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VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 
konaná dne 25. června 2018 od 18.00 hodin na Obci Srbeč 

 

 

Přítomni: 

Tomáš Cimrman, Monika Mydlářová, Daniela Kederová, Vladimír Kalina, 

Pavel Douša 

 

Omluveni: Tomáš Kytka, Pavel Klíma 

 

Hosté: 

Pan Jung 

 

Program: 

 
1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu VZ 

4. Kontrola usnesení  

5. Schválení počtu členů zastupitelů v následném volebním období  

6. Schválení směrnice č. 1/2018 k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)  

7. Zpráva o provedené kontrole MV-ČR, ohledně výkonu samostatné působnosti 

svěřené orgánům obce Srbeč  

8. Zpráva předsedkyně kontrolního výboru o provedené kontrole  

9. Schválení odborného zástupce na zajištění služeb k provozování vodovodu obce 

Srbeč, dle § 6 odst. 11 zák. č. 274/2001 Sb.  

10.  Závěrečný účet Obce Srbeč za rok 2017  

11.  Závěrka 2017  

12.  Došlá pošta  

13.  Diskuze  

14.  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 Monika Mydlářová. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo Obce Srbeč volí jako zapisovatelku Danielu Kederovou a ověřovatele 

zápisu Vladimíra Kalinu a Moniku Mydlářovou. 

 
Výsledek hlasování pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
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3. Schválení programu 

 

Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke schválení programu veřejného zasedání - jiný 

návrh nebyl podán.  

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje výše uvedený program veřejného zasedání 

zastupitelstva ze dne 25. června 2018  

 

Výsledek hlasování pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno.  

 

4. Kontrola plnění usnesení z VZ konaného 13.4.2018 

 

Usnesením č. 9 zastupitelstvo obce Srbeč schválilo návrh zaměstnat na úklid a údržbu 

obce paní Olgu Havlovou z obce Milý, se kterou je nyní od 1. 5. 2018 uzavřen pracovní 

poměr na dobu určitou. Usnesení splněno. 

 

Usnesením č. 10 zastupitelstvo obce Srbeč schválilo převod finančních prostředků v 

celkové částce 119 523,-Kč na investice SDH Srbeč, přičemž prostředky budou čerpány 

v průběhu roku 2018. Usnesení se plní. 

 

Usnesením č. 11 zastupitelstvo obce Srbeč schválilo poskytnutí dotace pro TJ-Sokol Srbeč 

v celkové částce 50 000,-Kč, přičemž v průběhu měsíce července 2018 bude sepsána 

s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouva, kterou bude schvalovat zastupitelstvo na 

následném veřejném zasedání obce.   

 

Usnesením č. 13 zastupitelstvo obce Srbeč schválilo výběrovou komisi pro výběrové 

řízení na pozici odborného zástupce provozování obecního vodovodu. Výběrové řízení 

bylo zrealizováno a na předmětnou funkci byl vybrán p. R. Drahoňovský. 

 

Ostatní usnesení z VZ 13. 4. 2018 nevyžadovala kontrolu jejich plnění.  

 

5. Schválení počtu členů zastupitelů Obce Srbeč na volební období 2018 - 2022  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje návrh zvýšení počtu zastupitelů ve volebním období 

2018 – 2022 na celkový počet 9 osob – zastupitelů. 

 

Výsledek hlasování pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 (hlasování se zdržel zast. P. Douša) 

Usnesení č. 16 bylo schváleno.  

                                 

 

6. Schválení směrnice k obecnému nařízení ochrany osobních údajů – GDPR 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje směrnici č.1/2018 o ochraně osobních údajů 

zpracovávaných obcí. 

 

Výsledek hlasování pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
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Usnesení č. 17 bylo schváleno.  

