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VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
konaná dne 13. dubna 2018 od 18.00 hodin na Obci Srbeč
Přítomni:
Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová, Daniela Kederová, Vladimír Kalina,
Tomáš Kytka, Pavel Douša, Pavel Klíma
Hosté:
V. Rinágel, Z. Řebíková, P. Krupička, M. Krupičková, M. Pomothy, J.
Janovská, M. Brůna, D. Svoboda, H. Fischerová, J. Fischer
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu VZ
Zpráva o výsledku hospodaření DSO
Zpráva o výsledku kontroly kontrolního výboru
Zpráva o šetření stížnosti občanů p. Brůny a p. Barešové
Návrh na schválení celoroční nabídky společnosti ROZA, CZ s.r.o.
Mšec k údržbě travnatých ploch v obci Srbeč
8. Došlá pošta
9. Diskuze
10. Závěr
1. Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a v 18.00 hodin zahájil
samotné veřejné zasedání zastupitelů Obce Srbeč
2. Zapisovatelkou byla navržena Daniela Kederová a ověřovatelé zápisu byli
navrženi Vladimír kalina a Tomáš Kytka.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč volí jako zapisovatelku Danielu Kederovou a
ověřovatele zápisu Vladimíra Kalinu a Tomáše Kytku
Výsledek hlasování pro - 4, proti - 0, zdržel se – 3
Usnesení č. 5 bylo schváleno
3. Schválení programu
Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke schválení programu veřejného
zasedání - jiný návrh nebyl podán.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje výše uvedený program veřejného
zasedání zastupitelstva ze dne 13. dubna 2018
Výsledek hlasování pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
4. Zpráva o výsledku hospodaření DSO
Zastupitelka Daniela Kederová, jako předsedkyně kontrolního výboru,
podala referát o tom, že účetní DSO p. Hotová zaslala hospodářský výsledek
za rok 2017, týkající se hospodaření MŠ Srbeč ke dni 31. prosinci 2017.
Předložená částka 51 380,81 Kč byla během ledna 2018 využita na vybavení
ložnice MŠ Srbeč novými skříňkami a do školní jídelny bylo zakoupeno
nové nerezové nádobí a nerezový pracovní stůl. Zastupitel V. Kalina pouze
podotkl, že Obec Srbeč zaslala DSO na rok 2017 celkovou částku ve výši
160 000,-Kč a že ve zprávě kontrolního výboru bude informace o
jednotlivých nákladových položkách, za co byla celá tato částka utracena.
5. Zpráva o výsledku kontroly Kontrolního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru zastupitelka Daniela Kederová se omluvila
za absenci zprávy KV za 1. čtvrtletí 2018 a podala informaci, že výsledek
kontroly bude předložen na dalším veřejném zasedání, aby mohl na tuto
kontrolu včas navázat i Finanční výbor.
6. Zpráva o šetření stížnosti p. Brůny a p. Barešové
Předsedající vyzval místostarostku obce Moniku Mydlářovou, aby podala
referát o výsledku místního šetření týkajícího se komunikace č. 1560/1.
Jmenovaná podala zprávu o situaci v dané oblasti, ze které bylo jednoznačně
zřejmé, že komunikace je ve špatném stavu, plná výmolů. Výsledkem šetření
je zpráva, ze které vyplývá nutnost tuto situaci kompletně řešit v celém
rozsahu.
Zastupitel V. Kalina navrhl postup, kdy by se obec obratem finančně
zabezpečila (půjčka - úvěr), na čemž by se okamžitě podílel a dílčím
