OBEC SRBEČ
IČ: 00244449
se sídlem 270 65 Srbeč 16
telefon: 313 562 333 e-mail: info@srbec.cz

Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srbeč
konaného dne 13. prosince 2018 od 18:00 hodin
v budově obce čp. 16 v Srbči

Zahájení zasedání zastupitelstva

I.
Zasedání zastupitelstva obce Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 13. prosince
2018 v 18:04 hodin starostou obce Srbeč (dále i jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 9
členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.).
Přítomno 5 hostů.

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

II.
Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu p. Víta Řebíka a p. Jaroslava Jermana a zapisovatelem p.
Hanu Kandlerovou. Všichni jmenovaní funkce přijali.

Schválení programu veřejného zasedání:

III.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu veřejného zasedání
4) Schválení směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti
5) Schválení rozpočtu obce pro rok 2019
6) Schválení DPP pro členy zastupitelstva na rok 2019
7) Došlá pošta, různé
8) Diskuze
9) Závěr
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Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Předsedající konstatoval, že body č. 1) a 2) programu zasedání byly již projednány a naplněny a
přešel tedy k projednání v pořadí dalšího bodu programu:

Schválení směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti

IV.
Předsedající předložil zastupitelům směnnou smlouvu mezi PhDr. M.B. a Obcí Srbeč (zastoupená
starostou obce), ve věci směny pozemků parc. č. 1284/48 (Obec Srbeč) za pozemek parc. č 155/7
(PhDr. M.B.) za účelem volného přístupu k vedení vodovodního potrubí obce. Zastupitelé se seznámili
i s přílohou k této smlouvě a to se znaleckým posudkem č. 225/8195/2018 vypracovaným ENI
CONSULT spol. s r. o. a rovněž s další související smlouvou o zřízení služebnosti mezi stejnými
subjekty. Zastupitelé měli dostatečný časový prostor veškeré tyto podklady řádně prostudovat.
Předsedající po seznámení se se smlouvami vyzval členy zastupitelstva k přednesení dotazů, návrhů
a případných vyjádření, či doplňků. Nikdo se k věci nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje směnnou smlouvu mezi PhDr. M.B. a Obcí Srbeč
(zastoupená starostou obce), ve věci směny pozemků parc. č. 1284/48 (Obec Srbeč) za
pozemek parc. č 155/7 (PhDr. M. B.). Rovněž schvaluje i související smlouvu o zřízení
služebnosti mezi stejnými subjekty.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

Schválení rozpočtu obce pro rok 2019

V.
Předsedající dále předložil všem zúčastněným zastupitelům písemný rozpočet obce na rok 2019,
který se schvaluje jako vyrovnaný a závaznými ukazateli jsou paragrafy. Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k přednesení dotazů, návrhů a případných vyjádření, či doplnění k předloženému
rozpočtu obce. Nikdo jiné návrhy nevznesl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako vyrovnaný a závaznými
ukazateli jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

