Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč,
8.12.2016 od 18.00 hodin v budově
obecního úřadu.
Přítomni: Tomáš Cimrman, Pavel Klíma, Bc. Daniela Kederová,
JUDr.Vladimír Kalina, Tomáš Kytka, Pavel Douša
Omlová se: Bc.Monika Mydlářová.
Program: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zasedání
4. Schválení výběru firmy, která bude opravu urnového háje
realizovat
5. Došlá pošta, různé
6. Diskuse
7. 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 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.38 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 8.12 2016.
Výsledek hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se -0.
Usnesení č.39 bylo schváleno.

4.

Schválení výběru firmy, která bude opravu urnového háje
Pan Schválení výběru firmy, která bude realizovat opravu urnového háje v Srbči. Dne 30. 11.
2016 zasedla hodnotící komise pro výběr firmy v tomto složení: předseda – JUDr. Vladimír
Kalina, členové - Tomáš Kytka, Daniela Kederová. Z pěti nabídek výběrová komise nakonec
vybrala firmu, která splňovala kritéria – nejnižší cena, dobré reference, bohaté zkušenosti
s revitalizací historických staveb (oprava hradebních zdí, rekonstrukce památkově chráněných
objektů. Hodnotící komise navrhuje pro realizaci opravy urnového háje v Srbči stavební firmu
Milan Zámostný, Sumrakov 67, pošta Strmilov. Nabídka této firmy na opravu urnového háje
činí 379 199 Kč s DPH.
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 Milan Zámostný, Sumrakov 67,
pošta Strmilov
Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č.40 bylo schváleno.

5.

Došlá pošta, různé:
Různé – ještě během tohoto měsíce bude mít pan starosta se zástupcem vybrané stavební
firmy na revitalizaci urnového háje schůzku, na které dojde k oboustrannému podepsání
smlouvy o dílo.
Došlé poště se zastupitelé, z důvodu časové tísně, budou věnovat podrobně na dalším
veřejným zasedání, které se koná 19.12.2016 v 17:00.

6.

Diskuze:
V tomto bodě programu nebyly žádné dotazy ani připomínky, neboť nepřišli žádní hosté.
Diskuze probíhala pouze mezi členy zastupitelstva a okrajově se týkala tématu zvýšení
státních příspěvků i pro obce s malým počtem obyvatel. V případě Srbče by mohlo jít řádově
o navýšení cca o 380 000 Kč.

7.

Závěr
Veřejná schůze zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena dne 18. 12. 2016 v 19:00 h.
Zapsala:
Daniela Kederová
Zápis ověřili: Tomáš Kytka
Pavel Douša
Starosta:
Tomáš Cimrman