způsobem se nejprve ihned řešila kritická situace v dané lokalitě obce (viz
zpráva p. Mydlářové) s využitím krátké úpravy současné projektové
dokumentace. Zároveň pro urychlení řešení zdůraznil, že kdo by hlasoval
proti návrhu, aby se k tomu řádně vyjádřil, protože situace je vážně kritická a
jakékoliv zdržení by vedlo k eskalaci situace. Zastupitel P. Klíma k tomu
podotkl, že je to jak za totality, přičemž zastupitelé tento názor mlčky přijali,
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nekomentovali jej, a proto se zastupitel V. Kalina dále v této věci přestal
angažovat a ponechal další řešení na vedení obce.
Ostatní zastupitelé hned došli k jinému názoru, že je nejprve nutné zjistit
předběžnou cenu opravy komunikace č. 1560/1, podmínky případného úvěru
a rozhodnout o jeho výši. K tomu starosta připomněl, že z obecního rozpočtu
je vyčleněna částka 800 000,-Kč a není vyloučeno, že by na tuto investici
byla postačující. Za tím účelem starosta svolá pracovní poradu zastupitelů
v co nejkratší době.
V této části jednání se ozvali i přítomní místní občané, kteří oznámili
zastupitelstvu neuspokojivý stav komunikace v oblasti domů u Spáleného
rybníka, včetně kritického stavu zábradlí u mostku přes potok tamtéž a stejně
je i neuspokojivý stav místní komunikace v oblasti tzv. Milské zkratka kolem
domu D. Svobody. Po tomto zjištění starosta obce vyzval občany k sepsání
oficiálních žádostí v této věci s tím, že se bude touto záležitostí přednostně a
aktivně zabývat.
7. Návrh na schválení celoroční nabídky společnosti ROZA, CZ s.r.o. Mšec
k údržbě travnatých ploch v obci Srbeč
Zastupitel V. Kalina přednesl způsob řešení této problematiky formou
dodávky stran shora uvedenou společností, se kterou by byla sepsána řádná
smlouva s dodatkem grafiky všech travnatých ploch v majetku obce Srbeč,
které by musely být posekány celkem v počtu 5 – 6 sečí v ceně 270 000,-Kč,
což považuje za cenu zcela přijatelnou a s ohledem na dobré hospodaření to
obec nijak nezatíží. Ještě dodal, že v minulosti s touto firmou obec neměla
problémy a travnaté porosty již začínají bujet.
Místostarostka p. Mydlářová předložila výsledek jednání na Úřadu práce
v Rakovníku, z čehož vyplynuly dvě zájemkyně o pracovní pozici údržba
zeleně a úklid obce (p. Havlová a p. Gerhartová). Obec by mohla dostat
příspěvek na jedno pracovní místo částku 15 000,-Kč na měsíc a náklady na
pracovníka by byly minimální. V souvislosti s tím předložila p.
místostarostka Mydlářová další návrh, že o seč trávy by se mohla starat firma
Mydlář, přičemž úklid obce a drobné sekání trávy by mohla zajišťovat
pracovnice hrazená ÚP p. Havlová. Výhodou by bylo, že firma Mydlář by
byla pružná v pracovním procesu a to v takovém množství sečí, jak by
situace vyžadovala. O obou návrzích se diskutovalo, ale z formy diskuze již
bylo zřejmé, že návrh na seč travnatých ploch formou ROZA CZ s.r.o.
neprojde a i přítomná veřejnost dávala najevo jasný nesouhlas.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje návrh, aby společnost ROZA CZ s.r.o.
se starala o údržbu zeleně v obci
Výsledek hlasování pro - 1, proti - 6, zdržel se - 0
Usnesení č. 7 nebylo schváleno