Schválení dohod o provedení práce pro členy zastupitelstva pro rok 2019

VI.
Předsedající seznámil zastupitelstvo se způsobem uzavírání dohod o provedení práce s jednotlivými
členy zastupitelstva na rok 2019. Z dikce zákona vyplývá, že uzavření dohody o provedení práce
členem zastupitelstva obce musí být schváleno zastupitelstvem obce a dohoda nesmí být uzavřena na
výkon funkce a souvisejících činností.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč na dnešním veřejném zasedání schvaluje dohody o provedení práce
s uvedenými členy zastupitelstva obce Srbeč na rok 2019, v maximálním počtu 300 hodin
v tomto kalendářním roce, v hodinové sazbě 100,-Kč. Starosta obce se pověřuje k podpisu
těchto dohod o provedení práce a zodpovídá za správné výkazy prací zastupitelů, dodržení 300
hodin v kalendářním roce a rovněž za proškolení bezpečnosti práce, které provede nejpozději
do konce roku 2018. Tato dohoda bude vždy sepsána a podepsána před prvním provedením
úkonu, nejdříve však od 1. 1. 2019. Pro jiný druh práce je vždy nutné uzavřít novou smlouvu,
která bude předem odsouhlasena zastupitelstvem obce. Jednotliví členové zastupitelstva
budou provádět v tomto směru tuto pracovní činnost:
Zastupitel Jiří Vitner
Manuální a obslužná činnost při údržbě a opravě budov a ostatních staveb v majetku obce,
technických prostředků a strojního vybavení obce a rozvodů vodní soustavy včetně vodárny.
Zastupitel František Tintěra
Manuální a obslužná činnost při údržbě a opravě budov a ostatních staveb v majetku obce,
technických prostředků a strojního vybavení obce a rozvodů vodní soustavy včetně vodárny a
vodní nádrže a výkon speciálnějších zednických prací.
Zastupitel David Svoboda
Manuální a obslužná činnost při údržbě a opravě budov a ostatních staveb v majetku obce,
technických prostředků a strojního vybavení obce a rozvodů vodní soustavy včetně vodárny.
Zastupitel Jaroslav Jerman
Manuální a obslužná činnost při údržbě a opravě budov a ostatních staveb v majetku obce.
Zastupitel Vít Řebík
Manuální a obslužná činnost při údržbě a opravě budov a ostatních staveb v majetku obce,
technických prostředků a strojního vybavení obce, včetně vozidel a obslužných strojů a
zařízení, rozvodů vodní soustavy včetně budovy vodárny. Dále realizace zimní údržby místních
a účelových komunikací v obci pomocí strojové techniky a strojová výpomoc při údržbě zeleně
obce.
Zastupitelka Marcela Barešová
Manuální činnost při pomoci archivace spisové služby a řazení dokumentů s účetní obce,
spolupráce při vedení kroniky obce a fyzická příprava (nikoliv organizační zabezpečení) na
veškeré kulturní akce prováděné obci Srbeč.
Zastupitel Tomáš Kytka
Manuální a obslužná činnost při údržbě a opravě budov a ostatních staveb v majetku obce,
včetně kompletní elektroúdržby v obci.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

