
 

Zápis 

z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč, 

konané dne 2. 3. 2016 od 18:00 hodin 
v kanceláři OÚ 

 
 
 Přítomni: Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová, Pavel Klíma (příchod 18:15), Tomáš 

Kytka, Daniela Kederová, Vladimír Kalina, Pavel Douša 

 

 

Hosté: Pan J. Loskot, pan Z. Šindelář, pan J. Hotový 

 

Program: 1. Zahájení 

                  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

                  3. Schválení programu zasedání 

                  4. Závěrečný účet obce za rok 2015 

                  5 Závěrka obce za rok 2015 

                  6. Nová volba předsedy finančního výboru 

                  7. Došlá pošta, různé 

         8. Diskuse 

         9. Závěr 

 
1. Záhájení 

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 Pavel Douša, zapisovatelem Monika Mydlářová. 

Návrh na usnesení: 

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 (Kytka, Douša, Mydlářová) 

Usnesení č.6 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 2.3.2016. 

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

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

 

 



 

4. Závěrečný účet obce za rok 2015. 

Pan starosta vyzval paní Rinágelovou k seznámení všech přítomných zastupitelů se závěrečným 

účtem obce za rok 2015. Účet byl vystaven s výhradou chyby způsobenou zastupitelstvem ve volbě 

předsedy finančního výboru. Původně byla zvolena paní Monika Mydlářová. Ta ale jako úřadující 

místostarostka tuto funkci zastávat nemůže. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet  obce na rok 2015 s výhradou. 

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

Usnesení č.8 bylo schváleno. 

 

5. Účetní závěrka obce za rok 2015: 

Paní Rinágelová seznámila všechny přítomné zastupitele s účetní  závěrkou  

za rok 2015.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2015. 

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

Usnesení č.9 bylo schváleno. 

 

6. Zrušení usnesení č.44/2015: 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo ruší návrh č.44/2015, týkající volby předsedy finančního výboru. 

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

Usnesení č.10 bylo schváleno. 

 

Nová volba předsedy finančního výboru: 
Pan Kalina navrhl na pozici předsedy finančního výboru pana Pavla Klímu. 

Návrh usnesení 

Předsedou finančního výboru volí zastupitelé pana Pavla Klímu. 

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

Usnesení č.11 bylo schváleno. 

 

7. Došlá pošta, různé: 

a) Výpověď z nájmu paní Kamily Větrovcové k 29.2.2016. 

Pan starosta převzal obchod, všechny náležitosti s tím související byly v pořádku.  

Zastupitelstvo zváží další využití prostor. 

 

b) Dopis od paní Věry Nárožné 

Paní Věra Nárožná v dopise informovala zastupitele, že v místnosti kadeřnictví po 

stavebních úpravách nedošlo k začištění omítky. Dále prosí o instalaci žaluzií a včasné 

informování o případných stavebních úpravách, které s touto místností souvisejí. 

Místnost zkontroluje paní Mydlářová, pan Kalina. 

 

c) Předání koupaliště: 

Pan starosta a pan Tomáš Kytka přeberou od paní Kloudové koupaliště. Tuto pozici - 

správce budovy na  koupališti, přebírá paní Monika Marušíková. 

 

d) Pošta Partner 

JUDr. Kalina informoval o tom, že projekt Pošta Partner by s konečnou platností měl začít 

fungovat od 1.8.2016. 

 



 

8. Diskuse : 

a) Pan Šindelář vznesl dotaz na zastupitele, zda by si mohlo sdružení myslivců pronajmout 

budovu koupaliště ke konání valné hromady. Přítomní zastupitelé nemají námitek. 

 

b) Pan Loskot, zastupitel městyse Mšec, informoval o situaci ve svazkové škole. Paní ředitelka 

Vondrová podala k 29.2.2016 rezignaci. 

 

9. Závěr: Schůze byla ukončena v 19:50 hodin. 

Zapsala dne 2.3.2016  M.Mydlářová 

Ověřil: Tomáš Kytka, Pavel Douša 

Starosta: Tomáš Cimrman 

 