 

7. Zpráva o provedené kontrole MV-ČR, ohledně výkonu samostatné působnosti svěřené 

orgánům obce Srbeč  

 

Zastupitelé obce byli seznámeni s protokolem MV-ČR č.j.: MV-42504-5/ODK-2018, 

který byl odeslán na obec dne 23. května 2018 a vzali jej na vědomí. Zejména zastupitelé 

věnovali pozornost stranám 18 – 23 téhož protokolu, kde jsou shrnuta shledaná porušení 

zákona v odstavcích značených 1 – 11 a doporučení možného řešení zjištěných nedostatků 

k jednotlivým shora uvedeným bodům 1 – 11. S ohledem na situaci, kdy k některým 

bodům již nelze přijmout nápravné opatření (vzato to bylo jako informace k zamezení 

chyb v budoucnu) zastupitelé projednali opatření k odstranění důsledků nezákonného 

postupu orgánů obce pod body 2,3,5,9,10,11. Informace v bodě 2 jsou pro budoucí 

postupy, kterými se musí zabývat všichni zastupitelé v čele se starostou obce. Pochybení 

v bodě 3 je kontrolním orgánem definováno, jako pochybení při realizaci kupní smlouvy, 

kdy kontrolní orgán měl na mysli pravděpodobně směnnou smlouvu. Tento nedostatek je 

již odstraňován v průběhu celého nového procesu schvalování. Pokyny uvedené v bodech 

5,9,10,11 jsou plně v kompetenci starosty obce, který se bude řídit těmito příslušnými 

pokyny v těchto bodech uvedenými již od převzetí výsledků kontroly.  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Srbeč bylo seznámeno s výsledky kontroly MV a ukládá starostovi 

obce, aby postupoval v intencích opatření k zamezení opakování nezákonného postupu, 

přičemž k provedení těchto nápravných opatření stanoví datum do konce měsíce září 2018 

s ohledem na konec volebního období současného zastupitelstva.   

 

Výsledek hlasování pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno.  
 

 

8. Zpráva předsedkyně kontrolního výboru o provedené kontrole  

 

Předsedkyně kontrolního výboru seznámila zastupitelstvo s výsledkem kontroly. 

S obsahem se mohou občané seznámit v elektronické podobě na elektronické vývěsce obce 

a na úřední desce obce. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí a během VZ se projednala 

otázka smlouvy o dodávce vody, kdy do současné doby starosta obce Milý odmítá 

podepsat novou smlouvu s výhradou, že roční dodávku 8 000 m3 nebude akceptovat. U 

zastupitelů obce Srbeč došlo k dohodě, aby neprodleně starosta obce Srbeč jednal s obcí 

Milý a použil všechny prostředky k realizaci nové smlouvy. Kontrolní výbor se rovněž 

zabýval otázkou těžby dřeva v obecním lese, která od počátku těžby v letech 2017-2018 

není nijak evidována v záznamech obce. Starosta obce se vyjádřil, že těžbu dřeva provedli 

hasiči obce Srbeč s tím, že se jedná o hasiče obce a proto nebylo doposud třeba žádné 

administrativy ohledně dispozice s tímto majetkem obce. Po kontrole KV zváží další kroky 

v tomto směru. Ke smlouvám po telefonu uvedl, že tyto smlouvy se již delší dobu 

neuzavírají. K bodu AD 7) v zápise kontrolního výboru – (Smlouvy – při kontrole bylo 

zjištěno, že velké množství smluv uzavřených v minulém volebním období nebylo řádně 

předáno nastupující administrativní pracovnici, tudíž je třeba postupně zjistit jejich 

platnost. Mnohé z nich jsou též podepsány bývalou administrativní pracovnicí místo 

starostou obce. KV žádá o vysvětlení, jak k tomu mohlo dojít, když statutárním zástupcem 

obce je starosta) starosta obce uvedl, že se jedná o nekonkrétní informaci, ke které se 
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nemůže konkrétně vyjádřit. Kontrolní výbor informace následně doplní a předloží 

starostovi obce. 

    

9. Schválení odborného zástupce na zajištění služeb k provozování vodovodu obce Srbeč 

dle § 6 odst. 11 zák. č. 274/2001 Sb.  

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje na základě výsledků výběrového řízení uzavření 

smlouvy o dílo s firmou RNDr. R. Drahoňovský.         

       

Výsledek hlasování pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 19 bylo schváleno.  
 

 

10.  Závěrečný účet obce Srbeč za rok 2017 

 

Předsedající představil všem zúčastněným zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2017. 

