
 

 

Zápis  

z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč, konané 

25.8.2016 od 18.00 hodin v budově  

obecního úřadu. 

 
 

Přítomni: Tomáš Cimrman, Pavel Klíma, Bc. Daniela Kederová, JUDr. Vladimír 

         Kalina, Tomáš Kytka, Pavel Douša 

 

Omlouvá se: Bc. Monika Mydlářová 

 

Program: 1. Zahájení 

                  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

                  3. Schválení programu zasedání 

         4. Schválení koupě mulčovacího stroje za traktor  

                  5. Schválení rozpočtových opatření č. 5,6,7/2016 

                  6. Schválení přidělení dotace na opravu urnového háje 

                  7. Schválení výběru firmy, která bude opravu urnového háje  

    realizovat 

         8. Došlá pošta, různé  

                  9. Diskuse 

         10. 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 Pavel Douša, Tomáš Kytka, zapisovatelem -   

Daniela Kederová 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Pavla Doušu 

a pana Tomáše Kytku. Zapisovatelkou volí paní Danielu Kederovou. 

Výsledek hlasování: pro-4, proti-0, zdržel se-2 

Usnesení č.19 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



3. Schválení programu zasedání 

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

podán. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje výše uvedený program veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Srbeč ze dne 25.8. 2016. 

Výsledek hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se -0. 

Usnesení č.20 bylo schváleno.  

          

4. Schválení koupě umlčovacího stroje za traktor 

Pan starosta přednesl návrh na zakoupení mulčovacího stroje od firmy HK Agro Rakovník 

s širším využitím – mulčování trávy, likvidace keřů, náletů a dalších dřevin podél obecních 

cest.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje zakoupení mulčovacího stroje od firmy HK Agro 

Rakovník. 

Výsledek hlasování: pro- 5, proti – 0, zdržel se – 1  

Usnesení č.21 bylo schváleno 

 

5. Schválení rozpočtových opatření č. 5,6,7/2016 
Pan Starosta navrhl změnu rozpočtových opatření č. 5,6,7/2016 z důvodu větších finančních 

investic na obnovu a chod obce Srbeč. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje změnu rozpočtových opatření č. 5,6,7/2016 z důvodu 

větších finančních investic na obnovu a chod obce Srbeč. 

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č.22 bylo schváleno. 

 

6. Schválení přidělení dotace na opravu urnového háje 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace je prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 

2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje 

měst a obcí v rámci tematického zadání „ Program obnovy venkova“. Název projektu je „ 

Oprava a modernizace hřbitovních zdí v urnovém háji Srbeč na p.p.177“, oblast podpory 

Hřbitovy. Celkové náklady projektu jsou ve výši 455 000 Kč, požadovaná investiční část 

dotace je ve výši 409 500 Kč, spoluúčast obce je ve výši 45 500 Kč. 

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 23 bylo schváleno 
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7. Schválení výběru firmy, která bude opravu urnového háje realizovat 

Dne 22.8.2016 zasedla hodnotící komise pro výběr firmy v tomto složení: předseda – JUDr. 

Vladimír Kalina, členové – Tomáš Cimrman, Tomáš Kytka. Pro překročení finančního 

limiturozpočtu byla vyřazena stavební firma KNŠ Slaný, druhá nabídka je od stavební firmy 

Jana Tancošová, Jirkov, která splnila kritéria výběrového řízení. Hodnotící komise navrhuje 

pro realizaci opravy urnového háje v Srbči stavební dodavatelskou firmu Jana Tancošová. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje a bere na vědomí výsledky hodnotící komise výběrového 

řízení na zhotovitele prací „ Obnova a modernizace hřbitovních zdí v urnovém háji v Srbči na 

p.p. 177, kdy tuto zakázku bude provádět stavební firma Jana Tancošová, IČ:47759780, 

Ervěnická 1015, 431 11 Jirkov. 

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č.24 bylo schváleno. 

 

8. Došlá pošta, různé: 
a) Žádost č.j.: 121/2016 - Dagmar Sekaninová, Praha 4. 

Paní Sekaninová žádá o opravu zákresu (zaměření) svého pozemku, parc.č. 78/1-LV 

456 z důvodu chybného digitálního zákresu (zaměření), ve kterém vede obecní cesta 

pod její stodolou. Paní Sekaninová bude vyzvána, aby dodala geometrický plán, podle 

kterého bude zastupitelstvo obce dále ve věci rozhodovat. 

 

b) Žádost č.j.: 158/2016 - Mgr. V. Zelenka, Srbeč č.p. 90 žádá zastupitele obce Srbeč o 

vyjádření ohledně opravy a zprovoznění studny, jež se nachází na začátku tzv. Kozí 

ulice. Studna byla v minulosti využívána jak občany Srbče, tak i případnými 

návštěvníky.  

Návrh usnesení: 

Panu Zelenkovi bude zaslán dopis, ve kterém bude požádán o zajištění finančních 

prostředků od vhodného sponzora na opravu a údržbu výše zmiňovaného vodního 

zdroje. Obec Srbeč má v současné době jiné prioritní projekty. 

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0. 

Usnesení č. 25 bylo schváleno. 

