Obec Srbeč
Zastupitelstvo obce Srbeč
Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Srbeč
konaného dne 20. 7. 2015 od 18.00 hodin v místnosti na koupališti
1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Srbeč bylo zahájeno v 18.00 hodin pověřeným zastupitelem
panem Karlem Papalou (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, ţe zasedání nebylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tak aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb. Patnáctidenní termín konání zastupitelstva
vypršel dnem 11. července 2015. Příčinou pozdějšího svolání zastupitelstva byly organizační
důvody. Přesto v souladu se zákonem jsou všechna usnesení zasedání právoplatná.
Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Srbeč byla zveřejněna
v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích na pevné i elektronické úřední desce po dobu
nejméně 7 dní, a to od 13. 7. 2015 do 20. 7. 2015.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, ţe přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů
zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
usnášeníschopné.
2. Složení slibu zastupitele
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sloţení slibu.
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe paní Daniele Kederová přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích: „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“. Jmenovitě vyzvala členy zastupitelstva ke sloţení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani jej nesloţil s výhradou.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Kytku a Pavla Doušu a
zapisovatelkou paní Vladimíru Rinágelovou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Doušu a Tomáše Kytku,
zapisovatelkou paní Vladimíru Rinágelovou.
Výsledek hlasování: Pro -6, proti- 0, zdrţeli se- 1 (Douša)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
4. Schválení programu
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:
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Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Sloţení slibu
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty obce
Zřízení výboru finančního a kontrolního
Projev nově zvoleného starosty
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro – 7, proti-0, zdrţeli 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 ţádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč určuje, ţe pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové
zastupitelstva neuvolnění.
Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdrţeli 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, zdrţel 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 moţnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč volí starostou pana Tomáše Cimrmana.
Výsledek hlasování: Pro-6, proti-0, zdrţel 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.
Starosta obce (dále jen předsedající) poděkoval za zvolení, převzal řízení ustavujícího
zasedání a navrhl jako místostarostku obce paní Moniku Mydlářovou, nar. 23. 2. 1973, bytem
Srbeč čp. 39.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč volí místostarostkou paní Moniku Mydlářovou.
Výsledek hlasování: Pro-6, proti-0 , zdrţel se-1 (Mydlářová).
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
6. Zřízení výborů
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Předsedající informoval o povinnosti dle zákona o obcích zřídit finanční a kontrolní výbor.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý. Přičemţ oba musí mít nejméně
tři členy. Členy mohou být zastupitelé i jiné osoby, pouze předsedou výboru můţe být jen
člen zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce Srbeč zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemţ
kaţdý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč zřizuje kontrolní výbor. Předsedou volí paní Danielu Kederovou.
Výsledek hlasování: Pro-6, proti-0,zdrţel se-1 (Kederová).
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč zřizuje finanční výbor. Předsedou volí pana Karla Papalu.
Výsledek hlasování:Pro-6, proti-0, zdrţel se-1 (Papala).
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Předsedající podal návrh, aby členy kontrolního výboru byli pan Tomáš Kytka a pan Pavel
Douša. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč volí členy kontrolního výboru pana Tomáše Kytku a pana Pavla
Doušu.
Výsledek hlasování: pro-5, proti-0, zdrţel se-2 (Douša, Kytka).
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Předsedající podal návrh, aby členy finančního výboru byli zvoleni pan Vladimír Kalina a
Jaroslav Jerman. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru pana Vladimíra Kalinu a pana Jaroslava
Jermana.
Výsledek hlasování: pro-6. proti-0, zdrţel se-1 (Kalina).
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7. Projev nově zvoleného starosty
Starosta obce přednesl věcný projev, kde seznámil přítomné s programem zastupitelstva na
volební období, tedy do roku 2018.
Organizaci práce zastupitelstva je třeba spatřovat ve čtyřech základních oblastech, na
kterýchţto samotných bodech se můţeme všichni shodnout.
1.Systém práce a hospodaření zastupitelstva
2.Výhledové záměry
3.Investiční akce, které chceme realizovat v tomto volebním období
4.Sluţby občanům a údrţba obce
1. Systém práce a hospodaření zastupitelstva
Pravidelná zasedání zastupitelstva se budou konat kaţdou druhou středu v měsíci. Nejpozději
dva týdny před veřejným zasedáním se bude konat pracovní porada, na které bude stanoven
program zasedání, prodiskutovány projednávané záleţitostí a stanoveny úkoly zastupitelů.