 

Plánované příjmy v roce 2017 činily 4.138.000,- Kč. 

Reálné příjmy v roce 2017 činily 5.041.996,- Kč 

Plánované výdaje v roce 2017 činily 4.138.000,- Kč. 

Reálné výdaje v roce 2017 činily 4.669.359,- Kč. 

 

Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

Návrh usnesení  

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

2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

 

11.  Závěrka roku 2017 

 

Předsedající přednesl všem zúčastněným zastupitelům závěrku za rok 2017, včetně    

výsledku hospodaření, ve výši 736.413,82,-Kč. 

 

          Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje účetní závěrku za rok 2017 včetně výsledku 

hospodaření ve výši 736.413,- Kč. 

 

Výsledek hlasování pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 21 bylo schváleno.  

 

 

12.  Došlá pošta a různé  

 

a) Žádost č.j. 117/2018 ze dne 29.5.2018 – paní Kateřina Mlsnová žádá obec Srbeč, zda     

by mohla nechat spásat obecní pozemek bývalé skládky svými koňmi. Obec Srbeč bere na 
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vědomí tuto žádost a souhlasí pod podmínkou, že pozemek bude po vypasení trávy 

uveden do původního stavu – uklizen od koňského trusu a případné terénní nerovnosti 

způsobené koňmi budou vyrovnány. Tento pohovor ohledně její činnosti uskuteční se 

jmenovanou místostarostka obce. 

 

b) Žádost č.j.125/2018 o částečné odkoupení pozemku parc.č.74/1 k.ú.Srbeč. Žadatelem 

je T. Jung, který by chtěl na pozemku postavit rodinný dům. Výše zmíněný pozemek není 

začleněn do územního plánu pro výstavbu rodinných domů, je veden jako ostatní plocha a 

proto je irelevantní se touto žádostí podrobněji zabývat. Tuto informaci převzal otec 

žadatele, který žadatele na veřejném jednání zastupoval.  

 

c) Cenová nabídka firmy R. Stříbrný v celkové částce 36 000 Kč na ošetření 6 ks 

obecních stromů, které představují riziko pro obyvatele a jejich majetek. Od pana 

Stříbrného bude vyžádáno odborné vyjádření ke stavu stromů v obci stran místostarostky 

obce, která se již na této akci podílela. Ke konzultaci může být přizván i zastupitel obce V. 

Kalina, podle rozhodnutí místostarostky. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje ošetření vybraných rizikových stromů, které bude 

provedeno firmou R. Stříbrný. 

 

Výsledek hlasování pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

 

d) Žádost č.j. 71/2018 ze dne 18.4.2018 o zpevnění cesty kat.č.1616/4 na koruně hráze 

Spáleného rybníka k přilehlým nemovitostem. Majitelem cesty je Rybářství Třeboň a.s., 

se kterým obec Srbeč vstoupí do jednání. Povrch cesty je ve velmi špatném stavu, stejně 

tak i zábradlí na můstku u Spáleného rybníka. Kederová, Mydlářová provedou místní 

šetření, sepíší žádost o opravu cesty a můstku, kterou adresují Rybářství Třeboň, a.s. 

Termín odeslání žádosti je do 15. 7. 2018. 

 

e) Žádost č.j. 72/18 ze dne 17.4.2018 -  paní Janovská žádá o úpravu cesty k domu č.p.40. 

Spoluuživatelé uvedené cesty již provedli její úpravu za finanční spoluúčasti obce a obec 

Srbeč považuje společně s ostatními spoluuživateli (sousedy) p. Janovské výše zmíněnou 

úpravu cesty za dostatečnou.  

