Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč, ze
24.10.2016 od 18.00 hodin v budově
obecního úřadu.
Přítomni: Tomáš Cimrman, Pavel Klíma, Bc. Daniela Kederová,
JUDr.Vladimír Kalina, Tomáš Kytka, Pavel Douša,
Bc.Monika Mydlářová.
Hosté:
pan Jaroslav Hotový
Program: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zasedání
4. Schválení rozpočtových opatření č. 8,9/2016
5. Schválení stanov Svazku obcí Bez hranic
6. Schválení usnesení ke zrušení Dobrovolného svazku měst a obcí
Rakovnicka
7. Došlá pošta, různé
8. Diskuse
9. Závěr
1.

Zahájení
Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a v 18.00 h. zahájil veřejné zasedání
zastupitelstva obce Srbeč.

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli navrženi Pavel Douša a Tomáš Kytka, zapisovatelem - Daniela
Kederová.
Návrh 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-3.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.

3.

Schválení programu zasedání
Předsedající přečetl 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 24. 10. 2016.
Výsledek hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se -0.
Usnesení č. 32 bylo schváleno.

4.

Rozpočtové opatření č. 8,9/2016
Pan starosta přečetl návrh na změnu rozpočtových opatření č.8, 9/2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje změnu rozpočtových opatření č.8, 9/2016.
Výsledek hlasování: pro- 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 33 bylo schváleno

5.

Schválení stanov Dobrovolného svazku obcí Bez hranic
Zastupitelstvo obce Srbeč se mělo od konce srpna 2016 možnost seznámit s novými
stanovami Dobrovolného svazku obcí Bez hranic (dále jen DSO). Návrh nových stanov prošel
kontrolou na Krajském úřadě Středočeského kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč, jako členská obec, schvaluje nové stanovy Dobrovolného svazku
obcí Bez hranic. Zároveň zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje, aby obec Srbeč byla
v Dobrovolném svazku obcí Bez hranic zastoupena následovně:
Tomáš Kytka – zastupitel
Daniela Kederová – zastupitel
Olga Brabcová – občan obce Srbeč
Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 1, zdržel se – 1.
Usnesení č. 34 bylo schváleno.

6.

Schválení usnesení ke zrušení Svazku měst a obcí Rakovnicka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje zrušení Svazku měst a obcí Rakovnicka, IČO: 71190350,
s likvidací.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 35 bylo schváleno

7.

Došlá pošta, různé:
a) Žádost č.j. 219/16
Nájemníci obecního domu č.p.66 tzn. bývalého kina podali na obecní úřad žádost o
řešení nadměrné vlhkosti zdí v přístupové chodbě obecního domu. Práce na odvlhčení
tohoto domu začaly již v dřívější době – byla instalována tzv. perlinka, nový okap,
betonový žlab. Nové stavební práce začnou v novém roce 2017. Dne 31. 10. 2016
v 16:00 hod. zastupitelé prohlédnou nejprve stav výše zmíněné nemovitosti, aby bylo
rozhodnuto, v jakých stavebních pracích je potřeba pokračovat
b) Žádost č.j. 212/2016
Sokol Srbeč žádá obec Srbeč o finanční dar ve výši 50 000,- Kč na opravu střechy nad
„Sokolovnou“. Příspěvek formou daru bude patrně určen na nákup materiálu. Zástupci
Sokola Srbeč musí v blízké době předložit zastupitelstvu obce Srbeč rozpočet a projekt
této stavební akce. Žádostí se zastupitelé budou zabývat v rámci rozhodování o
rozpočtu na rok 2017.

