
 

Zápis  

z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč,  

 19.12.2016 od 17.00 hodin v budově 

obecního úřadu. 

 
 

Přítomni: Tomáš Cimrman, Bc. Monika Mydlářová Bc. Daniela Kederová, JUDr.  

                  Vladimír Kalina, Tomáš Kytka   

 

Omlová se: Pavel Klíma, Pavel Douša 

    

Program: 1. Zahájení 

                  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

                  3. Schválení programu zasedání 

         4. Schválení rozpočtu obce na rok 2017 

                  5. Došlá pošta, různé  

                  6. Diskuse 

         7. Závěr 
                               

 

1. Zahájení 

Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a v 17.00 h. zahájil veřejné zasedání 

zastupitelstva obce Srbeč. 

  

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Vladimír Kalina, Tomáš Kytka, zapisovatelem -  Daniela 

Kederová. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Vladimíra Kalinu a pana Tomáše 

Kytku. Zapisovatelkou volí paní Danielu Kederovou. 

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

Usnesení č.41 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 19.12 2016. 

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

Usnesení č.42 bylo schváleno.  

 

      



 

4. Schválení rozpočtu obce na rok 2017 

Předsedající představil všem zúčastněným zastupitelům rozpočet obce na rok 2017. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje rozpočet obce na rok 2017. 

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

Usnesení č.43 bylo schváleno. 

 

5. Došlá pošta, různé: 
a) Prostřednictvím e-mailové pošty došla na OÚ žádost paní Sekaninové o prodej 2 částí 

pozemků č.1613/7 o celkové výměře 25 m2. Pozemky jsou přilehlé k budově č.78/1. 

Zastupitelstvo obdrželo zprávu od geodeta pana Polívky ohledně zaměření výše zmíněných 

pozemků. Bylo provedeno místní šetření některými členy zastupitelstva, nyní je očekávána 

oficiální žádost paní Sekaninové. 

 

b) Žádost č.211/16 paní Sekaninové ohledně instalace 3 stožárů el.vedení. 

Návrh usnesení: 

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu IP-12-6010856, Srbeč, parc.č.78/1 – přípojka NN 

č.smlouvy IP-12-6010856/001 

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

Usnesení č.44 bylo schváleno 

 

c) Žádost č. 246/16 pan Hamáček z č.p.66 (budova býv.kina) žádá o výměnu střešních 

oken, která jsou zkřížená a tudíž nefunkční. Pan Hamáček je ochoten výměnu udělat sám. 

Návrh pana starosty – učinit místní obhlídku dle domluvy a prostudovat dokumentaci ke 

stávajícím oknům. 

 

d) Žádost č.286/16 o pracovní místo na pozici úklid OÚ – žádost podala jako jediný 

uchazeč o tuto pracovní pozici paní Hana Kandlerová dne 16.12.2016. 

Žádost byla panem starostou přijata.  

Na žádost místostarostky M.Mydlářové a zastupitelky D. Kederové bude panem starostou 

vypracována pracovní náplň této pracovní pozice.  

 

e) Na obecní úřad došly dvě nabídky svozu komunálního odpadu. První nabídka je  

od firmy AVE, která nabízí svoz odpadu 1x za 14 dní, případnou náhradu nádoby  

na odpad si občané, na rozdíl od firmy Marius Pedersen, hradí sami. 

Druhá nabídka je od firmy Marius Pedersen, která nabízí stejné ceny za svoz odpadu jako 

v loňském roce.  

Návrh usnesení. 

Přesedající navrhuje vybrat pro svoz komunálního odpadu firmu Marius Pedersen. 

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

Usnesení č.45 bylo schváleno. 

 

f) Žádost č.288/16 - pan Milan Zámostný, Sumrakov 67, pošta Strmilov, jakožto vítěz 

výběrového řízení na realizaci projektu „ Oprava a modernizace hřbitovních zdí v urnovém 

háji v Srbči na p.p.č. 177, odstupuje od uzavření smlouvy o dílo. 

 

 

 



Různé: 

a) Povodňový plán obce Srbeč je zpracován. 

 

b) Posouzení budov obce z hlediska energetické náročnosti, tzv. PENB, vychází ze zákona 

č.406/2006. Nahlášeny jsou budovy č.p.16, 15, 44, 66. 

 

c) Výměna vchodových dveří do školky začne po Novém roce, investice cca 22 000 Kč 

bude hrazena z fondu Svazkové školy. 

 

d) Pasport místních komunikací bude nutné nechat vyhotovit z kraje roku 2017, aby mohly 

být využívány různé dotace na opravu komunikací. Cena tohoto dokumentu je přibližně 

30 000 Kč. 

 

e) Kontrolní komise ve složení D. Kederová, T. Kytka (P. Douša se omluvil) provedli dne 

14.12.2016 kontrolu na OÚ, o výsledku kontroly D. Kederová informovala přítomné 

zastupitele. Zápis z této kontroly bude předložen 15.1.2017 

 

f) Místostarostka M. Mydlářová nemůže organizační řád OÚ zpracovat z důvodu časové 

vytíženosti - dokončení studia na VŠ. Ve spolupráci s panem starostou však organizační řád 

bude připomínkovat, jako ostatní zastupitelé. 

 

 

6. Diskuze: 

 

7. Závěr 
Veřejná schůze zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena dne 19. 12. 2016 v 18:25 h. 

Zapsala:         Daniela Kederová 

Zápis ověřili: Tomáš Kytka 

          JUDr. Vladimír Kalina 

Starosta:        Tomáš Cimrman                                

 


