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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
konané dne 20. 9. 2018 od 18.00 hodin na Obci Srbeč 

 

 
 

Přítomni: 

Monika Mydlářová, Daniela Kederová, Vladimír Kalina, Pavel Douša, Pavel Klíma, Tomáš 

Kytka 

 

Omluveni: Tomáš Cimrman 

 

Hosté: 

Jiří Fischer, Bohuslava Doušová 

 

 

Program: 
 
1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu VZ 

4. Kontrola usnesení  

5. Seznámení se s dvěma urgentními upozorněními stran MV ČR ze dne 23. 7. 2018 a 

10. 8. 2018 o napravení nedostatků zjištěných kontrolou – přednese místostarostka 

obce 

6. Seznámení se s výsledky řešení ve věci zabezpečení cesty na mostku u rybníka před 

domem č. p. 126 – přednese místostarostka obce  

7. Projednání žádosti o pronájem části pozemku za účelem opravy příjezdové cesty u 

čp. 9 a informace k současnému stavu  

8. Zrušení IČO MŠ Srbeč – zrušení příspěvkové organizace 

9. Žádost o změnu ve způsobu zajištění propojení provozovny Partner do datové sítě 

České pošty 

10. Inventura k předání majetku obce novému zastupitelstvu – kontrolní výbor  

11. Diskuze 

12. Závěr 

 

 
1. Místostarostka obce (předsedající) přivítala všechny přítomné a v 18.00 hodin zahájila 

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 - 2 

Usnesení č. 27 bylo schváleno. 
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3. Schválení programu 

 

Předsedající vyzvala přítomné zastupitele ke schválení programu veřejného zasedání – 

zastupitel V. Kalina navrhl program doplnit o schválení předloženého Organizačního řádu 

Obce Srbeč jako jedenáctý bod programu. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje výše uvedený program veřejného zasedání 

zastupitelstva ze dne 20. 9. 2018, doplněný o schválení Organizačního řádu Obce Srbeč. 

 

Výsledek hlasování pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 28 bylo schváleno.  
 

4. Kontrola usnesení z VZ konaného 25.6.2018 

 

Plnění usnesení: 

Usnesení č. 18 – prozatím nebylo starostou Obce Srbeč stanoveno datum, kdy dojde 

k nápravě připomínek ze strany MV ČR. Doplní starosta obce.  

Usnesení č. 25 týkající se uzavření smlouvy z obcí Milý o dodávce pitné vody -  prozatím 

nebylo naplněno. Zpracuje starosta obce. 

 

5. Urgentní upozornění z MV ČR ze dne 23. 7. 2018 a ze dne 10. 8. 2018. 

 

Místostarostka vyrozuměla všechny přítomné zastupitele o jejím postupu při vyřizování 

výše zmíněných upozornění v součinnosti s administrativní pracovnicí obce. Nápravná 

opatření vyplývající z upozornění ze dne 23. 7. 2018 - zaslání potřebných dokumentů na 

MV bylo provedeno místostarostkou obce. Dne 10. 8. 2018 přišlo potvrzení z MV o 

splnění povinností kromě bodu d), který souvisí s usnesením č. 18, viz bod 4 výše, který je 

v kompetenci starosty obce (v případě nesplnění bodu d) starostou – sankce až 250 tis. kč)                   

 

6. Seznámení se s výsledky řešení ve věci zabezpečení cesty na mostku u Spáleného rybníka  

 

Místostarostka seznámila přítomné zastupitele s výsledky místního šetření. Bylo zjištěno, 

že komunikace, která vede nyní směrem k chatám poblíž Spáleného rybníka, není zapsaná 

ve vlastnictví žádného subjektu. Tudíž nelze uplatňovat její opravu, včetně zábradlí na 

mostku přes Bakovský potok, který lokalitou u rybníka protéká. Obec Srbeč by 

komunikaci musela začlenit do tzv. pasportu komunikací, teprve poté může obec s touto 

komunikací i souvisejícím mostkem nakládat jako se svým majetkem. Tato problematika 

bude podrobena další analýze k podání návrhu na řešení a místostarostka obce neprodleně 

předá veškeré informace včetně písemné zprávy o místním šetření starostovi obce, který 

musí včas zajistit bezpečnost mostku, zejména při pohybu osob (zábradlí). 