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje návrh zaměstnat na úklid a údržbu obce
paní Gerhartovou.
Výsledek hlasování pro - 0, proti - 7, zdržel se - 0
Usnesení č. 8 nebylo schváleno

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje návrh zaměstnat na úklid a údržbu obce
paní Havlovou
Výsledek hlasování pro - 6, proti - 0, zdržel se - 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno
8. A) Došlá pošta a různé
Byla předložena žádost čj. 8/18 Sdružení dobrovolných hasičů Srbeč ohledně
převodu financí z roku 2017 na rok 2018.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje převod finančních prostředků v
celkové částce 119 523,-Kč.
Výsledek hlasování pro - 5, proti - 0, zdržel se - 2
Usnesení č. 10 bylo schváleno
V této fázi jednání zastupitel V. Kalina požádal zastupitele P. Klímu, zdali by
byl tak laskav a mohl uvést, proč se jako hasič zdržel hlasování o věci ve
prospěch právě hasičů. Odpověď zněla, že má nejasnosti ohledně převodu
těchto financí. Na to zastupitel V. Kalina po dohodě s p. Rinágelem, který
převzal tuto záležitost ohledně financování, inicioval další schůzku s účetní
obce za přítomnosti p. Rinágela, který si sám navíc vyžádal osobní účast p.
místostarostky, která souhlasila. Termín bude telefonicky dohodnut.
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B) Došlá pošta a různé
Byla předložena žádost čj. 42/18 o poskytnutí dotace pro Sokol Srbeč
v celkové výši 50 000,-Kč, na nákup hráčů, tréninkových míčů a dresů,
údržbu budovy Sokolovny a fotbalového hřiště.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje poskytnutí dotace pro TJ Sokol Srbeč ve
výši 50 000,-Kč
Výsledek hlasování pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
C) Došlá pošta a různé
Byla předložena žádost čj. 31/18 paní Pavly Veselé z Prahy. Žádost se týká
možnosti pronájmu pěti a více hektarů obecních pozemků za účelem
pastevního chovu koní. Na tuto žádost odpoví starosta obce, že obec Srbeč
žádné takové pozemky nevlastní.
D) Došlá pošta a různé
Byla předložena žádost Společenství Dobromysl ze 13. dubna 2018 o
drobnou rekultivaci bez čj. Tato žádost se týká malé rekultivace parčíku u
budovy čp. 39. Dle žádosti Společenství Dobromysl na vlastní náklady (práce
a materiál) instaluje na prostranství parkovou lavičku, naveze štěrk a zasadí
drobnou zeleň.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje žádost Společenství Dobromysl na
drobnou rekultivaci v dané lokalitě
Výsledek hlasování pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
D) Došlá pošta a různé
Byla předložena žádost čj. 64/18 o změnu územního plánu Obce Srbeč.
Zastupitelstvo se dohodlo, že na brzké plánované pracovní poradě se věc
dodatečně projedná a zastupitel V. Kalina po předložení veškerých materiálů
od starosty obce zjistí okolnosti k tomuto řešení.
E) Došlá pošta a různé
Starosta obce navrhuje ustanovení výběrové komise pro výběrové řízení na
pozici odborného zástupce provozování obecního vodovodu dle § 6 odst. 11
zák. č. 274/2001 Sb. ve složení místostarostka M. Mydlářová, D. Kederová a
T. Kytka.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení
na pozici odborného zástupce provozování obecního vodovodu dle § 6 odst.
11 zák. č. 274/2001 Sb. ve složení M. Mydlářová, D. Kederová, T Kytka.
Výsledek hlasování pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
F) Došlá pošta a různé
Přítomný občan D. Svoboda vznesl dotaz, zda by mohl z obecního lesa
odkoupit palivové dřevo. Starosta obce mu sdělil, že odtud bylo v nedávné
době vytěženo napadené dřevo jako palivové a nyní se žádné takové dřevo
v lese nenachází.
G) Došlá pošta a různé
Zastupitel V. Kalina si vzal slovo s tím, že bude podrobně informovat o
metodické pomoci stran MV-ČR, kdy se na Obec dostavila pracovnice
ministerstva p. Gaňová a dále chtěl připomenout situaci s plísněmi v bytě D.
Hotového a zjistit situaci ohledně plánované opravy vodní nádrže vodárny
Srbeč. Předsedajícím byl jako jediný limitován časem k podání informace a
po té, co V. Kalina zjistil, že do časového limitu se s diskuzním příspěvkem
nevejde, rozhodl se svůj příspěvek nezačít a předat materiály metodické
pomoci po poradě panu starostovi bez komentáře. Zbývající příspěvky do
diskuse potom nezařadil.
9. Závěr
Veřejná schůze zastupitelstva Obce Srbeč byla ukončena dne 13. dubna 2018
ve 21.10 hodin.

Zapsala:

Daniela Kederová

Zápis ověřili: Vladimír Kalina
Tomáš Kytka
Starosta obce Tomáš Cimrman