Došlá pošta a různé

VII.
Předsedající upřesnil další doplňující činnost zastupitelů v rámci výkonu jejich funkce v současném
volebním období, která nikterak nekoliduje se schváleným Organizačním řádem obce, kde jsou
stanoveny další činnosti v rámci výkonu jejich funkce a ani není v rozporu se schváleným výkonem
předsedů a členů kontrolního a finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč na dnešním veřejném zasedání schvaluje doplňující činnost
zastupitelů v rámci výkonu jejich funkce v současném volebním období, která nikterak
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nekoliduje se schváleným Organizačním řádem obce, kde jsou stanoveny další činnosti
v rámci výkonu jejich funkce a ani není v rozporu se schváleným výkonem předsedů a členů
kontrolního a finančního výboru.
Zastupitel Jiří Vitner
V gesci má odpadové hospodářství obce
 kontrola tříděného odpadu
 spolupráce na nové vyhlášce o odpadech a dohled nad jejím dodržováním
 ve spolupráci s účetní obce má dohled nad svozem odpadu a zejména zajištění
povinných plateb jak místních obyvatel, tak i chatařů
 aktivně realizovat režim pohledávek
Zastupitel František Tintěra
 v průběhu veřejného zasedání provede kontrolu plnění minulých usnesení (stanoví,
která čísla usnesení byla, či nebyla splněna)
 kontroluje činnost správce budovy u vodní nádrže obce při plnění zadaných úkolů.
Zastupitelé David Svoboda a Jaroslav Jerman
V gesci mají dozorovat plnění smlouvy o dodávce vody a platby povinných subjektů v katastru
obce Srbeč
 provádějí kontrolu platby za vodu u místních obyvatel a chatařů
 aktivně realizují režim pohledávek u neplatičů za spotřebu vody – místních obyvatel a
chatařů (problematiku mezi obcemi Milý a Srbeč řeší starosta obce)
Zastupitel Vít Řebík
V gesci má provoz dílen a techniku obce
 plně bere zodpovědnost za tento majetek obce (technické a automobilové prostředky,
sklady, dílny, včetně strojního vybavení) před odcizením, poškozením, zničením, nebo
zneužitím (za tím účelem bude mít jako jediný klíče od všech těchto objektů – garáže,
dílny a přilehlé sklady). S ohledem na jeho zodpovědnost nebude jiný subjekt, který by
mohl vstoupit do objektu bez jeho vědomí.
 pakliže v dílnách bude potřeba dle jeho požadavku výpomoci jiných osob, bude to
pouze s vědomím starosty obce.
Zastupitel Tomáš Kytka
Péče o příkladný stav webových stránek obce, včetně jejich aktualizace a zodpovědné
vkládání nových informací.
Zastupitelka Marcela Barešová
Garant veškerých kulturních a společenských akcí, na kterých se bude podílet obec Srbeč,
tzn. samostatná činnost v návrzích kulturních a společenských akcí včetně návrhu finančního
zajištění a komunikace v tomto směru s dalšími příslušnými subjekty.
Zastupitel Vladimír Kalina
Mimo toho, co mu plyne ze zákona č. 128/2000 Sb. se bude zabývat žádostmi o vypracování
smluvních vztahů, kde vždy jeden subjekt bude Obec Srbeč a předkládat je ke schválení
zastupitelům obce.
Starosta obce Tomáš Cimrman
Mimo toho, co mu plyne ze zákona č. 128/2000 Sb. ohledně jeho celkové odpovědnosti, se
bude účastnit veškerých pořádaných jednání DSO a o všech činnostech DSO bude vždy
podrobně informovat zastupitele obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Číslo jednací Obce Srbeč – 279/18
Žádost o prodloužení platnosti plánovací smlouvy
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Předsedající seznámil zastupitele s písemným návrhem PhDr. M. B., který obdržel dne 12. 12. 2018
ohledně prodloužení plánovací smlouvy sepsané dne 3. 11. 2015 a to až do 31. 12. 2019.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení dotazů, návrhů a případných vyjádření. Nikdo
se k věci nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje písemný návrh žadatelky PhDr. M. B. o prodloužení
plánovací smlouvy, sepsané dne 3. 11. 2015 s tím, že platnost plánovací smlouvy se prodlužuje
do 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 26 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Volba nových členů za obec Srbeč jako zástupců ve valné hromadě DSO
Předsedající v úvodu do této problematiky se nejprve pozastavil nad tím, že požadavek je stanoven
v kritické lhůtě na poslední chvíli, nicméně apeloval na zastupitele, aby jednali a dohodli se.
Místostarosta zcela potvrdil názor starosty a požádal jej, aby na příště předsedu DSO důrazně
napomenul, že takové stanovení požadavků prakticky v průběhu několika hodin je nepřípustné.
Zastupitelé jednali zodpovědně a navrhli jako zástupce z řad zastupitelů Jiřího Vitnera, Davida
Svobodu a Tomáše Kytku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje tři zastupitele obce, jako zástupce do valné hromady DSO
a to Jiřího Vitnera, Davida Svobodu a Tomáše Kytku.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 27 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 3

