aktivita: „Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu“. Po 

nastudování specifických pravidel výzvy vč. specifických pravidel přijatelnosti a kritérií 

věcného hodnocení starostka zjistila, že obec Svojetice může žádat o podporu z tohoto 

dotačního titulu, ukončení podání žádosti bylo již 15.11.2022. Míra podpory- dotace 

z EU: max. 70%, státní rozpočet: max. 15%, vlastní zdroje: 15% 

 Záměrem projektu je zajistit bezpečný pohyb občanů podél komunikace Choceradské až 

po katastr obce ( pod hřbitovem) a  bezpečný pohyb občanů podél komunikace K Tehovci 

( po BUS zastávku)  

 

V důsledku zvýšené poptávky po informacích ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy během tří dnů bylo 

zaevidováno 9 žádostí o informace od jednoho žadatele, kde i některé žádosti obsahují až 

7 otázek, navrhuji navýšení stavu administrativních pracovnic. V současné době z 2,5 

pracovnic, máme 1,5 aktivních pracovnic, 1 referentka nastoupila na mateřskou 

dovolenou. Bylo vypsáno výběrové řízení na pozici administrativní pracovnice jako 

zástup po dobu mateřské dovolené. Navrhuji proto přijmout administrativní pracovnici 

nikoliv dočasně, ale na trvalý pracovní poměr z důvodu navýšení administrativních prací 

v důsledku velké poptávky po informacích.  

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

•  

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce Svojetice 21:20  hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.11.2022 
 

 

Zapisovatel:  Dominika Doležalová                          Podpis:  

                                                                                dne:                                                                                     
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Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček             Tomáš Halama 

 

          Podpis:      Podpis:    

          dne:                 dne: 

            
 

 

Starostka:  Mgr. Martina Vedralová 

 

          Podpis: 

          dne: 


