
 

 

Zápis z veřejné schůze 

zastupitelstva obce Srbeč, 

3.7.2017 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. 

    

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 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-4, proti-0, zdržel se-3  

Usnesení č.14 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 3. 7. 2017. 

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

Usnesení č.15 bylo schváleno.  

 

 

 

 

  



 

4. Došlá pošta, různé: 

a) Pan Cmunt se ve své žádosti č.j. 89/17 obrací na zastupitelstvo obce s možností 

uzavření vodovodního řádu na cca 40 minut. Důvodem této uzávěrky je výměna 

vodovodního kohoutu u přípojky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo došlo k závěru, že je nutné, aby pan Cmunt nejprve všechny práce 

náležitě připravil a zastupitelům tuto skutečnost prokázal, aby za účelem opravy 

přípojky, mohl být přívod vody uzavřen pouze na nezbytnou dobu. O této 

skutečnosti bude včas OÚ Srbeč informovat odběratele vody. 

Výsledek hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se -1. 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

b) Žádost pana Brůny, č.j.117/17 – pan Brůna žádá o možnost zřízení přípojky vody 

do jeho domu. Veškeré stavební práce si pan Brůna zajistí na vlastní náklady. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje vybudování přípojky k domu pana Brůny na 

jeho vlastní náklady. 

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

Usnesení č.17 bylo schváleno. 

 

c) Žádost č.j.102/17 firma ES Projekt Louny z roku 2013, kdy byla uzavřena smlouva 

o smlouvě budoucí, žádá o vytvoření smlouvy – zřízení věcného břemene týkající 

se vedení el.proudu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření věcného břemene pod 

č. IV – 12 – 6016551/005 ze dne 30.12.2013. 

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

Usnesení č.18 bylo schváleno. 

 

d) Návrh na uzavření směnné smlouvy týkající se pozemků č.155/7 o výměře 657 m2 

(obecní pozemek) a č. 1284/48 o výměře 755 m2 (pozemek paní Borowiecové), na 

kterém se v současné době nachází obecní vodovod.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje uzavření směnné smlouvy pozemku č.155/7 o 

výměře 657 m2 a pozemku č. 1284/84 o výměře 755 m2.  

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

Usnesení č.19 bylo schváleno. 

 

e) Pan starosta seznámil přítomné zastupitele s činností Svazkové školy. D. Kederová 

zajistí na další schůzi zastupitelstva seznam investic, které byly do jednotlivých 

škol a školek Svazku v období 1-6/2017 poskytnuty. 

 

f) Závěrečná kontrolní prohlídka na pozemku paní Borowiecové se uskuteční 

11.7.2017 v 9:30, pana starostu zastupuje místostarostka M. Mydlářová. 

 

 

 

 

 



 

g) Smlouva o výpůjčce týkající se obecního majetku (prostor bývalého obchodu paní 

Větrovcové) a pana Houdy – M. Mydlářová předá panu Houdovi návrh smlouvy, se 

kterým byli všichni přítomní zastupitelé seznámeni.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce, který bude předložen 

panu P. Houdovi k vyjádření. 

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

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

h) Firma ZR Slaný předložila rozpočet na výměnu kotle včetně instalace ve výši 

387 000 Kč. Druhou rozpočet byl poptán od firmy Radek Vinter z Řevničova. 

Rozpočet této firmy na realizaci stejného projektu činí 469 000 Kč. V době 

dlouhodobé nepřítomnosti starosty obce, bude se zástupci firmy ZR Slaný 

komunikovat místostarostka Monika Mydlářová.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje firmu ZR Slaný pro realizaci projektu – 

výměna kotle a celková generální oprava kotelny. 

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

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

i) Oznámení společnosti ČEZ – záměr demontovat venkovní el. vedení a podpěrné 

body od kostela sv. Jakuba směrem na Mšec. Náhradou tohoto vedení bude 

kabelové. Informace zjistil pan Tomáš Kytka. Realizování záměru není prozatím 

časově určeno. 

 

j) Akce oprava a modernizace hřbitovních zdí firmou M Buid s.r.o. byla převzata ve 

formě protokolu o předání stavby panu starostovi a zároveň byla předložena faktura 

za dokonané dílo ve výši 409 802 Kč, kterou pan starosta obratem zaplatil. 

 

k) S ohledem na zdravotní stav pana Preisslera, který si od obce pronajímá garáž za 

budovou Jednoty Srbeč, natře a opraví nejprve velké plechové dveře u budovy OÚ, 

v roce příštím bude pokračovat v nátěru dveří garážových za budovou Jednoty 

Srbeč (dle smlouvy o pronájmu). 

 

l) Paní Marcele Matyášové bude zajištěna výpomoc při úklidu obce formou inzerátu. 

 

 

5. Diskuze: 

Diskuse neprobíhala, neboť na zasedání nebyl přítomen žádný host.  

 

6. Závěr 

Veřejná schůze zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena dne 3. 7. 2017 v 19:15 h. 

Zapsala:         Daniela Kederová 

Zápis ověřili: Tomáš Kytka 

          Pavel Douša 

Starosta:        Tomáš Cimrman                                

 


