
 

 

Zápis z veřejné schůze 

zastupitelstva obce Srbeč, 

13.6.2017 od 17.00 hodin v budově 

obecního úřadu. 

 
 

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

                  JUDr. Vladimír Kalina, Tomáš Kytka, Pavel Klíma, Pavel Douša. 

 

Hosté:       Jiří Vitner 

    

Program: 1. Zahájení 

                  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

                  3. Schválení programu zasedání 

                  4. Závěrečný účet Obce Srbeč za rok 2016 

                  5. Závěrka 2016 

                  6. Došlá pošta, různé  

                  7. Diskuse 

         8. 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 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-5, proti-0, zdržel se-2  

Usnesení č.4 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 13.6 2017. 

Výsledek hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se -0. 

Usnesení č.5 bylo schváleno.   



4. Závěrečný účet Obce Srbeč za rok 2016 

Předsedající představil všem zúčastněným zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2016. 

Příjmy – plán:  3 310 000 Kč 

Reálné příjmy: 4 623 000 Kč 

Výdaje – plán:  3 310 000 Kč 

Reálné výdaje: 3 679 218,04 Kč 

 

Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny drobné nedostatky: 

 

1. Územní samosprávný celek nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné 

znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání. Obec 

zveřejnila způsobem umožňující dálkový přístup pouze zprávu o přezkoumání a stručný 

přehled hospodaření, chybí podrobné členění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby.  

2. Záměr obce pronajmout nemovitost nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 

dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. Obec dne 3. 3. 2016 uzavřela nájemní 

smlouvu o pronájmu garáže, ke dni dílčího přezkoumání, nedoložila záměr obce tuto 

nemovitost pronajmout. 

 

Náprava byla sjednána po odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2016. 

 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 

2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou nedostatků, 

uvedených ve Zprávě a přijímá nápravná opatření, potřebná k nápravě chyb a nedostatků. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
5. Závěrka 2016 

Předsedající přednesl všem zúčastněným zastupitelům závěrku za rok 2016, včetně výsledku 

hospodaření ve výši 472 262,07 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje účetní závěrku za rok 2016, včetně výsledku hospodaření 

ve výši 472 262,07 Kč. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno 

  

6. Došlá pošta, různé: 

a) Pan Mandík zaslal na obecní úřad žádost dne 29.3.2017, s č.j.32/17, která se týkala 

odkoupení části cesty 35 m2, u jeho pozemku č.p.60, na které by mohl skladovat 

palivové dříví. 

Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem obecních pozemků. V tomto případě by 

jednalo o možný pronájem části cesty, přičemž nejprve bude uděláno místní 

šetření. 

Návrh usnesení: 

Přesedající navrhuje, aby před pronájmem cesty panu Mandíkovi bylo provedeno 

místní šetření.  

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0  

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 



b) Pan Bruna zaslal na obecní úřad žádost ze dne 23.5.2017, č.j.72/17 o vyřešení 

„černé skládky“, která vznikla ve formě navážky s kousky cihel, kamenů a dalšího 

výkopového materiálu pocházejícího ze zahrady pana Doubravského. Pan 

Doubravský s vědomím pana starosty navezl tento materiál před vchod do svého 

domu, aby jím zpevnil parkovací místo. Stížnost pana Brůny řešil odbor životního 

prostředí na MěÚ Rakovník. Dne 15.6. v 9:00 je naplánována schůzka s referentem 

životního prostředí z Nového Strašecí, kam byla celá kauza postoupena. 

Další dotaz pana Brůny směřoval na výši finančních prostředků, které měla obec 

Srbeč údajně získávat z pronájmu obecního pozemku, na němž byla za minulého 

režimu postavena Jednota Srbeč. Pan starosta vysvětlil tento dotaz na tomto 

veřejném zasedání následovně. Obecní pozemek o výměře 288 m2 byl firmě COOP 

(dříve Jednota) řádně prodán v roce 2012 za cenu 500 Kč/m2. V předchozích letech 

obec žádné peníze od Jednoty za pronájem pozemku neinkasovala. 

Návrh usnesení: 

Předsedající navrhuje, aby pan Brůna obdržel odpovědi na své otázky ve smyslu 

výše zmíněných souvislostech. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0  

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

c) Další dotaz pana Brůny se týkal obecních pozemků, nacházejících se vedle 

hasičské nádrže. Dle jeho informací měly být v minulosti pozemky prodány, pan 

starosta tuto informaci zastupitelům nepotvrdil.  