Číslo jednací Obce Srbeč – 278/18
Žádost o odkoupení části parcely č. 829/1 k.ú. Srbeč
Předsedající přečetl žádost o odkoupení části parcely č. 829/1 k.ú. Srbeč, která byla zaslána dne 12.
12. 2018 na Obec Srbeč p. V. T. Dis, která žádost odůvodňuje výstavbou rodinného domku v této
lokalitě. Starosta obce se vyjádřil v tom směru, že obec Srbeč nevyvěsila záměr na prodej této a ani
jiné parcely v majetku obce, která je navíc evidovaná jako orná půda a zařazuje tuto žádost pod
číslem jednacím do evidence žádostí. Žadatelku vyrozumí starosta obce.
Číslo jednací Obce Srbeč – 271/18
Žádost o souhlas připojení k vodovodnímu řádu
Předsedající seznámil zastupitele se žádostí o souhlas se zřízením vodovodní přípojky pro nemovitost
čp. 88 na pozemku p. č. 119 v k.ú. Srbeč, která byla doručena na obec 5. 12. 2018 zastupitelem
Tomášem Kytkou. K žádosti je připojen i plánek zpracovaný ing. M. M.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje Tomáši Kytkovi zřízení vodovodní přípojky pro nemovitost
čp. 88 na pozemku p. č. 119 v k.ú. Srbeč, jíž je vlastníkem. Vodovodní přípojka bude
realizována v průběhu roku 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 28 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Předsedající seznámil zastupitele s problematikou realizace nové smlouvy o dodávce vody s Obcí
Milý
Dne 20. 12. 2017 byla tehdejším zastupitelstvem obce Srbeč schválená nová smlouva o dodávce
pitné vody pro Obec Milý. Od toho data vyvíjeli funkcionáři obce Srbeč (současný starosta a bývalá
místostarostka M. M.) nepřetržitou snahu o podpis této smlouvy s Obcí Milý. Starosta obce Milý si
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opakovaně kladl podmínky k její úpravě a dvakrát mu bylo vyhověno. Před koncem letošního roku
však bezdůvodně odmítl smlouvu podepsat s konečným vyjádřením, že tak nikdy neučiní a tento
vzkaz zaslal starostovi obce Srbeč, který tuto skutečnost potvrzuje. Odběratel Obec Milý si
neuvědomuje, že podmínky dodávky pitné vody a související práva se závazky jsou upraveny
zákonem č. 274/2001 Sb. Původně uzavřená smlouva ze dne 27. 5. 1993, která sice částečně
zastupuje svým obsahem smlouvu o dodávce vody, však nesplňuje zdaleka požadavky zákona, tudíž
její existenci nelze považovat za splnění litery zákona. Zastupitelé se seznámili se současnými
smluvními vztahy v této věci. Starosta obce včetně místostarosty se domnívají, že je na čase, aby za
těchto okolností byly využity veškeré dostupné prostředky, včetně právního zastoupení, k nápravě,
přičemž za daných okolností se jeví jako jediná možnost podat výpověď smlouvy se zákonnou
tříměsíční lhůtou s během od 1. 1. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje podání výpovědi kupní smlouvy na dodávku a prodej
pitné vody z veřejného vodovodu Srbeč, ze dne 27. 5. 1993, kde prodávající je Obec Srbeč a
kupující Obec Milý, jelikož komunikaci v tomto směru starosta obce Milý ukončil jednoznačným
nesouhlasem podpisu nové smlouvy o dodávce vody, přičemž navíc původně uzavřená
smlouva ze dne 27. 5. 1993, sice částečně zastupuje svým obsahem smlouvu o dodávce vody,
však nesplňuje zdaleka požadavky zákona, tudíž její existenci nelze považovat za splnění litery
zákona.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 29 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Číslo jednací Obce Srbeč – 273/18
Neoprávněná a nepovolená skládka nebezpečného odpadu na pozemku soukromého vlastníka v k.ú
obce Srbeč, a rovněž na pozemku ve vlastnictví obce Srbeč.