 

c) Žádost č.j.: 140/2016 - Jan Charvát, žádá zastupitele o vyřešení neustálého 

vyplavování drobných kamínků z části pozemku, který se nachází přímo u vstupu do  

ZD Srbeč. 

  

d) Žádost č.j. 157/2016 - Pan Brabec, žádá o vyřešení stejného problému. 

Zastupitelstvo obce se domnívá, že výše zmíněný pozemek, ze kterého jsou drobné 

kamínky vyplavovány náleží k vlastnictví místního ZD Srbeč. Z tohoto důvodu budou 

obě žádosti podstoupeny předsedovi ZD Srbeč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje, aby obě výše zmíněné žádosti byly poslány 

k prošetření předsedovi ZD Srbeč. 

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č.26 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



e) Žádost č.j. 144/16 - ZD Srbeč žádá o povolení odběru vody z Hájevského rybníka 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje odběr vody z Hájevského rybníka za účelem 

chemického ošetření chmele. 

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 27 bylo schváleno. 

 

f) Žádost č.j. 154/2016 - Srbeč č.p.44  pan David Hotový žádá zastupitelstvo obce o 

povolení výstavby příčky na chodbě před bytem, který si pan Hotový od obce 

pronajímá. Důvodem výstavby příčky je zvýšení intimity na toaletě. Práci a materiál 

hradí pan Hotový. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje výstavbu zmíněné příčky po splnění všech 

formálních náležitostí vyžadující stavební odbor v Novém Strašecí. 

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 28 bylo schváleno. 

 

g) Žádost č.j. 161/2016 - stížnost pana Davida Hotového na sousedního nájemníka pana 

Pavla Hotového postupujeme přestupkové komisi na městský úřad do Nového Strašecí 

k dalšímu řízení z důvodu vyhrožování likvidace osoby oznamovatele. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje postoupení výše zmíněné stížnosti přestupkové 

komisi při městském úřadu v Novém Strašecí na podkladě vyhrožování likvidací osoby 

oznamovatele. 

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č.29 bylo schváleno. 

 

h) Žádost č.j. 166/2016 - předseda TJ Sokol Srbeč podal žádost o finanční příspěvek na 

zakoupení míčků na stolní tenis. Zastupitelé obce se shodli na tom, že zástupci Sokola 

Srbeč budou pozváni na příští pracovní poradu zastupitelstva obce, kde s nimi bude  

domluven další postup pro udělení daru. 

 

i) Žádost č.j. 135/2016 - paní Svobodová podává stížnost na volné pobíhání psů v obci. 

Paní Svobodová bude vyrozuměna, že tento problém již řešila policie ČR jako 

přestupek a majitelé psů budou o této skutečnosti písemně informováni městským 

úřadem v Rakovníku, kam byl přestupek policií postoupen. 

 

j) Dopis č.j. 160/2016 - MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí. 

Obec Srbeč byla vyzvána k předložení povodňového plánu, neboť se nachází v oblasti 

záplavového území vodního toku Bakovského potoku. 

Pan starosta obdržel již nabídku od pana Ondřeje Kince, který by povodňový plán obci 

Srbeč zpracoval. Pan Kinc bude osloven k vytvoření cenové nabídky po územní 

prohlídce katastru obce Srbeč. 

 

k) Dopis č.j.138/2016 - MěÚ Rakovník, odbor dopravy dává na vědomí konání místního 

šetření týkajícího se panelové cesty směrem k bývalé „ Keramičce“. 

Místní šetření proběhne 29.8. 2016 v 9:00. Přítomni budou JUDr. Vladimír Kalina, 

advokátka Zuzana Juppová zastupující zájmy naší obce, policie ČR a paní Průšová. 

 



l) Smlouva o pronájmu za účelem natáčení s firmou Bionaut s.r.o., se sídlem 

Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, IČ: 61248037 zastoupená panem Ivanem 

Vakaráčem na základě plné moci ze dne 4.3. 2016. 

Ve dnech 28.8. – 1.9. 2016 proběhne v naší obci natáčení seriálu ČT na území 

fotbalového hřiště, dále u zastávky autobusu a před bývalou školou. Za pronájem 

těchto lokalit bude obci Srbeč zaplacena částka ve výši 20 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé obce Srbeč schvalují pronájem lokality fotbalového hřiště, autobusové 

zastávky a bývalé školy za podmínek zmíněných ve smlouvě o pronájmu  za celkovou 

částku ve výši 20 000 Kč. 

Výsledek hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2 

Usnesení č.30 bylo schváleno. 

 

m) Dopis č.j 172/2016 - FÚ Rakovník  

Vyměření penále za opožděné podání daňového přiznání za rok 2014. Daňové přiznání 

mělo být podáno k 31.3.2015, místo toho však bylo daňové přiznání podáno 

dne 23.3.2016. Obci Srbeč byl vystaven platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení 

daně ve výši 7049 Kč. 

 

9. Diskuse 

V tomto bodu programu nebyly žádné dotazy ani připomínky, neboť nepřišli žádní hosté. 

 

10. Závěr 
Veřejná schůze zastupitelstva byla ukončena dne 25.8.2016 v 19:55 hodin. 

Zapsala:         Daniela Kederová 

Zápis ověřili: Tomáš Kytka 

         Pavel Douša 

Starosta:        Tomáš Cimrman                                

 