c) Žádost č.j.211/2016
Paní Sekaninová žádá o prodej obecního pozemku č. 995.
Další žádost paní Sekaninové se týká přívodu elektrického vedení k její nemovitosti
výstavbou tří stožárů elektrického vedení na pozemcích v majetku obce Srbeč.
Schválení obou žádostí bude předcházet místní šetření, které se koná 31. 10. 2016
v 15:00 hod.
d) Žádost – paní Michaela Brožová
Paní Michaela Brožová žádá zastupitelstvo obce Srbeč, jako sousedního vlastníka
pozemku, o povolení zastřešení vjezdu do garáže a přístřešku přilehlého k domu čp.
153. Oba přístřešky se nacházejí na pozemku paní Brožové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje zastřešení vjezdu do garáže a zastřešení garáže na
pozemku paní Michaely Brožové.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 36 bylo schváleno
e) Stížnost č.j.210/2016 z 10.10.2016.
Pan David Svoboda nesouhlasí s nájemní smlouvou, ve které je stanovena částka za
pronájem garáže ve výši 500,- Kč/měsíc. V dopise zastupitelům se p. Svoboda zmiňuje
o max. částce 200,- Kč/měsíc, kterou je ochoten platit za pronájem obecní garáže na
pozemku bývalé školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Srbeč byl předložen k schválení návrh částky 200,- Kč/měsíc za
pronájem obecní garáže na pozemku bývalé školy.
Výsledek hlasování: pro – 0, proti – 7, zdržel se – 0.
Pan David Svoboda bude panem starostou vyrozuměn, aby své uskladněné věci
vyklidil k datu 7. 11. 2016 pokud nebude respektovat nájemní smlouvu o pronájem
garáže ve výši 500,-Kč měsíčně.
Usnesení č. 37 nebylo schváleno.
f) Úřední dopis č.j. 216/16
Úřední dopis č.j.216/16 ze Středočeského kraje, týkající se dotace na opravu
obvodových zdí urnového háje v obci Srbeč z programu Středočeský Fond rozvoje
obcí a měst 2016. Dotace byla proplacena v maximální výši 409 500,- Kč.
Z důvodu odstoupení stavební firmy Tancošová, je potřeba vypsat nové výběrové
řízení. Nejdříve však p. Kalina písemně vyrozumí paní Tancošovou, aby zaslala
písemné odstoupení ze zakázky. Prozatím pouze komunikovala prostřednictvím
právního zástupce pana Jakla, jemuž ani nebyla dána k zastupování plná moc.
Vzniklou nepříjemnou situaci je třeba řešit velmi rychle, neboť naší obci plyne lhůta
realizace projektu.
g) Dopis s označením DS 19/10/16
Oznámení městyse Mšec o změně územního plánu obci Srbeč jako obci katastrálně
sousedící.

h) Povodňový plán
Povodňový plán „ papírová podoba“ byla vytvořena kompetentní osobou, obec musí
povodňový plán odevzdat do konce listopadu 2016 na MěÚ Rakovník.
Cena za povinný povodňový plán je 21 000,- Kč bez DPH.
i) Kontrola digestoře v prostorách školkové kuchyně
Kontrola digestoře v prostorách školkové kuchyně odhalila technický nedostatek, který
je nutné začít řešit ihned v novém roce 2017. Bylo zjištěno, že odvod par z kuchyně je
zakončen ve skladové místnosti a ne nad střechou. Pan starosta získal cenovou nabídku
ve výši 7300,- Kč k vyřešení tohoto nedostatku.
j) Dopis z 24. 10. 2016
Nájemci v prostorách kadeřnictví žádají o vyřešení nepořádku, je opakovaně
zanecháván po stříhání. Na podlaze i v umyvadle se často nacházejí vlasy, prostor není
řádně předáván. Situaci bude řešit paní místostarostka.
k) Revize kotlů
Do konce kalendářního roku 2016 je každý občan, firma či jiná právnická osoba ze
zákona uskutečnit revizi kotle. Platnost tohoto zákona nabývá účinností dne 1.1. 2017.
Občané Srbče budou mít na vývěsce úřední desky obce kontaktní telefony na firmy,
které revize provádějí.
l) Dotaz pana Hotového na opravu pouliční lampy
Dotaz pana Hotového na opravu pouliční lampy v ulici směrem ke Spálenému rybníku.
Lampa bude opravena v novém účetním období, neboť vyžaduje investici větší, než
můžeme nyní z rozpočtu vydat.

8.

Diskuse

9.

Závěr
Veřejná schůze zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena dne 24. 10. 2016 ve 20:15 hod.
Zapsala:
Daniela Kederová
Zápis ověřili: Tomáš Kytka
Pavel Douša
Starosta:
Tomáš Cimrman