Předsedající oznámil přítomným, že dne 26. 11. 2018 byla nalezena na shora uvedených pozemcích
nepovolená skládka i s předpokladem, že se jedná o nebezpečný odpad. V tomtéž dni byla pořízena
fotodokumentace tohoto odpadu. Místostarosta obce společně se zastupitelem Jiřím Vitnerem
provedou opakovaně prohlídku místa s geodetem dne 17. 12. 2018, za účelem vytyčení, o které
pozemky zasažené touto skládkou se jedná. Po té bude informován starosta obce o situaci při této
prohlídce a bude postupovat, jak je uvedeno v čísle jednacím Obce 273/18, kdy obratem podá trestní
oznámení na neznámého pachatele. Zastupitelé berou tuto skutečnost na vědomí a s
prvotní fotodokumentací nebezpečné skládky byli seznámeni.
Stanovení členů inventurní komise
Předsedající navrhl členy inventurní komise pro rok 2019 a to Jiřího Vitnera, Víta Řebíka a Františka
Tintěru. Ustanovení členové komise se seznámí s postupem inventurní komise, kde základní
informace obdrží od účetní obce a to nejpozději v první polovině měsíce ledna 2019. Inventurní
komise dostane seznam věcí k provedení samotné inventury.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje členy inventurní komise zastupitele Jiřího Vitnera, Víta
Řebíka a Františka Tintěru
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 30 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Žádosti o pronájem pozemků za účelem zemědělské činnosti
Zastupitelé obce Srbeč byli seznámeni, že v současné době jsou podány již tři žádosti za účelem
sepsání pachtovní smlouvy, jako právního titulu, kdy propachtovatel (Obec Srbeč) přenechává
pachtýři věc k užívání – zde za účelem zemědělské činnosti. K tomu lze dodat, že na minulém
veřejném zasedání jeden ze žadatelů upozornil, že Obec Srbeč je majitelem takových nemovitostí o
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ploše cca kolem 7 ha, které obdělává cizí subjekt bez smlouvy a bez jakéhokoliv zisku pro Obec
Srbeč. Starosta obce měl dát tuto problematiku do programu prvního veřejného zasedání v r. 2019.
Dnešním dnem dochází k úpravě tohoto termínu a postupu, kdy starosta obce do konce měsíce února
2019 závazně a přesně zjistí veškeré informace k této problematice (upřesnit dle katastru o jaké
pozemky se jedná, kdo nyní hospodaří na zemědělských pozemcích obce, od jaké doby a na
podkladě jaké smlouvy, či jiného právního podkladu tak příslušný subjekt činí, jaký je stav těchto
pozemků a zda existují veškeré platné podmínky, aby obec mohla po výběru žadatelů o sepsání
pachtovní smlouvy takovou smlouvu uzavřít).
Stav po prošetření užívání stroje na zemní práce Tomášem Kytkou
Na minulém veřejném zasedání se projednávalo užívání pracovního stroje Tomášem Kytkou, který
prokazatelně tento pracovní stroj užíval neoprávněně od jara do podzimu roku 2018 za účelem prací
na svém soukromém pozemku. Zastupitelé se mohli seznámit i s dopisem, kterým občan Srbče P. D.
upozorňoval na tuto situaci a dopis byl předán starostovi. Zastupitel Tomáš Kytka k tomu uvedl, že mu
jej zapůjčil starosta obce cestou bývalého zastupitele P. K. s tím, že stroj potřebuje opravit a on tak
učinil, stroj zhodnotil a za to prý si ho mohl zapůjčit. Místostarosta dodal, že není vůbec podstatné, že
mu někdo takovou věc půjčil, ale měl si sám jako zastupitel uvědomit, že užívání věci větší hodnoty
(nikoliv hodnoty malé) bez oficiálního povolení je čin protiprávní. Jediný, kdo ze zastupitelů
komentoval tuto situaci, byl David Svoboda s názorem, že by se mělo vzít v potaz, že skutečně Tomáš
Kytka stroj opravil na vlastní náklady. Zastupitelé v celku nemohli určit své stanovisko, věcí se zabývat