 

d) Pan Brůna dále žádá dne 29.5.2016, č.j.78/17 o odkoupení obecního pozemku 

parcelní číslo 1560/1,nacházejícího se před vjezdem do jeho domu č.p.9. Důvodem 

žádosti je zlepšení vjezdu do jeho dvora. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Srbeč zamítá žádost pana Brůny o prodej obecního pozemku 

parcelní číslo 1560/1. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0  

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

e) Paní Marta Borowiecová, zastoupená panem Františkem Fridrichem, žádá o 

uzavření směnné smlouvy. Předmětem této smlouvy jsou pozemky: obecní 

pozemek č.155/7 o výměře 657 m2, pozemek paní Borowiecové č. 1284/48 o 

výměře 755 m2, na kterém se v současné době nachází obecní vodovod. Bude 

provedeno místní šetření do 30.6.2017. 

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh smlouvy, pan starosta bude zastupitelstvo 

informovat o výsledku místního šetření. 

 

 

f) V roce 2016 byla obci Srbeč udělena dotace na revitalizaci urnového háje a dotace 

na konání senátních voleb. 

 

g) Oznámení společnosti ČEZ – v budoucnosti by měla být provedena výměna kabelů 

el.vedení, zástupci ČEZ obec žádají o odstranění místního rozhlasu a lamp ze 

stožárů el.vedení. Podrobnosti o tomto požadavku zjistí pan Tomáš Kytka, který 

kontaktuje pana Brožka – technika rozvoje, oblast Kladno  

 

 



h) Pan starosta dává přítomným na vědomí, že byly provedeny drobné změny 

v rozpočtovém opatření č. 3, 4, 5. Důvodem změny je převod mezi položkami 

v rozpočtu. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

i) Kotel školka – v současné době obec čeká na druhý rozpočet od řevničovské firmy 

Vitner 

 

j) Veřejné osvětlení obce – zadáno firmě Elektro – Miplet. 

Celková částka vyčleněná na opravu veřejného osvětlení činí 200 000 Kč včetně 

DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje generální opravu veřejného osvětlení v max. 

částce do 200 000 Kč, kterou bude realizovat firma Elektro – Miplet v.o.s. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

k) Žádost paní Kateřiny Mlsnové ze dne 13.6.2017, č.j.86/17, o nápravu počínání 

pana Brůny, který brání paní Mlsnové ve vjezdu do jejího domu. 

K této věci není obec Srbeč kompetentní, celou záležitost si bere na starost pan 

Vladimír Kalina. Pokud by bylo prokázáno opakované narušování občanského 

soužití, bude třeba případ postoupit přestupkové komisi do Nového Strašecí. 

 

l) Paní Sekaninová žádá dne 25.4.2017 o povolení kácení tří vzrostlých javorů 

náletového typu na jejím pozemku p.č.991/2. Stromy ohrožují bezpečnost. 

K žádosti bylo připojeno vyjádření ke stavu javorů. Z posudku vyplývá, že stromy 

svým náklonem opravdu představují riziko pádu na stodolu paní Sekaninové a 

pozemek pana Řebíka. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč povoluje na základě odborného vyjádření kácení tří 

vzrostlých javorů náletového typu i mimo stanovený termín pro kácení stromů. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č.12 bylo schváleno.  

 

m) Žádost paní Sekaninové o vydání souhlasného stanoviska – Prohlášení o shodě na 

průběhu hranic. Prohlášení se týká opravného zakreslení cesty vedoucí na pozemku 

paní Sekaninové do katastrální mapy Srbče dle vypracovaného výměru panem 

Podpěrou. Nynější zákres cesty neodpovídá skutečnosti – cesta vede pod stodolou 

paní Sekaninové.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s prohlášením o shodě na průběhu hranic p.č.1613/7 a 

p.č.995 v k.ú.obec Srbeč. 

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

n) DSO – zápis z poslední valné hromady zajistí D. Kederová a bude informovat 

ostatní zastupitele o dění ve Svazku na příštím veřejném zastupitelstvu. 

 

o) Prostor bývalého obchodu paní Větrovcové bude vypůjčen panu Houdovi za 

účelem provozování posilovny. Smlouvu o výpůjčce má v kompetenci pan Kalina. 

 



 

 

7. Diskuze: 

Host žádný dotaz nevznesl.                                                                                            .  

 

8. Závěr 

Veřejná schůze zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena dne 13. 6. 2017 v 19:05 h. 

Zapsala:         Daniela Kederová 

Zápis ověřili: Tomáš Kytka 

          Pavel Douša 

Starosta:        Tomáš Cimrman                                

 