Další středeční odpolední úřední hodiny budou vyuţívat ke své práci finanční a kontrolní
výbory a pracovní skupiny, které se vytvoří k řešení určitých úkolů. Zprávy obou výborů
budou pravidelnou součástí jednání zastupitelstva.
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Na počátku kaţdého roku proběhne zasedání zastupitelstva jako výroční bilanční schůze, kde
zastupitelstvo zhodnotí uplynulý rok.
Termín: kaţdoročně v lednu
Zodpovídá: starosta, místostarosta, předsedové výborů
Občané budou zváni na veřejná jednání zastupitelstva písemně článkem v srbečských
novinách, na stránkách obce, popřípadě i obecním rozhlasem.
Termín: průběţně
Zodpovídá: Karel Papala
Zastupitelé provedou fyzickou kontrolu nemovitého i movitého majetku obce, posoudí jeho
stav a rozhodnou o jeho vyuţívání, případně odpisu a likvidaci.
Termín: srpen, září 2015
Zodpovídá: Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová, Karel Papala
Zastupitelé zhodnotí pracovní smlouvy a dohody o provedení práce uzavřené v předchozím
období.
Termín: srpen, září 2015
Zodpovídá: Tomáš Cimrman, všichni zastupitelé
Zásadním úkolem zastupitelstva bude vypracování, projednání a schválení rozpočtu obce na
rok 2015 a v dalších letech v zákonných lhůtách. Budeme zásadně hospodařit s vyrovnaným
rozpočtem.
Termín: červenec 2015
Zodpovídá: Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová
Konkrétní činnost zastupitelů
Společným a hlavním úkolem nás všech je získávání finančních prostředků pro obec,
jakoukoliv formou, která je přípustná pro tuto činnost, jelikoţ úkoly jsou finančně velice
náročné a není moţné, aby kterýkoliv zastupitel se tomuto nejzákladnějšímu úkolu vyhýbal.
Tomáš Cimrman
Místostarosta
v zastoupení
Vladimír Kalina

Karel Papala

řídí zastupitelstvo, obecní úřad, zastupuje obec navenek, zodpovídá se
občanům obce za hospodaření obce a za práci zastupitelstva
má na starost získávání finančních prostředků pro obec
má na starost získávání finančních prostředků pro obec
ve spolupráci s advokátními kancelářemi poskytuje konzultace
v oblasti legislativy pro obec i občany a poskytuje návrhy jednotlivých
řešení
zajišťuje komunikaci s moţnými partnery mimo obec po souhlasu
zastupitelstva a dojednává zejména moţnosti přijímání věcných darů,
dodavatelských sluţeb apod.
zaloţí obecní noviny, odpovídá za jejich redakci a distribuci všem
občanům
zodpovídá za spuštění nových internetových stránek obce a jejich
administraci – průběţné editování obsahu stránek
zodpovídá za vedení obecní kroniky, pořizování zveřejňování a
archivaci fotodokumentace ze ţivota obce
má na starost získávání finančních prostředků pro obec
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zodpovídá za provoz vodárny, za hospodárné vyuţívání obecních
dílen, za dobrý technický stav obecní techniky a její údrţbu, organizuje
její vyuţívání
připraví odpis a likvidaci neprovozuschopné techniky
bude technicky zajišťovat investiční stavby
má na starost získávání finančních prostředků pro obec
Monika Mydlářová naváţe kontakt s podniky, organizacemi, podnikateli a sdruţeními
v obci a projednává s nimi moţný podíl na kulturně společenském
ţivotě v obci
vyhledává projekty, granty, které by obec mohla vyuţít a bude se
podílet na přípravě podkladů pro jejich vyuţití
zajišťuje styk s církví k vyuţití kostela ke spolupráci s Informačním
centrem v Srbči (pravidelná doba otevření kostela, kulturní programy,
apod.)
převezme evidenci seniorů a bude koordinovat návštěvy zastupitelů
při jejich jubileích (60 – 80 po 5 letech, nad 80 kaţdoročně)
 má na starost získávání finančních prostředků pro obec
Daniela Kederová bude hlavním garantem a koordinátorem oslav 790. výročí první
zmínky o Srbči v roce 2017
koordinuje kulturně společenskou činnost v obci, sestaví roční
kalendář akcí a podílí se na propagaci akcí
vyhledává projekty, granty, které by obec mohla vyuţít a bude se
podílet na přípravě podkladů pro jejich vyuţití
má na starost získávání finančních prostředků pro obec
Tomáš Kytka
zodpovídá za stav obecního osvětlení, navrhne jeho případnou úpravu
podle poţadavku občanů
připraví návrhy na úpravy místního rozhlasu, tak aby byl srozumitelně
slyšet ve všech částech obce
zorganizuje likvidaci starého místního rozhlasu
bude koordinátorem hospodaření s odpady
má na starost získávání finančních prostředků pro obec
Pavel Douša ml.