a řešit problém, jelikož starosta zprávu o prošetření věci nepředložil, další postup nenavrhl a ani
nerozhodl a nadále celou věc nekomentoval. Pouze se vyjádřil k další otázce zastupitele Víta Řebíka,
kdo opraví válec, který Obec Milý vrátila značně poškozený, že věc je v jednání.
Nahlášení havarijní situace nakloněného stromu před pádem u vodní nádrže v obci.
Zastupitel František Tintěra nahlásil, že u vodní nádrže v obci je nebezpečně zaklíněn polopadlý strom
a možným dalším následným pádem ohrožuje okolí, zejména bezpečnost osob. Předsedající navrhl,
aby tento nebezpečný strom byl okamžitě pokácen za účasti oznamovatele a dřevo využito pro
potřeby obce. Za odstranění stromu odpovídají zastupitelé František Tintěra a Jaroslav Jerman, kteří
situaci fotograficky zadokumentují a změří poražený strom – stříbrný smrk.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje ihned pokácet nebezpečně se naklánějící polopadlý strom
u vodní nádrže v obci, za účasti zastupitele Františka Tintěry a Jaroslava Jermana a dřevo
využít ve prospěch obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 31 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Neuskutečněná prohlídka objektu vodárny
Místostarosta obce upozornil všechny zastupitele, že prioritní činností současného zastupitelstva je
generální oprava celé vodárny a za tím účelem se všichni zastupitelé na předchozím veřejném
zasedání dohodli, že než se spustí tato akce, tak se chtějí seznámit se stavem vodárny obce a za tím
účelem starosta obce prohlásil, že zařídí návštěvu tohoto objektu a stanovil termín. Doposud se
exkurze neuskutečnila a navíc nebyl splněn ani požadavek místostarosty, aby kmenovou pobočkou
Komerční banky pro obec Srbeč se stal peněžní ústav v Novém Strašecí, jako bližší objekt pro
eventuální jednání o úvěru na opravu vodárny, což má oprávnění zařídit pouze starosta obce.
Podrobná informace starosty o celkovém průběhu kontroly MV-ČR
Dne 26. 4. 2018 byla zahájena kontrola stran MV-ČR Odboru veřejné správy – dozoru a kontroly,
vedeno pod čj: MV-42504-11/ODK-2018, kdy po provedení kontroly byla přijata příslušná opatření
k odstranění nezákonného postupu orgánů a k zamezení recidivy. Starosta opakovaně seznámil
zastupitele s podrobným průběhem kontroly, kdy přečetl veškeré písemné záznamy k celému procesu
dozoru a informoval o zavedení příslušných opatření, jež byly vyústěním kontrolního postupu.
Zastupitelé vzali na vědomí bez vyjádření a eventuálních připomínek.
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Podrobná informace starosty o průběhu místního šetření
Starosta obce byl vyzván na den 13. 12. 2018 v 11.00 hodin k osobní účasti šetření ve věci podezření
na nedovolenou stavbu u čp. 9 prováděnou M. B. Místní šetření prováděl Městský úřad Nové Strašecí,
Odbor výstavby a životního prostředí se závěrem, že stavba je nezákonná a musí být odstraněna.
Nedovolené kácení stromů zastupitelem obce Davidem Svobodou.
Předsedající – starosta obce opakovaně seznámil s událostí, kdy v obci Srbeč jmenovaný
bezdůvodně a bez povolení pokácel vzrostlé stromy a dřevo použil pro vlastní potřebu. Za tím účelem
tehdejší zastupitelstvo dne 24. 9. 2018 provedlo šetření na místě a sepsalo záznam, který téhož dne
převzala tehdejší místostarostka obce M. M. a předala starostovi. Současný starosta obce na
podkladě § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 S. upozornil, že povolení ke kácení stromů uděluje
příslušná obec, což se v tomto případě nestalo a povolení nebylo vydáno. Řešení této události bude