 

7. Projednání žádosti č.j. 163/18  -  majitel nemovitosti v obci Srbeč čp. 9 žádá o pronájem 

obecního pozemku, parc. č.1560/1. 

  

Situace kolem výše zmíněného obecního pozemku se vyhrotila v srpnu letošního roku, 

kdy majitel nemovitosti čp. 9 neoprávněně nechal vybagrovat a vyvézt zeminu, aby mohl 

sám, bez jakéhokoliv povolení, položit základy pro výjezdovou cestu z jeho domu. Při 

průběhu jeho neoprávněného jednání byl několikrát upozorněn zastupitelkou Danielou 
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Kederovou (z pověření starosty). V činnosti neustal, proto starosta obce přikročil 

k oznámení této události na MÚ Rakovník – odbor dopravy.  

 

Žádost tudíž nemohla být projednána a vydáno jakékoliv usnesení, neboť je celá záležitost 

předmětem správního řízení, kdy je podezření, že došlo k přestupku, který bude řešen 

v následujícím období. 

 

8. Zrušení IČO MŠ Srbeč 

Zrušení příspěvkové organizace. S ohledem na absenci majetku, závazku a zaměstnanců 

v organizaci bude ze zákona zrušována bez likvidace a bude zrušena ke dni vydání 

usnesení. Úkony spojené se zrušením zajistí neprodleně starosta obce, který je odpovědný 

za provedení dalších prací po zrušení. V souvislosti s touto činností je nutno, po 

případném schválení zastupitelstvem obce, neprodleně na předepsaném formuláři 

Centrálního systému účetních informací státu, poskytnout informace o změně skutečnosti 

(§ 12 odst. 1 vyhl. č. 383/2009 Sb.). Ke dni zrušení organizace je nutno sestavit účetní 

závěrku a podat přiznání k dani. Rovněž bude nutné podat návrh na výmaz příspěvkové 

organizace z obchodního rejstříku a zajistit splnění zákonné oznamovací povinnosti 

v Ústředním věstníku dle zák. č. 250/2000 Sb.  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje zrušení příspěvkové organizace Mateřská škola 

Srbeč, okres Rakovník, příspěvková organizace, se sídlem Srbeč, Srbeč 15, okres 

Rakovník, PSČ 270 65, IČ 71006532, a to ke dni 20. 9. 2018. Ke dni tohoto rozhodnutí 

nemá příspěvková organizace žádný majetek ve formě aktiv či pasiv, který by měl být 

převeden na zřizovatele, rovněž nemá žádné zaměstnance. 

 

Výsledek hlasování pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 29 bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo Obce Srbeč určuje starostu Obce Srbeč, jako osobu pověřenou všemi úkony 

souvisejícími se zrušením příspěvkové organizace Mateřská škola Srbeč, okres Rakovník, 

příspěvková organizace, se sídlem Srbeč, Srbeč 15, okres Rakovník, PSČ 270 65, IČ 

71006532. 

 

Výsledek hlasování pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0   

Usnesení č. 30 bylo schváleno.  
 

9. Žádost o změnu ve způsobu zajištění propojení Pošty Partner do datové sítě české pošty.  

 

V rámci zkvalitnění a sjednocení služeb přistoupila ČP ke změně zajištění připojení Pošty 

Partner do datové sítě ČP. Na podkladě smluvního vztahu mezi Poštou Partner a Obcí 

Srbeč je potřeba toto připojení realizovat. S ohledem na to, že výhradní právo komunikace 

s operátorem O2 má starosta obce, zajistí výpověď této služby a druhou část napojení do 

sítě ČP, zajistí zastupitel V. Kalina, jako garant provozování Pošty Partner v obci Srbeč.    

 

10. Inventura k předání majetku obce novému zastupitelstvu 

Inventarizace majetku musí být kontrolním výborem vyhotovena do 3. 10. 2018. 
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11. Schválení Organizačního řádu obce Srbeč 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje Organizační řád obce Srbeč. 

 

Výsledek hlasování pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

 

12.  Došlá pošta, další návrhy a projednání čj. 

 

a) Dopis č.j. 169/18 – MV ČR : organizačně technické zajištění voleb. Volby zajištěny 

administrativní pracovnicí obce, s ohledem na velké pracovní vytížení starosty obce. 

