Zápis z veřejné schůze zastupitelstva Obce Srbeč
konané 16. 1. 2018 od 17 hodin v budově obecního
úřadu
Přítomni: Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová, Daniela Kederová, Vladimír Kalina, Tomáš
Kytka, Pavel Klíma, Pavel Douša
Hosté: p. Rinágel, p. V. Řebík, p. K. Řebík, p. Jung, p. Suchý, p. Hotový
Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu zasedání
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného zástupce
provozovatele odpovídající za provozování vodovodu dle § 6 odst. 11 zák. č.
274/2001 Sb.
Návrh ke schválení vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí
budovy čp. 44 v obci Srbeč
Došlá pošta
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a v 17.05 hodin zahájil veřejné
zasedání zastupitelstva Obce Srbeč
2. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Tomáš Kytka, Vladimír Kalina a zapisovatelem Daniela
Kederová
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Tomáše Kytku
a pana Vladimíra Kalinu. Zapisovatelkou volí paní Danielu Kederovou
Výsledek hlasování: pro - 4 proti - 0 zdržel se - 3
Usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Schválení programu zasedání
Předsedající přečetl program zasedání a navrhuje schválení programu
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje výše uvedený program veřejného zasedání
zastupitelstva Obce Srbeč v jednotlivých bodech ze dne 16. 1. 2018
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
4. Předsedající přednesl návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného zástupce
provozovatele odpovídajícího za provozování vodovodu - § 6 odst. 11. zák. č. 274/2001
Sb.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného
zástupce provozovatele odpovídajícího za provozování vodovodu - § 6 odst. 11. zák.
č. 274/2001 Sb.
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
5. Předsedající přednesl návrh zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v
přízemí budovy čp. 44 na pozemku č. 41 v katastrálním území Srbeč. Pronájem bude
sjednáván na dobu neurčitou.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje vyhlášení zveřejnění záměru na pronájem
nebytových prostor v přízemí budovy č. 44, na pozemku č. 41 v katastrálním území
Srbeč. Pronájem bude sjednáván na dobu neurčitou
Výsledek hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
1. Došlá pošta, různé
a) Předsedající seznámil přítomné s rozpočtem Mateřské školy v Srbči, která je členem DSO
Bez hranic, přičemž tento rozpočet činí 454.140,-Kč.
Hned po té zastupitelka Daniela Kederová ujistila zastupitele obce, že roční obecní příspěvek
ve výši 160 000,-Kč bude a je vždy celý plně exportován do potřeb Mateřské školy v Srbči.
Zastupitel Vladimír Kalina požádal p. Kederovou, která je jako styčný subjekt mezi Obcí
Srbeč a DSO, aby na příštím veřejném zasedání toto tvrzení doložila a upřesnila konkrétně, za
co byla plně tato částka 160 000,-Kč utracena ve prospěch naší Mateřské školy v Srbči.
V roce 2018 zastupitelstvo požaduje z obecního příspěvku ve výši 160 000 Kč investovat do
potřebných předmětů v MŠ a to po dohodě s vedoucí MŠ. Jedna z investic se určitě bude týkat
nových dveří, které spojují chodbu a kuchyni. Zastupitelka D. Kederová rovněž na příštím
veřejném zasedání bude zastupitelstvo informovat o konkrétních požadavcích, po dohodě

s vedoucí MŠ, resp. jaké konkrétní požadavky stran MŠ budou vzneseny k útratě ročního
obecního příspěvku. Zastupitelka D. Kederová toto přislíbila.
b). Předsedající seznámil přítomné s novou situací, kdy od 1. 1. 2018 si Základní škola a
Mateřská škola Bez hranic již bude plně sama úkolovat svoje pracovní síly a zaměstnanci,
kteří byli na částečný pracovní úvazek vedeni pod Obcí Srbeč, budou plně již dispozičně na
plném pracovním úvazku pod tímto subjektem. Režim a platba obědů pro občany obce Srbeč
tedy spadá již do plné kompetence Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, přičemž i oni
stanoví způsob platby obědů a výši platby za tyto obědy. Z toho důvodu budou obědy v ceně
60,-Kč, jako je to v obci Tuřany a Mšec (DSO). Zastupitelstvo bere toto na vědomí s tím, že
starosta obce na úřední desce tuto informaci zveřejní.
c). Dále předsedající seznámil zastupitele se zprávou Krajského úřadu Středočeského kraje a
zrekapituloval celou kauzu ve věci černé skládky zeminy před č. p. 8 v Srbči, kdy si stížnost
opakovaně podávala p. Marcela Barešová. Starosta obce seznámil zastupitele s dalším
postupem, aby se dále věcí zabýval Odbor životního prostředí jako správní orgán v Novém
Strašecí a ve spolupráci s ním bude řešen další postup v této věci, přičemž průběžně bude
zastupitele o těchto skutečnostech informovat na každém veřejném zasedání obce, až do
ukončení kauzy.
K tomu T. Kytka navrhl, aby si obec vyžádala zprávu z odboru životního prostředí v N.
Strašecí k celé této kauze. Ze zprávy patrně vyjdou dvě možnosti – buď bude obci nabídnuta
legalizace navážky zeminy i z předchozích let nebo její odstranění. Konečný závěr pak bude
v rozhodovací kompetenci zastupitelstva obce.
Místostarostka navrhla, aby byla s paní Barešovou projednána možnost úpravy silnice v místě
jejího bydliště a v místě přilehlých sousedních domů. Tato možnost by mohla vyřešit
dlouhotrvající spory mezi sousedy. S ohledem na to, že informačně a dokumentačně není
tento případ vyřešen do situace podání návrhů, berou zastupitelé současný stav pouze na
vědomí.
Zastupitel Vladimír Kalina podotkl, že v současné době dostal za úkol pro obec zjistit
podmínky úvěru ve výši až 2 mil. Kč u peněžního ústavu a v případě schválení takového
úvěru by se opravily všechny místní komunikace, včetně té, která je předmětem tohoto
jednání a nevyloučil i doplnit finance z rozpočtu obce, za účelem dílčí revitalizace centra obce
Srbeč.
d). Starosta nastolil i otázku hledání zaměstnance na úklidové práce v Srbči. Paní
místostarostka se ujala slova a přislíbila okamžitě inzerovat tento požadavek.

