Zápis z veřejné schůze
zastupitelstva obce Srbeč,
29.9.2017 od 18.00 hodin v budově
obecního úřadu.
Přítomni: Tomáš Cimrman, Bc. Monika Mydlářová Bc. Daniela Kederová,
JUDr. Vladimír Kalina, Tomáš Kytka, Pavel Klíma
Omlouvá se: Pavel Douša
Hosté: 0
Program: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zasedání
4. Informace od starosty
5. Došlá pošta
6. Diskuze
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 Klíma, Vladimír Kalina, zapisovatelem - Monika
Mydlářová
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Pavla Klímu a pana Vladimíra Kalinu.
Zapisovatelkou volí paní Moniku Mydlářovou.
Výsledek hlasování: pro-4, proti-0, zdržel se-2
Usnesení č. 22 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 29. 9. 2017.
Výsledek hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se -0.
Usnesení č.23 bylo schváleno.

4.

Informace od starosty:
a). Změna rozpočtového opatření č. 6,7,8. Pan starosta seznámil zastupitele se změnami
rozpočtových opatření. Zastupitelé berou na vědomí.
b). Pan Kalina navrhuje schůzku s administrativní pracovnicí obce, na které budou
projednány prvotní návrhy rozpočtu obce na r. 2018. Pro uskutečnění schůze pan Kalina
navrhne tři termíny.

5.

Došlá pošta:
a) Pan starosta přednesl žádost pana Míky s č. j. 169/17 o zpřístupnění informací.
Tuto žádost zpracuje pan starosta.
b) Pan starosta přednesl žádost pana Václava Kříže s č.j. 141/17 – žádost o
zpřístupnění informací. Pan starosta upozorní pana Kříže, že žádost nesplňuje
formální požadavky.
c) Společnost M Build s. r. o. již dříve zaslala konečné vyúčtování za provedené práce
při opravě a modernizaci hřbitovních zdí v urnovém háji v Srbči, přičemž
provedené dílo bylo převzato protokolárně a bez připomínek obou stran.
V současné době po celkovém ukončení prací a převzetí díla byly touto společností
zaslané nepřehledné materiály s názvem vícepráce, což vyvolá další komunikaci
mezi oběma stranami. O průběhu a výsledku jednání bude podrobně zastupitelstvo
informováno.

6. Diskuze:
a) Paní Kederová informovala o dění v DSO týkající se situace v Tuřanech.
b) Pan Kytka navrhl odstranění nefunkční lampy u místní Sokolovny. Akci provede
spolu s panem Klímou, který zajistí odvoz materiálu.
c) Advent – paní Kederová a Mydlářová zajišťují letošní adventní akce – Mikulášská
– Studio Labyrint 3. 12., adventní koncert - sbor Gaudium Kladno 17. 12., zahájení
adventu 26.11.
d) Monika Mydlářová provede závěrečné vyúčtování dotace SFROM 2016 – oprava
hřbitovních zdí urnového háje v Srbči.
7.

Závěr
Veřejná schůze zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena dne 29. 9. 2017 v 19:35 h.
Zapsala:
Monika Mydlářová
Zápis ověřili: Vladimír Kalina
Pavel Klíma
Starosta:
Tomáš Cimrman

