
 

Zápis  

z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč, konané 

31.5.2016 od 18.00 hodin v budově 

na koupališti. 

 
 

Přítomni: Tomáš Cimrman, Bc. Monika Mydlářová, Pavel Klíma, Bc. Daniela           

         Kederová, JUDr. Vladimír Kalina   

 

Program: 1. Zahájení 

                  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

                  3. Schválení programu zasedání 

         4. Rozpočtové opatření č.4/2016 

                  5. Schválení a uzavření smlouvy s Českou poštou o vzniku Pošty  

             Partner 

                  6. Bilance 

                  7. Došlá pošta, různé  

                  8. Diskuse 

         9. Závěr 
                               

 

1. Zahájení  
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 Daniela Kederová, Pavel Klíma, zapisovatelem -   

Monika Mydlářová 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu paní Danielu Kederovou 

a pana Pavla Klímu. Zapisovatelkou volí paní Moniku Mydlářovou 

Výsledek hlasování: pro-2, proti-0, zdržel se-3 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

3. Schválení programu zasedání 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Srbeč ze dne 31.5. 

2016 

Výsledek hlasování: pro-5, proti-0, zdržel se -0. 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 



4. Rozpočtové opatření č.4/2016 

Pan starosta navrhl přesun administrativně – účetních položek rozpočtového opatření 

č.4/2016. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje přesun administrativně – účetních položek v rozpočtovém opatření 

obce č.4/ 2016. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

5. Schválení uzavření smlouvy s Českou poštou o vzniku Pošty Partner v Srbči. 
JUDr.Vladimír  Kalina, který byl pověřen zhodnotit správnost smlouvy, přítomným oznámil, 

že smlouvu lze uzavřít. Pošta Partner zahájí svou činnost v obci od 1. 8. 2016. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy obce Srbeč s Českou poštou o Poště Partner. 

Pro - 5, proti- 0, zdržel se – 0. 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

 

6. Bilance 
Pan starosta seznámil přítomné s výdaji uskutečněných investičních akcí za období od 

července roku 2016 (uvedené ceny jsou včetně DPH): 

 Montáž osvětlení na návsi             101.000,- Kč  

 Chodník na koupališti                       40. 000,- Kč 

 Asfaltová cesta ke Spálenému rybníku – předběžná cena 125. 000,- Kč 

 Chodník na hřbitově, oprava branky            82. 000,- Kč 

 Schválená dotace na revitalizaci hřbitova – spoluúčast     45.500,- Kč 

 Výměna oken na západní straně obecního úřadu, pošty, 

mandlu, kadeřnictví               137.000,-Kč 

 Oprava střechy obecní stodoly            22.500,- Kč 

 

 Stav obecního konta k 31.5.2016:          480.000,- Kč  

 

7. Došlá pošta, různé: 

a) Žádost č.j.: 34/2016 - Dagmar Sekaninová, Praha 4. 

Paní Sekaninová žádá o povolení kácení stromů na svém pozemku v Srbči  

prac.č. 78/1-LV 456. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje kácení stromů paní Dagmar Sekaninové, Srbeč, 

prac.č. 78/1-LV 456. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0. 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Žádost č.j.: 88/2016 

Společenství Dobromysl č.p. 39, žádá o povolení vybudování odtokového kanálu u 

východní strany stodoly areálu Zámku – zámečku Srbeč, č.p. 39. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost s č.j.: 88/2016 - vybudování odtokového kanálu u 

východní stodoly areálu Zámku – zámečku Srbeč, č.p. 39, jehož majitelem je 

Společenství Dobromysl. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0. 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

 

 

c) Žádost č.j.: 75/2016  

Pan David Svoboda, Srbeč č.p. 38 požádal zastupitelstvo o pronájem garáže u bývalé 

školy. Pan Svoboda bude písemně vyrozuměn, za jakých podmínek mu bude garáž 

pronajímána. Bude následovat další jednání. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje žádost č.j.: 75/2016 o pronájmu garáže u bývalé školy, která je 

majetkem obce. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

 

8. Diskuse 

Dotazy a náměty hostů:  

a) Dotaz na přístupovou cestu k bývalé keramičce. – Probíhá jednání mezi právní 

zástupkyní obce JUDr. Jupovou a zástupkyní protistrany – JUDr. Bartůňkovou. 

 

b) Dotaz na vzrostlý bolševník v oblasti obce. – Pan starosta osloví majitele pozemků s 

prosbou o likvidaci. 

 

c) Dotaz na klestí u koupaliště:  Kdo odstraní zbytky po kácení stromů, které provedlo 

Povodí Vltavy? - Zajistí Obecní úřad. 

 

d)  Dotaz na koupaliště – bude se letos napouštět? Ano, začínáme o víkendu 4.6.2016. 

 

e) Dotaz na umístění laviček na koupališti. – Lavičky budou na koupališti umístěny, v 

současné době probíhá jejich oprava a údržba, zastupitelstvo instaluje 6 kusů. 

 

f) Dotaz na využití bývalé školy. – Zastupitelstvo v současné době plánuje najít nájemce 

těchto prostor, v budoucnu je potřeba tuto budovu rekonstruovat z dotačního titulu, 

zastupitelstvo zvažuje její další využití, v žádném případě zastupitelstvo neuvažuje o 

prodeji školy. 

 

g) Návrh na výsadbu stromů na různých místech v obci – např. v místě bývalé skládky, 

nebo u hřbitova…. Zastupitelstvo tento návrh vyhodnotí. 

 

h) Dotaz na pronájem prostor bývalého koupaliště za účelem výčepu. – Zastupitelstvo o 

pronájmu neuvažuje. 

 



i) Připomínka – na budově bývalého koupaliště teče okap, dále baterie u dřezu kuchyňka 

a vybavení je celkově ve velmi špatném stavu. – Zastupitelstvo zvažuje nákup nové 

kuchyňské linky a drobného vybavení, zmíněné závady budou odstraněny. 

 

j) Dotaz na vzhled spodní návsi (prostor u bývalé zastávky u koupaliště). Dotazovaný 

není spokojen se vzhledem této části obce. -  Zastupitelstvo možnost úpravy prostoru 

projedná. 

 

k) Dotaz na Poštu Partner: Budou poštovní služby zachovány v plném rozsahu? -Ano, 

služby zůstanou zachovány a plánuje se i rozšíření služeb o loterii. 

 

l) Co se bude dít, když bude paní „pošťačka“ nemocná? - V současné době je již 

proškolována další síla, která personálně případně nahradí nepřítomnost pracovníka 

Pošty Partner. 

 

m) Smluvní vztah s Poštou Partner – je uzavřen na dobu určitou, či neurčitou? - Smluvní 

vztah je uzavřen na dobu určitou, se vzájemnými smluvními sankcemi za případná 

porušení. 

 

 

9. Závěr 
Veřejná schůze zastupitelstva byla ukončena v 19:10 hodin. 

Zapsala:         Monika Mydlářová 

Zápis ověřili: Daniela Kederová 

         Pavel Klíma  

Starosta:        Tomáš Cimrman                                

 