6. Diskuze
a) Starostovi obce přímo v rámci diskuze předložil p. V. Řebík písemnou žádost o úpravu
cesty k domu čp. 108 s odůvodněním, že tato neupravená cesta je v neutěšeném stavu, plná
výmolů a proto požaduje schválení položení asfaltového recyklátu, kdy sám je schopný se
účastnit v rámci zajištění této akce. Starosta jmenovanému přislíbil, že se zastupitelé budou
touto situací zabývat na dalším veřejném zasedání.

Dále p. V. Řebík spolu se svým bratrem K. Řebíkem přednesli přítomným zastupitelům svůj
požadavek na zlepšení kvality vody. Dle jejich slov je voda natolik neuživatelná, že rychle
ničí svojí zásaditostí vanové, sprchové i umyvadlové baterie a je prakticky v tomto
problémová. K tomuto názoru se připojil i další přítomný p. J. Hotový, který bydlí ve stejné
lokalitě. Pan V. Řebík navrhuje, aby mu platba za spotřebovanou vodu byla snížena, pokud
bude mít špatnou kvalitu a rovněž navrhl řešení – propojením vodovodního okruhu na konci
obce Srbeč. Starosta obce seznámil jmenované, že v průběhu roku 2018 dojde
k požadovanému propojení vodovodního vedení a tato investice je i evidovaná v rozpočtu
obce na r. 2018.
b) Přítomný člen Srbečských dobrovolných hasičů (SDH) p. V. Rinágel seznámil zastupitele,
že má informaci, kdy měli údajně přislíbeno od účetní obce, že když do konce roku 2017 si
vyberou potřebné zboží, tak jim bude proplaceno v rámci příspěvku na rok 2017, ale bylo prý
nakonec účetní sděleno, že to takto není možné a nelze to zaúčtovat. Rovněž navrhl, aby byl
SDH na rok 2018 příspěvek z obecního rozpočtu navýšen o částku 45 000,-Kč, která hasičům
de facto propadla. Starosta obce se s ohledem na neinformovanost nedokázal ihned k věci
vyjádřit a odkázal p. V. Rinágela, aby si za tím účelem sjednal schůzku s účetní obce s tím, že
zápis z této schůzky mezi ním a účetní obce bude zveřejněn, aby bylo zřejmé, kde se stala
chyba. V. Rinágel s takovým postupem souhlasil.
c) Do diskuse dále vstoupil i zastupitel V. Kalina a upozornil na byt p. D. Hotového, kde se
množí v některých částech plíseň. Po jednání s odborníky se domluvil s p. D. Hotovým, že
bude po dobu min. 15 dní vytápět byt na teplotu 25 st. C. a on si překontroluje situaci a
stanoví se další postup. Rovněž upozornil, že pronájem prostor pod bytem p. Davida H. by
měl být také řešením, protože údajně, když se pod tímto bytem dříve v těchto prostorách
topilo, tak problematika s plísněmi prakticky nebyla. Příspěvek zastupitele Pavla Douši, který
jeden z bytů obývá, vyzněl v tom smyslu, že konkrétně u něho je vlhkost zřejmě způsobena
špatnou izolací, která byla před mnoha lety instalována jen z části (chybí izolace na zadní
stěně budovy bývalého kina) a zabudováním plastových oken. V bytech chybí také digestoře.
Předsedající navrhuje tento problém s obecními byty řešit na pracovní poradě. K obhlídce
bytů přizve jako starosta odborníka, který poradí, jak situaci řešit, přičemž digestoř považuje
jako jednu z důležitých a zásadních forem ochrany proti plísním – odsáváním vlhkosti při
vaření. Nájemníci s tímto postupem souhlasí a počkají na výsledek takového jednání i na
samotné řešení situace, stran p. starosty.
Dalším diskusním příspěvkem byl dotaz p. V. Řebíka, jež se týká odstranění štěrku před
domem paní Barešové na žádost obce. Nerozumí tomu, proč p. Doubravskému byla skládka
zeminy povolena, a paní Barešové bylo skladování štěrku zakázáno a musel být štěrk
odvezen. Pan starosta slíbil, že ve lhůtě dohledá, kdy k takovému průběhu události došlo a
podá mu k tomu písemné vysvětlení.
V závěru diskuze si vzal slovo p. J. Hotový a podal si stížnost na brigádnici obsluhy poštovní
přepážky Sabinu Kandlerovou, kde uvedl, že je na občany drzá a sprostá. Zastupiteli byl
požádán, aby byl konkrétní, že takové obvinění je dost vážné. Zastupitelům bylo sděleno, že
se k věci vyjadřovat nebude. Po opakované žádosti o uvedení vůči komu byla jmenovaná
sprostá a drzá a jakými slovy resp. jaké výrazy používala, opakovaně uvedl, že se k věci již
dále vyjadřovat nebude. Na to byl pověřen zastupiteli garant pošty partner, zastupitel
V. Kalina, aby celou věc prošetřil.

7. Závěr
Veřejná schůze zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena dne 16. 1. 2018 v 19:15 hodin.

Zápis provedla: Daniela Kederová
Zápis ověřil:

Tomáš Kytka

Zápis ověřil:

Vladimír Kalina