2. Výhledové záměry
Mezi některými tento bod vytváří rozpaky, ovšem záměry jsou stále v rovině vize a proto
diskuze na téma, kde na to vezmeme, není a nemůţe ani být objektivně vedena.
a) Vypracovat studii revitalizace návsi, to znamená vytvořit architektonicky a esteticky
sladěný celek budov, parku, prostoru zastávek, památníku, přístupu ke kostelu, výstupy
z návsi do všech ulic. To však neznamená zakonzervování současného stavu na neurčito.
Naopak, předpokládáme v nejkratší moţné době zřídit na autobusové zastávce na straně
obecního úřadu jednoduchý přístřešek pro cestující, zabudovat lavičky, rekonstruovat
informační tabule a obnovit květinovou výzdobu. Zde musím kladně hodnotit paní
Mydlářovou a paní Kederovou, které architektonickou studii zvládnou bez finančních
nákladů. Ostatní předpokládané náklady se nemění.
Předpokládané investiční náklady: 3 – 5 mil. Kč.
b) Přeměnit budovu bývalé školy v kulturní, společenské a sportovní centrum, popřípadě i
na bytové jednotky, nebo i jiné vyuţití. Za nezbytnou povaţujeme širokou diskuzi
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s občany, která vyústí v anketu. Chceme dosáhnout toho, aby konečné rozhodnutí bylo
vůlí většiny obyvatel obce.
Termín ankety: rok 2016
Předpokládané investiční náklady: 10 – 15 mil. Kč.
c) Obecní kanalizaci a čističku odpadních vod povaţujeme za další důleţitou investici
v obci s významným ekologickým dopadem. Uvědomujeme si, ţe v obci ţije řada
obyvatel, kteří obtíţně mohou investovat potřebnou částku do přípojky kanalizace
k domu. Obdobně je na tom samotná obec. Povaţujeme za potřebné, aby se zastupitelstvo
seznámilo se zkušenostmi dvou aţ tří srovnatelných obcí, seznámilo se s provozem
čističky a zkušenostmi místních zastupitelů s financováním a realizací stavby. Nato
přijmeme varianty řešení, které otestujeme na příslušných orgánech státní správy.
Termín studia problému: rok 2016
Předpokládané investiční náklady: 35 mil. Kč.
d) Revitalizace areálu požární nádrže a jeho přeměna na místo aktivního odpočinku,
rekreace a sportu. Opět si myslíme, ţe je to prostor pro iniciativu občanů a jejich názory
na vyuţití areálu zpracujeme do záměru na jejich realizaci. Modernizací vnitřního zařízení
budovy, vybavení kuchyňky, záchodů, případně nový nábytek, zavedení internetového
připojení, chceme zvýšit zájem o pronajímání místností ke společenským a rodinným
příleţitostem.
Termín zpracování záměru: rok 2017
Předpokládané investiční náklady: 3 - 5 mil. Kč.
Termín modernizace vnitřního zařízení budovy: rok 2016
3. Investiční akce, které chceme realizovat v tomto volebním období
Rok 2015:
Výstavba pěších cest v prostoru hřbitova. Je třeba tak usnadnit a zlepšit přístup pozůstalým,
aby mohli bezproblémově projevovat pietu zesnulým. Další úkony budou stanoveny po
fyzické prohlídce hřbitova zastupitelstvem.
Předpokládané investiční náklady: 300.000 – 500.000,- Kč
Zodpovídá: Tomáš Cimrman, Pavel Douša ml., Tomáš Kytka
Zřízení autobusové zastávky před hřbitovem, k umoţnění návštěv hřbitova méně pohyblivým
občanům a občanům starší generace.
Předpokládané investiční náklady: cca 10 000,-Kč
Zodpovídá: Vladimír Kalina
Rok 2016:
Úprava vybraných přístupových cest – místních komunikací v horní a dolní části obce
Předpokládané investiční náklady: 2.600.000,- Kč
Zodpovídá: Tomáš Cimrman, Vladimír Kalina, Pavel Douša ml.