 

b) Žádost č.j. 152/18 Římsko - katolická farnost Nové Strašecí žádá finanční prostředky 

na spoluúčast při instalaci mříže do vchodových dveří kostela sv. Jakuba. V tomto 

roce již žádost být schválena nemůže, neboť neobsahuje potřebné náležitosti 

k poskytnutí dotace. V. Kalina bude v dohledné době se zástupci farnosti jednat, aby 

vysvětlil, jakým způsobem se žádost o dotaci podává. 

 

c) Žádost č.j. 161/18 – e-mailová žádost paní K. Gollové týkající se prořezu stromů na 

obecním pozemku p.č. 1560/3. Stromy na tomto pozemku zasahují na její pozemek 

par. č. 145 na par. č. 22/2a údajně ohrožují budovu ev. č. 028. Zastupitelé provedou 

místní šetření dne 24. 9. 2018. Přítomnost žadatelky bude zajištěna místostarostkou 

obce. Bude na místě zpracován písemný protokol o místním šetření. 

 

d) Žádost č.j. 160/18 p. Krágl obyvatel obce Milý, žádá o povolení k vybudování 

vodovodní přípojky. Žádost bude postoupena zastupitelstvu obce Milý. Informovat 

pana Krágla. i zastupitele obce Milý bude místostarostka obce. 

 

e) Dopis č.j. 160/18 – ke dni 31.8.2018 podal p. David Svoboda výpověď z pronájmu 

obecní garáže. Předání pronajímaného prostoru zajistí starosta obce. 

 

f) Dopis č.j. 207/18 na podkladě žádosti obce byla zpracována analýza zemědělských 

pozemků v katastrálním území obce Srbeč firmou Eni Consult, spol. s r.o., k řešení 

smlouvy žadatele pana P. Š. Zastupitelé a starosta obce po volbách se budou po této 

analýze zabývat nájemní smlouvou mezi obcí Srbeč a navrhovatelem P. Š., včetně 

řešení situace se zemědělskou půdou, patřící do majetku obce Srbeč.   

 

g) Dopis č.j. 186/18 z Krajského úřadu Středočeského kraje – rozhodnutí o provozování 

vodovodu obcí Srbeč. Zastupitelstvo bere na vědomí, že oficiálně je provozování 

vodovodu schváleno.  

 

h) Dopis č.j. 189/18 -  žádost o informaci chataře pana Milana Frice ohledně povinných 

plateb za odpad. Odpověď zpracuje zastupitel V. Kalina. 

 

i) Stížnost Milana Vávry č.j. 191/18 ohledně vyvážení „kejdy“ Zemědělským družstvem 

Srbeč, na nedodržování dopravních značek zákazu stání nákladních automobilů a na 

další pochybení v otázce bezpečnosti dopravní situace.  Obec Srbeč není kompetentní 

vyřizovat stížnost tohoto charakteru, proto bude postoupeno úřadu s rozšířenou 

působností v Novém Strašecí p. místostarostkou a dalším příslušným orgánům. 
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j) Výzva č.j.193/18 + 194/18 obec Libovice zaslala výzvu okolním obcím ve věci 

společného návrhu k dostavbě nájezdu kolem silničního obchvatu města Slaného a 

navrhuje připojení dalších obcí k této výzvě. Současně s touto výzvou došla i zpráva 

starosty obce Plchova, který považuje některé přílohy za nesrozumitelné a tudíž nemá 

jasno, jak záležitost projednat. Starosta obce Srbeč k tomu dodává, že výzva má sice 

své logické opodstatnění v rámci propojení okolních komunikací, avšak takováto 

forma výzvy je zcela bezpředmětná, jelikož případnou změnu, nebo doplnění 

projektové dokumentace zcela brzdí již vydané stavební povolení, kdy stavba je v plné 

realizaci (viz zpráva Mirek Polák). Předmětná výzva zajisté nemá a nemůže mít 

charakter takového tlaku vedoucího k doplnění komunikace, jelikož každý má 

představu, jaké změny by to představovalo v samotném provedení. Z tohoto důvodu 

obec Srbeč považuje věc ze své strany za vyřízenou, ovšem tato výzva by mohla být 

startovací čárou pro vzájemnou spolupráci mezi takovými obcemi (výměna 

zkušeností, osobní poznání apod.) a nebylo by od věci, aby se zástupci obcí po 

volbách setkali – setkávali. 

