Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč,
13.3.2017 od 18.00 hodin v budově
obecního úřadu.
Přítomni: Tomáš Cimrman, Pavel Klíma, Bc.Monika Mydlářová, Bc. Daniela
Kederová, JUDr.Vladimír Kalina, Tomáš Kytka.
Omlová se: Pavel Douša.
Program: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zasedání
4. Došlá pošta, různé
5. Diskuse
6. 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 Klíma a Tomáš Kytka, zapisovatelem - Monika
Mydlářová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Pavla Klímu a pana Tomáše Kytku.
Zapisovatelkou volí paní Moniku Mydlářovou.
Výsledek hlasování: pro-5, proti-0, zdržel se-1 (Mydlářová).
Usnesení č.1 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 13.3 2017.
Výsledek hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se -0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.

4.

Došlá pošta, různé:
a) Revitalizace hřbitovních zdí – 2. oslovená vítězná firma Milan Zámostný,
Sumrakov 67, pošta Strmilov, odmítla realizaci zakázky. Výběrová komise ve
složení V. Kalina, T. Kytka, D. Kederová proto vybrala další vítěznou firmu v
pořadí: M Build s.r.o., Město Písek, Na Paškovce 2202.
Smlouva o dílo byla s výše uvedenou firmou podepsána, realizace prací bude podle
smlouvy zahájena 1.4.2017.
b) Zastupitelé byli panem starostou seznámeni s rozpočtovými opatřeními č.1 a č. 2 za
rok 2017 (přesun položek v rámci již dříve schváleného rozpočtu).
c) Pan starosta předal zastupitelům k nahlédnutí auditní zprávu o výsledku
hospodaření obce za rok 2016. Zpráva uvádí, že nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky.
d) Pan starosta přijal žádost pana Pavla Houdy o využití nebytových prostor č.p.44
(bývalý obchod) ke zřízení nevýdělečné tělocvičny. Zastupitelé se dohodli, že s
panem Houdou bude sjednána schůzka ke zjištění podrobnějších informací.
e) JUDr. Kalina, zodpovědný za projekt Pošta Partner, informoval zastupitele o
nezbytnosti zvýšeného zabezpečení objektu č.p.16 – OÚ a pošty. Cena dodavatele
za zhotovení díla je zkalkulována na 28.338,- Kč. Pan starosta navrhl na základě
těchto informací usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje zabezpečení objektu č.p. 16 – budova OÚ a
pošta z důvodu vyššího stupně zabezpečení.
Předpokládané náklady projektu: 28.338,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5.

Diskuze:
Do diskuze nebyly vneseny žádné dotazy, ani připomínky.

6.

Závěr
Veřejná schůze zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena dne 13. 3. 2017 v 19:40 h.
Zapsala:
Monika Mydlářová
Zápis ověřili: Tomáš Kytka
Pavel Klíma
Starosta:
Tomáš Cimrman