Rok 2017:
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Ve spolupráci s církví, památkovým úřadem (krajským úřadem – radou kraje) budeme
investovat do úpravy okolí kostela, aby místo bylo jednou z dominant obce. Jedná se o
přeloţení liniových vedení před kostelem, opravy omítek, obnovit původní ohrazení návrší,
zaloţit parkovou úpravu kolem kostela.
Předpokládané investiční náklady: budou specifikované po dohodě s církví.
Zodpovídá: Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová, Karel Papala
4. Služby občanům a údržba obce
Úprava autobusové zastávky
Pro zvýšení pohodlí občanů cestujících ve směrech Mšec a Pozdeň zřídíme na autobusové
zastávce na straně obecního úřadu jednoduchý přístřešek pro cestující, zabudujeme lavičky,
zrekonstruujeme informační tabule. Okolí vylepšíme obnovením květinové výzdoby.
Termín: duben 2016
Předpokládané náklady: 50.000,- Kč
Zodpovídá: Pavel Douša ml., Daniela Kederová
Hospodaření s odpady
Likvidaci nadměrného a nebezpečného odpadu budeme organizovat 2 krát ročně jako dosud.
Zastupitelstvo neuvaţuje o znovuotevření obecní skládky z ekologických důvodů. Likvidace
bioodpadu je v jednání a bude dořešena do konce roku 2015.
Termín: 2015 a průběţně
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Zodpovídá: Tomáš Kytka, Pavel Douša ml., Monika Mydlářová
Osvětlení obce
Zastupitelstvo provede fyzickou kontrolu funkčnosti pouličního osvětlení, shromáţdí podněty
občanů a rozhodne o optimalizaci osvětlení i s ohledem na náklady.
Termín: říjen 2015
Předpokládané náklady: bez nákladů
Zodpovídá: Tomáš Kytka
Zvýšení bezpečnosti v okolí dětského hřiště
Projednáme s příslušnými orgány moţnosti zpomalení dopravy v okolí dětského hřiště, pro
zvýšení bezpečnosti dětí pohybujících se v prostoru dětského hřiště. Rovněţ projednáme
moţnost zřízení přechodu pro chodce mezi dětským hřištěm a poţární nádrţí.
Termín: projednání do konce r. 2015
Předpokládané náklady: 45 000,-Kč
Zodpovídá: Vladimír Kalina
Funkčnost místního rozhlasu
Shromáţdíme připomínky občanů k funkčnosti místního rozhlasu a společně s dodavatelem
odstraníme zjištěné závady.
Termín: listopad 2015
Předpokládané náklady: neurčeny
Zodpovídá: Tomáš Kytka
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Obecní noviny
Jako důleţitý zdroj informování občanů a vzájemné komunikace zaloţíme obecní noviny.
Předpokládáme jejich vydávání jedenkrát za měsíc.
Termín: říjen 2015 a průběţně
Předpokládané náklady: spotřební materiál obce
Zodpovídá: Karel Papala
Společný kulturní a společenský kalendář
Budeme usilovat o úzkou spolupráci se všemi pořadateli společenských akcí, o vytvoření
společného kulturního kalendáře a společnou propagaci akcí.
Termín: kaţdoročně leden, únor
Předpokládané náklady: 1.000,- Kč (tisk plakátů)??
Zodpovídá: Daniela Kederová, Monika Mydlářová
Spolupráce s místními firmami, podnikateli a sdruţeními v obci
Pokusíme se o oţivení vztahů se všemi subjekty v obci a vytvoření podmínek pro vzájemně
výhodnou spolupráci.
Termín: průběţně
Předpokládané náklady: bez nákladů
Zodpovídá: Monika Mydlářová, Daniela Kederová
Kulturně společenská práce
Budeme pokračovat v tradici pořádání akcí pro děti - Den dětí a Mikulášská nadílka.
Podpoříme pokračování tradice Pálení čarodějnic a Masopustu. Uspořádáme aţ čtyři zájezdy
do divadel v Praze. Taneční zábavy, či posezení s hudbou (při různých příleţitostech:
Velikonoce, Mikuláš, Pálení čarodějnic, Masopust. Zaloţíme tradici s obecním bálem.