     

k) Žádost č.j. 206/18 – žádost pana Stehlíka o vybudování přípojky k obecnímu 

vodovodu od nemovitosti parc. č. 825/5. Zastupitelé se seznámili s projektem, který 

byl součástí žádosti o vytvoření vodovodní přípojky. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje vybudování vodovodní přípojky k nemovitosti 

parc. č. 825/5. 

 

    Výsledek hlasování pro - 5, proti - 0, zdržel se - 1 

    Usnesení č. 32 bylo schváleno. 

 

l) Informace o propojení vodovodního potrubí – místostarostka obce informovala 

přítomné zastupitele o realizaci propojení vodovodního potrubí v oblasti ulice směrem 

ke Spálenému rybníku, kde bude pomocí recyklátu upravený terén – zastupitelé bez 

připomínek berou na vědomí. 

 

m) Zápis z Krajského úřadu Středočeského kraje – přezkoumání hospodaření obce. 

Skupina kontrolních orgánů Krajského úřadu nezjistila žádné chyby ani nedostatky 

v tomto směru. Zastupitelé berou na vědomí. 

 

n) Smlouva s obcí Milý týkající se dodávky pitné vody. Doposud nedošlo k podepsání 

smlouvy. Starosta obce Milý se vyjádřil, že k podpisu smlouvy rozhodně dojde 

nejpozději do 3. 10. 2018. Zajistí a zodpovídá místostarostka obce. 

 

o) Prořez stromů - firma Radek Stříbrný navrhl po předchozím provedeném průzkumu 

stavu zbývajících vzrostlých stromů v obci prořez dalších 4 vzrostlých porostů, které 

ještě představují riziko. Bude provedeno (již zastupitelstvem schváleno). Z jednání 

místostarostky obce je zřejmé, že nejnebezpečnější stromy jsou v obci již bezpečně 

ošetřeny. Komunikaci mezi firmou a obcí zajištuje místostarostka obce. Zastupitelstvo 

obce bere na vědomí. 

 

p) Návrh paní místostarostky – zakoupení nové lavičky na autobusovou zastávku. 

 

 



  

6 
 

Návrh usnesení 

           Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje zakoupení jednoho kusu nové lavičky a její            

           montáže na návsi obce, do celkové ceny 6 500,-Kč. Zabezpečí místostarostka obce. 

            

      Výsledek hlasování pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0 

      Usnesení č. 33 bylo schváleno. 

 

 

13. Diskuze – hosté přednesli své dotazy: 

 

 Paní Doušová (host) se dotázala na důvod vykácení vzrostlých stromů za hasičskou 

nádrží panem Davidem Svobodou S. naproti jeho domu. Zastupitelé neodsouhlasili na 

předchozích zasedáních žádné povolení ke kácení stromů ve zmíněné oblasti ani nikde 

jinde. Místostarostka obce navrhla udělat místní šetření dne 24. 9. 2018 v 17:00 za 

účasti zastupitelů a v přítomnosti pana Davida Svobody, kterého včas vyrozumí a ten 

zastupitelům objasní důvody svého konání.  

 Pan Jiří Fischer pověřený k jednání za TJ Sokol přišel s poděkováním za přidělenou 

dotaci TJ Sokolu Srbeč. Zároveň vznesl dotaz, zda může obec Srbeč nad rámec této 

dotace ještě spolufinancovat opravu střechy nad Sokolovnou. Na tuto akci byla 

získána TJ Sokol Srbeč dotace z KÚ SK v celkové výši 144 000,-Kč. TJ Sokol Srbeč 

žádá tímto obec Srbeč ještě o částku 30 000,- Kč, která by mohla představovat 

spoluúčast na dotaci. Místostarostka obce se vyjádřila, že pro rok 2018, s ohledem na 

stanovený rozpočet, jsou finance pro TJ Sokol Srbeč vyčerpány. Touto žádostí se 

nadále bude zabývat po volbách nové zastupitelstvo. 

 

14. Závěr   

 

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Srbeč bylo ukončeno dne 20. 9. 2018 ve 20.45 hodin.  

  

 

 

 

Zapsala:  Daniela Kederová …………………………………………… 

 

 

Zápis ověřili:   Vladimír Kalina ……………………………………….. 

 

                          

                       Tomáš Kytka ………………………………………….. 

 

 

 

Místostarostka obce:  Monika Mydlářová …………………………….. 

  

 

 

                        


