
 

Zápis 

z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč, 

konané dne 9. 9. 2015 od 18,00 hodin 
v kanceláři OÚ 

 
 
 Přítomni: Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová, Vladimír Kalina, 

 Daniela Kederová, Tomáš Kytka, Pavel Douša, Pavel Klíma 

Program: 1. Zahájení 

                  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

                  3. Schválení programu zasedání 

                  4. Schválení odpisového plánu pro rok 2015 

                  5. Schválení pravomoci starosty schvalovat rozpočtová opatření 

                  6. Schválení členství v MAS Rakovnicko 

                  7. Došlá pošta, různé 

                  8. Diskuse 

                  9. 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, Pavel Klíma, zapisovatelem  Monika Mydlářová. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Tomáše Kytku, pana Pavla Klímu. 

Zapisovatelkou volí paní Moniku Mydlářovou. 

Výsledek hlasování: pro -4, proti– 0, zdržel se-3 (Kytka, Klíma, Mydlářová) 

Usnesení č.19 bylo schváleno 

 

3. Schválení programu zasedání 

Předsedající přečetl program zasedání a navrhuje jeho schválení. Jiný návrh nebyl podán. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva Obce Srbeč ze dne 9.9.2015. 

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

Usnesení č.20 bylo schváleno. 

 

4. Schválení odpisového plánu pro rok 2015. 

Paní Rinágelová předložila ke schválení zpracovaný odpisový plán na rok 2015.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán Obce Srbeč pro rok 2015. 

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

Usnesení č.21 bylo schváleno. 

 

 



5. Schválení pravomoci starosty schvalovat rozpočtová opatření obce. 

Pan  předsedající předložil k hlasování návrh, aby jako starosta mohl schvalovat rozpočtová 

opatření mezi paragrafy do výše 400.000,- Kč a příjem dotací.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pravomoc starosty schvalovat rozpočtová opatření mezi paragrafy do částky 

400.000,- Kč a příjem dotací. 

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

Usnesení č.22 bylo schváleno. 

 

6. Schválení členství v MAS Rakovnicko. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje členství Obce Srbeč  v Místní akční skupině  

Rakovnicko pro zvýšení možností využívání dotačních titulů. 

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

Usnesení č.23 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

7. Došlá pošta, různé 

a) Rezignace pana Karla Papaly na mandát člena zastupitelstva s okamžitou platností. Došlo 

5.9.2015. PhDr. Karla  Papalu nahrazuje od 6.9.2015 ve funkci člena zastupitelstva 1. 

náhradník, pan Pavel Klíma. 

b) Dopis  manželů Cmuntových, došlý 26.8.2015. 

Na základě dopisu a charakteru žádosti z něj vyplývající budou manželé Cmuntovi vyzváni 

k ústnímu jednání na OÚ Srbeč  

Dne 30.9.2015 v 20 hodin. Pozvání bude napsáno formou dopisu, 

zařídí paní Rinágelová. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost manželů Cmuntových ze dne 26.8.2015-budou 

pozváni k ústnímu jednání v kanceláři OÚ dne 30.9.2015 ve 20 hodin. 

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

Usnesení č.24 bylo schváleno. 

 

c) Dopis od paní Markéty Bachurové, došlý 19.8.2015. 

Paní Bachurová žádá o pokácení dvou stromů. Jelikož se jedná o porost, který neleží na 

obecním pozemku, bude tato žádost Obecním úřadem Srbeč postoupena příslušnému orgánu 

k jednání (Lesy ČR). Zařídí paní Rinágelová. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Marty Bachurové ze dne 19.8.2015 o pokácení 

dvou smrků . Žádost bude postoupena vlastníkovi p.č.1644/4, na kterém se stromy 

nacházejí, a to LesůmČR,s.p.,Přemyslova1106/19, Hradec Králové. 

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

Usnesení č.25 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 



d) Žádost Domova Kolešovice – poskytovatele soc. služeb 

 o poskytnutí sponzorského daru. Důvodem žádosti je pobyt občanky Srbče v tomto zařízení. 