 

f) Žádost č.j. 82/18 – pan Mandík žádá o pronájem cesty par.č.656/1 o výměře 22 m2, na 

které by rád skládal palivové dříví. Zastupitel V. Kalina je obeznámen se situací a uvádí 

věc na pravou míru, kdy jmenovaný měl na mysli operativní skladbu palivového dřeva při 

jeho dodávce a nikoliv pronájem pozemku v pravém slova smyslu. Samotná žádost potom 

ztrácí relevanci a žadatel bude zastupitelem V. Kalinou s tímto seznámen, kdy zcela 

logicky taková manipulace s palivovým dřevem je možná bez dalších formalit.  
 

g) Cenová nabídka č.j. 93/2018 -  Středočeské vodárny Kladno, a.s. nabízí obci Srbeč 

propojení vodovodu v oblasti cesty směrem ke Spálenému rybníku. Celková cena za 

materiál a jeho položení činí 91 000 Kč. Pan starosta zajistí výkopové práce a též zajistí 

pracovníka, který by dohledal s pomocí přístroje přesnou polohu potrubního šoupěte u 

domu pana Víta Řebíka. Dohled na výkopové práce a pokládku potrubí garantuje starosta 

obce a za jeho nepřítomnosti místostarostka obce. Při jejich činnosti mohou asistovat i jiní 
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zastupitelé (např. P. Douša nebo V. Kalina, který v místě činnosti má bydliště, popř. i jiní 

zastupitelé).  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje propojení vodovodní sítě v obci Srbeč dodavatelskou 

firmou Středočeské vodárny Kladno, a.s. a příslušné formality k činnosti firmy zařídí 

starosta obce. 

Výsledek hlasování pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

 

h) Žádost 94/18, 95/18  o vyjádření k instalaci nového sloupového vedení ČEZ na 

pozemcích obce Srbeč, kdy zastupitelé obce byli seznámeni s návrhem smlouvy o 

smlouvě budoucí. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na základě požadavku investora společností ČEZ Distribuce, a.s, jež 

zajišťuje povolení stavební akce v obci Srbeč parc. č. 825/5. 

 

Výsledek hlasování pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

Usnesení č. 24 bylo schváleno 

 

ch) Smlouva s mezi obcemi Srbeč a Milý o dodávce pitné vody o celkovém objemu 8000 

m3/rok, která byla doručena zastupitelstvu obce Milý k projednání, se vrátila 

s následujícími připomínkami: 

 

Obec Milý nemůže respektovat max. dodávku pitné vody 8000 m3/rok, přičemž částka 22 

Kč/m3 není pro obec Milý též přijatelná. 

 

K tomu zastupitel V. Kalina připomíná, že smlouva již byla v minulosti schválena obcí 

Srbeč a obstrukce stran obce Milý jsou nepřijatelné. Je třeba, aby neprodleně a tedy ihned 

starosta obce Srbeč vstoupil v jednání a napravil tento kritický stav, kdy požadavek o 

okamžité nápravě vychází i z teze péče správného hospodáře o majetek obce. Za tím 

účelem bude na místě, aby starosta obce Milý svolal i mimořádné veřejné zasedání obce a 

zvážili své setrvání na odmítnutí podpisu nové smlouvy tak, jak jim byla předložena.  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Srbeč opakovaně trvá na původním celkovém znění návrhu Smlouvy 

o dodávce pitné vody a neschvaluje navrhované změny v této smlouvě stran obce Milý a 

požaduje po starostovi obce Srbeč osobní aktivitu v této věci, a aby inicioval obec Milý i 

v tom směru, že se vyjádří do 30 dnů od prvního písemného kontaktu stran starosty obce 

Srbeč, kde bude uvedeno zamítavé stanovisko k jejich návrhu. Termín splnění návrhu 

usnesení  - ihned.  

 

Výsledek hlasování pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 25 bylo schváleno. 
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13. Diskuze 

 

Nebyla vedena. 

 

14. Závěr  

 

S ohledem na delší nepřítomnost starosty obce Srbeč bude obec Srbeč zastupovat v plné 

kompetenci místostarostka obce Monika Mydlářová, až do 14. 8. 2018. Veřejná schůze 

zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena 25. 6. 2018 ve 22.15 hodin.     

 

 

    Zapsala:          Daniela Kederová 

 

 

    Zápis ověřili:   Vladimír Kalina 

 

                       

                           Monika Mydlářová 

                                                                                        Starosta obce:  Tomáš Cimrman 

                         

 

 

 

Vyvěšeno na pevné a el. desce obce :  04.07.2018 

  

 

 