Termín: podle kulturního kalendáře
Předpokládané náklady: 15.000,- Kč
Zodpovídá: Daniela Kederová, Karel Papala
Propagace Srbče na internetu a ve sdělovacích prostředcích
Spustíme webové stránky s novým designem, které budou umoţňovat pruţnější komunikaci
s občany. Budeme hledat cesty pro častější informace o ţivotě obce v oblastních a okresních
sdělovacích prostředcích.
Termín: srpen 2015 a průběţně
Předpokládané náklady: bez nákladů
Zodpovídá: Karel Papala
Oslavy 790. výročí první zmínky o Srbči v roce 2017
S vyuţitím názorů a připomínek občanů připravíme dvoudenní oslavy výročí minimálně
v rozsahu, jako při oslavách v roce 2007.
Zahájení příprav: rok 2016
Termín oslav: 2017
Předpokládané náklady: 60.000,- Kč
Zodpovídá: Daniela Kederová, Karel Papala
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8. Diskuse:
Pan Kalina poděkoval voličům za zvolení do zastupitelstva. Zkonstatoval, ţe příjem obce od
státu je cca 2.500.000,- Kč a je tak zajištěn jen běţný provoz obce. Není z něj moţné
investovat do plánovaných akcí. Je nutné se zaměřit na získávání financí z dotačních zdrojů a
sponzoringu. Citovaný program práce zastupitelstva je určitá vize pro budoucnost, vše nebude
realizováno hned. Vyzdvihl činnost paní Kederové a Mydlářové, které umí sehnat dotace
např. prostřednictvím MAS Rakovnicko.
Dále uvádí, ţe povaţuje za nesmyslné vzdát se odměn za výkon funkce zastupitele, protoţe
slouţí jako operační prostředek pro jeho práci. Informoval občany o předběţném jednání
zastupitelstva, kdy zastupitel hrubým způsobem napadl starostu obce. Uvedl, ţe vše bylo na
místě vysvětleno a vyřešeno a jiţ se zastupitelstvo k tomu nebude vracet. Ke své funkci
zastupitele obce uvedl, ţe je velmi pracovně vytíţen, proto se kromě výše jmenovaných věcí
zaměří hlavně na získávání financí pro obec. Pokud to nepůjde, zváţí své setrvání ve funkci
zastupitele.
Paní Mydlářová poděkovala za zvolení do funkce místostarostky obce. I nadále se zříká
odměny za výkon této funkce.
Dotaz paní Šámalové na funkčnost rozhlasu- bude řešeno s odbornou firmou, jak je uvedeno
v pracovním návrhu zastupitelstva.
Paní Svobodová konstatovala, ţe retardéry u dětského hřiště nevyřeší nepořádek na silnici
v jeho okolí a téţ je nutné řešit bezpečnost u kavárny. Pan Kalina podal vysvětlení, jak je vše
moţné řešit, včetně moţnosti dotací. Uvedl, ţe čistotu v obci je nutné řešit vţdy dle dané
situace.
Paní Štýbrová upozornila, ţe obecní schody jsou „obecní“, tak ať se obec také stará o jejich
údrţbu- bude řešeno v nejbliţší době.
Pan Čermák vznesl dotaz ohledně pěšiny nad parkem - stav bude řešen v rámci projektu
úpravy veřejného prostranství. Pan Kalina vysvětlil postup a moţnosti.
Pan Řebík Kamil vznesl dotaz, kdy bude provedeno propojení vodovodu na louce za čp. 152bude provedeno, objednávka jiţ byla podána na podzim 2014, ale nebylo moţné akci
zrealizovat z důvodu hospodaření obce podle rozpočtového provizoria.
Paní Nároţná vznesla dotaz na moţnost provedení odkalení vodovodu za čp. 148 – bude
provedeno.
Pan Šindelář poblahopřál zastupitelům ke zvolení a k další společné práci zastupitelstva.
Doufá, ţe obec bude fungovat bez dluhů jako doposud. Za ZD Srbeč slibuje provádění úklidu
komunikací, pokud budou při práci znečištěny.
Pan Kalina poděkoval starostovi obce za výkon funkce v období do zvolení nového
zastupitelstva a vyzdvihl zájem a činnost nového zastupitele Tomáše Kytky.
9. Zasedání bylo ukončeno v 19.32 hodin.
Přílohy zápisu: Prezenční listina 2 listy
Listina prokazující sloţení slibu členů zastupitelstva
Zapsala: Vladimíra Rinágelová
Ověřil: Pavel Douša, Tomáš Kytka
Starosta: Tomáš Cimrman
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