Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč,
konané dne 20. 1. 2016 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. Roční odpisový plán na rok 2016
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, Pavel Douša, zapisovatelkou Daniela Kederová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Tomáše Kytku, pana Pavla Doušu.
Zapisovatelkou volí paní Danielu Kederovou.
Výsledek hlasování: pro -4, proti– 0, zdržel se-3 (Kytka, Douša, Kederová)
Usnesení č.1 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 20.1.2016.
Výsledek hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
4. Schválení odpisového plánu pro rok 2015.
Pan starosta seznámil všechny přítomné zastupitele s ročním odpisovým plánem majetku obce pro
rok 2016.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje roční odpisový plán Obce Srbeč na rok 2016.
Výsledek hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení č.3 bylo schváleno.

5. Došlá pošta, různé:
a) Dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Předsedající představil zastupitelům obsah dotačního titulu z rozpočtu Středočeského kraje
z Fondu rozvoje obcí a měst na revitalizaci urnového háje v Srbči. Dotace bude zpracována
panem M. Vránou, který je autorem projektu revitalizace urnového háje v Srbči.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt Oprava a modernizace
hřbitovních zdí v urnovém háji na p.p.č.177 ve výši 455 000 Kč z Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst a závazek finanční spoluúčasti na akci Oprava a modernizace hřbitovních zdí
v urnovém háji v Srbči na p.p.č.177v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů
akce Oprava a modernizace hřbitovních zdí v urnovém háji v Srbči na p.p.č.177.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
b) Finanční podpora činnosti Sokola a finanční příspěvek Římsko-katolické farnosti Nové
Strašecí na opravy a údržbu kostela sv. Jakuba v Srbči.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč souhlasí s přidělením dotace na činnost pro rok 2016 Sokolu
Srbeč ve výši 30 000 Kč a přidělení dotace Římsko- katolické farnosti Nové Strašecí ve výši
50 000 Kč. Obě dotace jsou součástí rozpočtu obce Srbeč pro 2016.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.
c) Došlá pošta
Na OÚ Srbeč došly dva dopisy zájemců o místo správce srbečské hasičské nádrže a přilehlé
budovy. Jedná se o paní Moniku Marušíkovou a pana Františka Burleho. Zastupitelé se
dohodli, že oba zájemce o toto místo pozvou na pracovní schůzi zastupitelstva dne
17.2.2016 od 18:00 a pohovoří s nimi o jejich představách nabízeného místa- správce,
údržbář hasičské nádrže. Tento pohovor bude sloužit ke správnému rozhodnutí při výběru
nového správce.
6. Diskuse :
a) Smlouva pošty Partner je ve fázi připomínkování, aby nebyla pro obec nevýhodná. Jednání
s právním oddělením Pošty Partner vede pan Vladimír Kalina.
b) Změna pracovní doby na OÚ od 1.2.2016 ( po odchodu paní Rinágelové) bude ještě
občanům Srbče upřesněna.
c) Na konci února budou instalována nová okna na západní straně budovy OÚ. V předjaří by
také mělo dojít k instalaci nového osvětlení na několika místech v obci.
7.

Závěr: Schůze byla ukončena v 18:55 hodin.
Zapsala dne 20.1.2016 D.Kederová
Ověřil: Tomáš Kytka, Pavel Douša
Starosta: Tomáš Cimrman