Této žádosti bude vyhověno, 

Obec  Srbeč uvolní 2.000,-Kč. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru na aktivizační činnost klientů Domova 

Kolešovice ve výši 2.000,- Kč. 

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

Usnesení č.26 bylo schváleno. 

 

e) Žádost paní Bronislavy Sedláčkové, převzatá 26.8.2015. 

Paní Sedláčková žádá o správné  vyměření a následné zapsání koryta potoka do katastrálních 

map. Důvodem je správné umístění garáží u bytové jednotky č.p. 145 v katastrální mapě.  

Tuto žádost prošetří pan Kalina. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Bronislavy Sedláčkové ze dne  26.8.2015. Žádost 

bude prošetřena panem Kalinou a následně řešena. 

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

Usnesení č.27 bylo schváleno. 

 

f) Žádost paní Renáty Špacírové, došlá 26.8.2015. 

Paní Špacírová žádá o souhlas s umístěním čistírny odpadních vod 

na parcele č.1537/12 Srbeč, okres Rakovník.  

Paní Špacírové bude vydán stavební příslib. Vyřizuje paní Rinágelová. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje vydání stavebního příslibu na stavbu čističky odpadních vod na 

p.č.1537/12 u chaty č.e.13, která je ve vlastnictví paní Renáty Špacírové, Radhošťská 

1940/6, Praha 3. 

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

Usnesení č.28 bylo schváleno. 

 

g) Pozvánka na Valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Bez hranic, 

konanou dne 15.9.2015 od 13-ti hodin ve Mšeci. Jsme členem.  

Zúčastní se pan starosta.  

 

h) Pozvánka na Valnou hromadu Svazku měst a obcí Rakovnicka, jehož jsme členem. Koná se 

14.9.2015 od 15-ti hodin v Rakovníku.Obec zde zastoupí paní místostarostka. 

 

i)  Osobní pozvánka pana  inženýra Fischera na Valnou hromadu TJ Sokol Srbeč, konanou dne 

19.9.2015 od 19.30. Pohovor o situaci v organizaci. Příslib obce pomoci v případných 

finančních spoluúčastech v grantových řízeních TJ Sokol v závislosti na možnostech 

samotné obce. Dojednání možnosti konat letošní mikulášskou slavnost pro děti v sale 

Sokola.  

 

 

j) Oprava komína u obecní kotelny. Pro opravu komína (ubourání, instalace nového tělesa), 

umístění lávky,drobnou opravu střechy kolem komína a následnou revizi byla vybrána 

rakovnická firma LC COM. Rozpočet je vystaven na 49.000,-Kč. Odvoz suti z ubouraného 

komína hradí obec.  

 

 



Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy komína na budově MŠ Srbeč čp.15  a jeho 

následné výchozí revize firmou LC COM z Rakovníka za částku 49.000,- Kč. Odvoz suti 

hradí obec. 

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

Usnesení č.29 bylo schváleno 

 

k) Na základě odstoupení pana Papaly ze zastupitelstva se ruší registrace Srbečských novinek i 

Ministerstva kultury(č.registrace MK ČR E 22202). Na základě dohody zastupitelů bude 

vycházet dvou až tříměsíční periodikum jednoduché úrovně formou listu A4, kde budou 

občanům Srbče sděleny nejnovější zprávy a dění na obci. Komunikace s občany bude 

zachována. 

 

l) Po dohodě zastupitelů bude na příští schůzi zvolen nový předseda finančního výboru. Tato 

funkce se uvolnila po odchodu pana Papaly. 

 

 

m) Po dohodě zastupitelů bude další pracovní setkání stanoveno na středu 23.9.2015 od 18-ti 

hodin. 

8. Diskuse :         --------------------------- 

 

9. Závěr:  

 Schůze byla ukončena v 21:10 hodin. 

 

Zapsala dne 9.9.2015  M.Mydlářová 

 

Ověřil: T. Kytka, P. Klíma 

 

T. Cimrman, starosta 

 


