Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč,
konané dne 9. 12. 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 rozpočtu obce na rok 2016
5. Volba předsedy finančního výboru
6. Došlá pošta, různé
7. Diskuse
8. 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, zapisovatelem Monika Mydlářová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Tomáše Kytku, pana Pavla Doušu.
Zapisovatelkou volí paní Moniku Mydlářovou.
Výsledek hlasování: pro -4, proti– 0, zdržel se-3 (Kytka, Douša, Mydlářová)
Usnesení č.41 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.42 bylo schváleno.
4. Schválení vyrovnaného rozpočtu pro rok 2016.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2016.
Výsledek hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení č.43 bylo schváleno.

5. Volba předsesdy finančního výboru
Pan starosta navrhuje na uvolněné místo předsedy finančního výboru paní Moniku Mydlářovou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje na místo finančního výboru paní Moniku Mydlářovou.
Výsledek hlasování: pro-5, proti-0, zdržel se-2. (Mydlářová, Kytka)
Usnesení č.44 bylo schváleno.
6. Došlá pošta, různé
a) Pan starosta navrhl uzavřít se zastupiteli dohody o provedení práce a dohody o pracovní
činnosti dle potřeb a pozic práce pro obec ( brigády, úklid, opravy, příp.nadstandartní
administrativní činnost). Výše odměny činí 80 Kč/hod hrubého.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
zastupitelům obce Srbeč dle potřeb a pozic práce pro obec, brigády, úklid, opravy, případně
nadstandardní administrativní činnost ve výši odměny 80 Kč/hod. hrubého.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č.45 bylo schváleno.
b) Pan Kalina navrhuje zvýšení finanční odměny na pozici starosty ze stávající poloviční
částky na plnou výši. Důvodem je míra zodpovědnosti, kterou pozice starosty představuje
jak v otázce trestní a správní odpovědnosti, tak společenského zastoupení (propagace a
reprezentace obce). Funkce starosty přináší širší pravomoci a díky tomu větší zodpovědnost,
než mají ostatní zastupitelé. Odměny ostatních zastupitelů zůstávají v nulové výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje maximální výši odměny na pozici starosty.
Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1(Cimrman)
Usnesení č.46 bylo schváleno.
c) Žádost z 30.11.2015 - Lesy ČR - Žádost o odstranění dvou smrků v době vegetačního klidu
z důvodu žádosti paní Markéty Bachurové na pozemku č. 1644/4
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na parcele
č.1644/4. Odpověď zpracuje paní Rinágelová.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č.47 bylo schváleno.
d) 30.11. 2015 došla e-mailem žádost od pana Josefa Kernera o osvětlení cesty k domu č.135
na konci obci Srbeč směrem ke Bdínu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere žádost na vědomí, vyhotovení osvětlení zařazuje do svého dlouhodobého
pracovního plánu. Paní Rinágelová zpracuje odpověď panu Kernerovi.
Výsledek hlasování: pro -7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č.48 bylo schváleno.
7. Diskuse :
a) Pan starosta se zúčastní pléna MAS 10.12.2015.

b) V diskuzi se mluvilo o zakoupení posypové nádoby na hřbitov, výběr a koupi zajistí Tomáš
Kytka.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje nákup nádoby na posyp.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č.49 bylo schváleno.
c) V diskuzi se hovořilo o venčení psů v obci a o nedodržování úklidu psích výkalů,
dále se hovořilo o volném pobíhání některých psů po obci. Pan Kalina navrhl, že
zpracuje rizika takového chování a obec zajistí prevenci problematického přístupu
k otázce čistoty obce a venčení psů prostřednictvím obecního rozhlasu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí řešení této problematiky.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č.50 bylo schváleno.
d) Proběhla diskuze na téma zřízení nové autobusové zastávky ve směru na Mšec.

8. Závěr: Schůze byla ukončena v 19:00 hodin.
Zapsala: dne 9.12.2015 Monika Mydlářová
Ověřil: Tomáš Kytka, Pavel Douša
Starosta: Tomáš Cimrman

