Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč,
konané dne 21.10.2015 od 18:00 hodin
v kanceláři OÚ
Přítomni: Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová, Pavel Klíma, Tomáš Kytka, Daniela
Kederová, Vladimír Kalina, Pavel Douša
Hosté: Jaroslav Hotový, paní Houbová
Program: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zasedání
4. Rozpočtové opatření 1-5 2015
5. Došlá pošta, různé
6. Diskuse
7. Závěr
1. Záhájení
Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a v 18 hodin zahájil veřejné zasedání
zastupitelstva obce Srbeč.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli navrženi Tomáš Kytka a Pavel Douša, zapisovatelem - Monika
Mydlářová
Návrh na usnesení č.30:
Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Tomáše Kytku a Pavla Doušu.
Zapisovatelkou volí paní Moniku Mydlářovou.
Výsledek hlasování: pro-4, proti-0, zdržel se-3( Mydlářová, Douša, Kytka )
Usnesení č.30 bylo schváleno.
3. Schválení programu zasedání
Předsedající přečetl program zasedání a navrhuje jeho schválení. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č.31:
Zastupitelstvo schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva Obce Srbeč ze dne 21.10.
2015.
Výsledek hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se -0.
Usnesení č.31 bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření 1-5 2015
Schválení rozpočtového opatření 1-5 za rok 2015 ( viz příloha založená na OÚ u rozpočtu).
Návrh usnesení č.32:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 1-5 za rok 2015
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 32 bylo schváleno.

5. Došlá pošta
a) žádost pana Brůny o umožnění příjezdu do bydliště – sjednání nápravy, převzato 16.9.2015
Panu Brůnovi bude zodpovězení žádosti zasláno formou dopisu s touto odpovědí:
Ve věci pana Brůny – žádosti o úpravu stavu v okolí jeho bydliště bude odepsáno, že řešení
této problematiky nepatří do kompetence OÚ a je třeba řešit tuto záležitost jako civilně
právní spor. Sepíše paní Rinágelová.
Návrh usnesení č. 33:
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Miloslava Brůny, č.p. 9. Žádost bude vyřízena
formou dopisu, sepíše a odešle paní Rinágelová
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
b) žádost pana Vízelky, č.p. 16, převzato 16.9.2015
Žádost o odkoupení části obecního pozemku č.p. 26/1
Návrh usnesení č. 34:
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Josefa Vízelky o odkoupení části obecního
pozemku č.p. 26/1 a tuto žádost zamítá. Paní Rinágelová sepíše odpověď k žádosti.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
c) Česká pošta – dopis s nabídkou zřízení projektu Pošta Partner v naší obci, došlo 13.10.2015
Pan starosta domluvil jednání s představiteli projektu Pošta Partner na 4.11. 2015 v 16:00 na
OÚ. JUDr. Kalina před tímto jednáním navštíví obec Řisuty, kde je již tento projekt spuštěn
a zjistí o něm podrobnosti.
Návrh usnesení č. 35:
Zastupitelstvo schvaluje cestu pana JUDr. Kaliny do Řisut a následné jednání s představiteli
Pošty Partner 4.11.2015.
Výsledek hlasování: pro -7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
d) Rozpočet na rozšíření veřejného osvětlení v obci, došlý 21.10.2015 od firmy
Elektro Miplet, v.o.s.
Firma Miplet učinila cenovou nabídku na rozšíření veřejného osvětlení o pět nových stožárů
v hodnotě 74 125,- Kč bez DPH. Tato cenová nabídka se jeví jako vysoká, zastupitelstvo
osloví ještě další firmy a vyzve je k vytvoření další cenové nabídky.
Návrh usnesení č. 36:
Zastupitelstvo schválí realizaci rozšíření veřejného osvětlení po vyhodnocení
dalších nabídek.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
e) Pozvánka k účasti při mimořádné prohlídce rybníka Hájek na p.p.č.431 v kú Srbeč.
Rybářství Třeboň Hld.a.s. zve na podnět starosty obce Srbeč k prohlídce rybníka Hájek dne
3.11. 2015 v 10:00. Zastupitelstvo obce má obavy, že hráz rybníka není v dobrém stavu a
v případě trvalých dešťů by mohlo hrozit provalení hráze a zatopení obce.
Návrh usnesení č. 37:
Zastupitelstvo schvaluje účast na mimořádné prohlídce rybníka Hájek za účasti pana starosty
dne 3.11.2015 v 10:00
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 37 bylo schváleno.

6. Diskuze:
a) Paní Houbová v diskuzi otevřela téma obecního rozhlasu a zmínila špatnou slyšitelnost
v oblasti jejího bydliště. Pan starosta všem přítomným vysvětlil, že jednotlivé tlampače lze
ještě jednotlivě nastavovat pomocí dálkového ovládání.
Návrh usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje seřízení místního rozhlasu v obci panem Tomášem Kytkou.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 38 bylo schváleno.
b) Pan Jaroslav Hotový zmínil nefunkční osvětlení v blízkosti mostku a obchodu paní
Větrovcové.
Návrh usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje opravu osvětlení u mostku panem Tomášem Kytkou.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č.39 bylo schváleno.
c) Úprava vstupu u OÚ. Paní Mydlářová přednesla návrh na úpravu vstupu na OÚ, formou
instalace kliky na místo stávajícího způsobu, který neumožňuje občanům volný vstup na
OÚ. Úprava se netýká zvonku.
Návrh usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje, aby paní Mydlářová předložila projekt, jak danou situaci řešit
vzhledem k bezpečnosti administrativního zaměstnance, osobních údajů občanů a
dokumentace.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Usnesení č. 40 bylo schváleno.
7. Závěr: Schůze byla ukončena v 19:10
Zapsala: Monika Mydlářová
Zápis ověřil: Tomáš Kytka, Pavel Douša
Starosta: Tomáš Cimrman

