Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč,
konané dne 30. 7. 2015 od 18,00 hodin
v kanceláři OÚ
Přítomni: Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová, Karel Papala, Tomáš Kytka,
Daniela Kederová
Omluveni: Vladimír Kalina, Pavel Douša
Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zasedání
4. Schválení členství v místní akční skupině (MAS Rakovnicko)
5. Rozpočet obce na rok 2015
6. Účetní závěrka 2014, pravidla rozpočtového provizoria
7. Závěrečný účet obce Srbeč za rok 2014
8. Odměny zastupitelů
9. Došlá pošta
10. Různé
11. Závěr
1. Zahájení
Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a v 18.00 zahájil veřejné zasedání
zastupitelstva obce Srbeč.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli navrženi Tomáš Kytka a Karel Papala, zapisovatelem Daniela Kederová
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Karla Papalu a Tomáše Kytku. Zapisovatelkou
volí paní Danielu Kederovou.
Výsledek hlasování: pro-4, proti-0, zdržel se-1 (D. Kederová)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
3. Schválení programu zasedání
Předsedající přečetl program zasedání a navrhuje jeho schválení. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva Obce Srbeč ze dne 30. 7. 2015 ve
znění v záhlaví zápisu.
Výsledek hlasování: pro-5, proti-0, zdržel se -0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
4. Schválení členství v MAS Rakovnicko.

Paní Monika Mydlářová vysvětlila všem přítomným, co znamená pro obec členství v Místní akční
skupině Rakovnicko. Na osobu připadá poplatek 25 Kč/rok (tzn. pro naší obec by částka činila 7 500
Kč, k tomu je potřeba připočíst vstupní poplatek v dvojnásobné výši). Výhody členství v MAS je pro
obec podstatné pro získávání finančních prostředků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje členství obce v Místní akční skupině Rakovnicko a pověřuje starostu
Tomáše Cimrmana vyřízením přihlášky.
Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
5. Rozpočet obce na rok 2015
Paní Rinágelová sestavila rozpočet obce na rok 2015. Vychází ze skutečných příjmů a výdajů za rok
2014. Obec bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Srbeč.
Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
6. Účetní závěrka 2014, pravidla rozpočtového provizoria
Předsedající vyzval paní Rinágelovou, aby zastupitele seznámila se závěrkou obce Srbeč za rok 2014.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrku obce Srbeč za rok 2014.
Výsledek hlasování: pro-5, proti-0, zdržel se -0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7. Závěrečný účet obce Srbeč za rok 2014
Předsedající vyzval paní Rinágelovou, aby zastupitele seznámila se závěrečným účtem obce Srbeč za
rok 2014. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěrečný účet obce za rok 2014
Rozpočtové příjmy:
Schválený rozpočet: 3.060.00 Kč
Upravený rozpočet: 3.728.087 Kč
Skutečné plnění: 4.119.476,93 Kč = 110,50 % (proti upravenému rozpočtu)
Rozpočtové výdaje:
Schválený rozpočet: 3.060.000 Kč
Upravený rozpočet: 3.728.087 Kč
Skutečné plnění: 3.709.199,13 Kč = 99,49 % (proti upravenému rozpočtu)
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 410.277,80 Kč (zisk)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce Srbeč za rok 2014.
Výsledek hlasování: pro-5, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
8. Odměny zastupitelů:
Návrh usnesení:
Zastupitelé nebudou za svojí práci pro obec pobírat finanční odměny, kromě proplacení výdajů
spojených např. s cestovným či stravným. Starosta obce bude pobírat měsíční odměnu v hodnotě 50%
maximální možné výše odměny pro neuvolněného starostu. Tento návrh bude platný od 1. 8. 2015
Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

9. Došlá pošta:
a). Pan starosta seznámil zastupitele s následujícím dopisem – 26. 6. 2015 Český fond nemovitostí
žádá zastupitelstvo obce Srbeč o zařazení parcely č. 808/18 o výměře 4061 m2, zapsané na LV v
katastru nemovitostí KÚ Středočeského kraje, územní pracoviště Rakovník, do územního plánu Srbče
jako plocha pro bydlení. Přítomní zastupitelé byli seznámeni s faktem, že takové zapsání je příliš
nákladné. Navíc parcela leží v blízkosti ochranného pásma ropovodu a životního prostředí. K parcele
též nevede dobrá komunikace. Již v minulosti byly podobné návrhy na zařazení do územního plánu
obce zamítnuty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo zamítá rozšíření územního plánu Srbče.
Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
b). Pan Jakub Jerman žádá obec o povolení skladování suti a stavebního materiálu na obecním
pozemku, který se nachází naproti domu č. 155, ve kterém pan Jerman bydlí. Jeho další žádost se týká
odkoupení výše zmíněného pozemku. Ve třetí žádosti žádá o povolení instalace elektrohodin vně
svého pozemku – tzn. elektrohodiny instalovat na obecním pozemku. Zastupitelstvo projednalo
všechny žádosti pana Jakuba Jermana a rozhodlo, že šetření provede na místě a sjedná s panem
Jermanem ústní jednání. Termín tohoto jednání je určen na 19. 8. 2015 v 18:00.
10. Různé
Pořádek v obci – zastupitelé spolu hovořili o potřebě zaměstnat dalšího pracovníka, který by spolu s
Markem Malým udržoval pořádek v celé obci. Pracovní úřad vychází vstříc svými dotacemi na
zřízení účelně pracovních míst. Paní místostarostka Monika Mydlářová si vzala na starost kontaktovat
vybrané uchazeče o práci. Budou osloveni: Kateřina Marušíková, Tomáš Oblazný, Petr Bystřický.
Paní Mydlářová informovala přítomné spolu s panem Papalou o proběhlé valné hromadě
Dobrovolného svazku obcí dne 29. 7. 2015 ve Mšeci.
Paní ředitelka Vondrová chystá plán, jak přilákat mladé rodiny s dětmi do mšecké školy, popř.do
srbečské školky. V jednání je možné zřízení montessori třídy při základní škole ve Mšeci.
Dále se paní ředitelka zmínila o tom, že Řevničov opravdu ze Svazkové školy vystupuje, čímž bude
škola v budoucnosti znevýhodněna v určitých dotačních projektech.
Dotace ve výši přes jeden milion korun na revitalizaci školkové zahrady v naší obci je získána právě
prostřednictvím Svazkové školy.
Zastupitelstvo též prodiskutovalo nutnost výměny oken na západní straně OÚ, neboť starými okny
zatéká do knihovny a do skladových prostor budovy.
11. Závěr
Schůze byla ukončena ve 20:40
Zapsala dne 6. 8. 2015: Daniela Kederová
Ověřili: Karel Papala, Tomáš Kytka
Cimrman Tomáš, starosta
Vyvěšeno: na pevné i elektronické úřední desce 7. 8. 2015
Sejmuto:

