
 

 

 

 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Srbeč 

konaného dne 3. 11. 2014 od 17.00 hodin 

v místnosti na koupališti 
 

 

 

1. Zasedání zastupitelstva obce Srbeč bylo zahájeno v 17.00 hodin panem 

Václavem Erlebachem (dále jen předsedající). 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno 

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném 

znění. 

Předsedající zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 

odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 

(příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového 

počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle § 92 odst.3 

z.č.128/2000 Sb., o obcích, usnášeníschopné. 

 

2. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné  

členy zastupitelstva ke složení slibu. 

Složení slibu proběhlo tak, že paní Daniela Kederová přečetla slib 

stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. 

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 

v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. 

Jmenovitě vyzvala členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani jej nesložil s výhradou. 

 

3. Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Pavla Klímu a  

Libora Nárožného. Zapisovatelkou paní Vladimíru Rinágelovou. K návrhu 

nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Klímu a 

Libora Nárožného, zapisovatelkou paní Vladimíru Rinágelovou. 

Výsledek hlasování: Pro -7, proti- 0, zdrželi se- 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

4. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu  



s pozvánkou zveřejněnou na pevné a elektronické úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o 

návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje následující program ustavujícího 

zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Složení slibu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

4. Schválení programu 

5. Volba starosty a místostarosty obce 

6. Zřízení výboru finančního a kontrolního 

7. Projev nově zvoleného starosty 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

Výsledek hlasování: Pro – 7,proti-0,zdrželi se-0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

5. Volba starosty a místostarosty 

Předsedající navrhl, aby funkce starosty a místostarosty byla ve smyslu § 71 

odst. 4 zákona o obcích vykonávána jako neuvolněná. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč určuje, že pro výkon funkce starosty a 

místostarosty budou členové zastupitelstva neuvolnění. 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdrželi se -0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty byla uskutečněna 

veřejným hlasováním. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje veřejný způsob volby starosty a 

místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se-0. 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

Předsedající navrhl na funkci starosty obce Srbeč (IČO:00244449) pana 

Tomáše Cimrmana, nar. 3. 8.1975, bytem Srbeč 161. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Srbeč volí starostou pana Tomáše Cimrmana. 

Výsledek hlasování: Pro-6, proti-0, zdržel se 1 (Cimrman). 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Předsedající poblahopřál jménem svým i jménem členů zastupitelstva 

starostovi ke zvolení a předal mu řízení ustavujícího zasedání 

zastupitelstva. 

Předsedající Tomáš Cimrman vyzval přítomné, aby podali návrh na funkci 

místostarosty. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 

stanovisko. Paní Kederová přednesla záměr, s jakým vstupují zastupitelé ze 

sdružení nezávislých kandidátů Pro Srbeč do výkonu své nové funkce a 

navrhla jako místostarostku obce paní Moniku Noskovou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí místostarostkou paní Moniku Noskovou. 

Výsledek hlasování: Pro-2 (Nárožný, Kederová), proti-4 (Cimrman, Douša, 

Klíma, Erlebach), zdržel se-1 (Nosková). 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno. 

 

Pan Václav Erlebach navrhl do funkce místostarosty obce Srbeč pana Pavla 

Doušu, nar. 8. 2. 1977, bytem Srbeč čp. 142. Předsedající podal návrh na 

usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí místostarostou obce Srbeč pana Pavla Doušu. 

Výsledek hlasování: pro – 4(Cimrman, Klíma, Douša, Erlebach), proti-

3(Kedrová, Nosková, Nárožný), zdržel se-0. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

6. Zřízení výborů 

Předsedající informoval o povinnosti dle zákona o obcích zřídit finanční a 

kontrolní výbor. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být 

lichý. Přičemž oba musí mít nejméně tři členy. Členy mohou být zastupitelé 

i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce Srbeč zřídilo finanční a 

kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán 

nebyl. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0,zdržel se-0. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Předsedající podal návrh na předsedu kontrolního výboru pana Pavla 

Klímu. Jiný návrh podán nebyl. 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí předsedou kontrolního výboru pana Pavla 

Klímu. 

Výsledek hlasování:Pro-5, proti-0, zdržel se-2 (Klíma, Nárožný). 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Předsedající navrhl na předsedu finančního výboru paní Danielu 

Kederovou. Jiný návrh podán nebyl. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí předsedou finančního výboru paní Danielu 

Kederovou. 

Výsledek hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-1 (Kederová). 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Předsedající podal návrh, aby členy kontrolního výboru byli pan Libor 

Nárožný a pan František Tintěra. Jiný návrh podán nebyl.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí členem kontrolního výboru pana Libora 

Nárožného. 

          Výsledek hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-1 (Nárožný). 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí členem kontrolního výboru pana Františka 

Tintěru. 

Výsledek hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0. 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Předsedající podal návrh, aby členy finančního výboru byli zvoleni pan 

Václav Erlebach a pan Jaroslav Hotový. Jiný návrh podán nebyl. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce volí členem finančního výboru pana Václava Erlebacha. 

Výsledek hlasování: pro-6. proti-0, zdržel se-1 (Erlebach). 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí členem finančního výboru pana Jaroslava 

Hotového. 

Výsledek hlasování: pro-4 (Nárožný, Nosková, Kederová, Erlebach), proti-

3(Cimrman, Klíma, Douša), zdržel se-0. 



Usnesení č. 14 bylo shcváleno. 

 

7. Projev nově zvoleného starosty 

Starosta obce přednesl krátký věcný projev se záměry a představami o 

práci zastupitelstva v období příštím. 

 

8. Diskuse: 

Dotaz pana Vávry, proč abdikoval pan Eberle – pan starosta přečetl 

prohlášení pana Eberleho o odstoupení z funkce zastupitele z osobních 

důvodů. Paní Nosková podala vysvětlení, že pan Eberle necítil podporu 

zastupitelů a proto odstoupil. 

Pan Šindelář poblahopřál zastupitelům ke zvolení. Konstatoval, že byly 

zneužity internetové stránky obce k volební kampani jedné strany. Vyjádřil 

důvěru paní Kederové a Noskové a věří, že jí nezklamou a nezklamou ani 

důvěru svých voličů. Proti panu starostovi nic nemá, fandí mu, ale musí se 

očistit od lidí, kteří řídí jeho činy. Jako předseda ZD Srbeč věří, že bude 

spolupráce obce se ZD fungovat na takové úrovni, jako doposud. 

Pan Tintěra vznesl dotaz, zda se zastupitelé zřeknou odměn za výkon 

funkce po příkladu paní Noskové – pan starosta uvedl, že se o odměnách 

ještě nejednalo. 

Pan Kalina uvedl, že lituje toho, že pan Eberle odstoupil, ale navrhuje 

počkat, jakým způsobem bude zastupitelstvo pracovat, počkat na bilanci a 

pak hodnotit jeho práci. 

Paní Kederová uvedla, že nevstupuje do funkce zastupitele s tím, že se chce 

s někým hádat, ale něco v obci dokázat. 

Pan J.Hotový zkonstatoval, že na veřejná zasedání zastupitelstva občané 

nechodí, nikdo se o chod obce nezajímá. 

 

 

9. Zasedání bylo ukončeno v 17.55 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina 2 listy 

Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva 

 

 

          Zapsala: Vladimíra Rinágelová 

 

 

          Ověřil: Pavel Klíma, Libor Nárožný 

 

 

          Starosta: Tomáš Cimrman 