postoupeno na Městský úřad Rakovník, který rozhodne na podkladě § 87 téhož zákona u udělení
sankce – pokuta do 20 000,-Kč. Vše bez odkladu zpracuje starosta a o průběhu řízení a výsledcích
bude zastupitelstvo průběžně informovat.
Upozornění na velké zprodlení ve věci výpovědi smlouvy O2 a zrušení IČO Mateřské školky Srbeč
Od 9. 7. 2018 je opakovaně urgována žádost o provedení změny připojení u provozovatele Pošty
Partner stran České pošty, avšak do současné doby na tyto požadavky nebylo reagováno. Garantem
organizačního zabezpečení provozu Pošty Partner společně se starostou obce je místostarosta,
ovšem výpověď smlouvy musí podepsat na pracovišti O2 výhradně starosta obce. Starosta ujistil, že
do konce roku 2018 tak obratem učiní. Dále od 15. 8. 2018 je stanoven podrobný pokyn ke zrušení
IČA Mateřská škola Srbeč – forma likvidace. Měla být zpracována účetní závěrka, učiněno podání do
Centrální evidence účetních informací, určen správce apod. Doposud nedošlo k žádnému posunu
v této věci, přičemž pověřen k výkonu této činnosti je starosta obce. Starosta ujistil zastupitelstvo, že
nejpozději do konce měsíce ledna vše zpracuje.
Žádost o dotaci od TJ Sokol Srbeč.
Předseda TJ Sokol Srbeč P. Č. na dnešním veřejném zasedání předložil žádost o poskytnutí dotace
na opravu přísálí a kabiny hostů srbečské sokolovny. Předsedající přijal tuto žádost, avšak její obsah
stanovil jako nedostatečný. S ohledem na mimořádnost situace však upozornil zastupitele, že oprava
této části je nezbytná a v rámci celkové opravy objektu sokolovny při dotaci poskytnuté jiným
subjektem TJ Sokol Srbeč, a proto by bylo na místě schválit tuto žádost s podmínkou, že předmětná
žádost musí být doplněna, tedy řádně zpracována.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje žádost o dotaci TJ Sokol Srbeč na opravu přísálí a kabiny
hostů srbečské sokolovny v rozsahu 30 000,-Kč, přičemž žadatel před sepsáním veřejnoprávní
smlouvy musí doplnit žádost o časový sled a dobu trvání jednotlivých činností, finanční
rozpočet, včetně toho, který subjekt jakou pracovní činnost bude přesně provádět.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 32 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návazná činnost na původně projednanou problematiku vedenou pod čj: Obce Srbeč – 240/18 na
minulém veřejném zasedání obce
Na minulém veřejném zasedání (čj: 240/18) byla projednána přijatá písemnost od Lesů ČR –
oznámení a výzva ke zpracování nahodilé těžby stromů na lesním majetku Obce Srbeč. Na podkladě
§ 37 odst. 6 zák. č. 289/1995 Sb. je tímto obec Srbeč upozorněna vyznačené stromy zpracovat a to
nejpozději do 31. března 2019. Po vytěžení je nutno provést evidenci vytěžených stromů do lesní
hospodářské evidence. Za tímto účelem a i ve směru dalších povinností s tímto spojených, bude
veškerou činnost zařizovat starosta obce s ing. P. S. na tel. č. 725 627 992, popřípadě při nutnosti
v celém procesu zpracování dřeva bude komunikovat i cestou mailu: petr.steinbach@lesycr.cz. Po
ukončení těžby bude informovat zastupitele obce. Na tomto postupu se nic nemění, ovšem na
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dnešním veřejném zasedání došlo o rozšíření organizačního zabezpečení. Dle stanoviska starosty
obce budou těžbu dřeva v terénu zabezpečovat zastupitelé obce David Svoboda, František Tintěra a
Tomáš Kytka, kteří budou garantovat legitimní průběh těžby dřeva a jmenovaní s tím plně souhlasí.
Všichni tři zastupitelé se spojí se zástupci TJ Sokol Srbeč a Sborem dobrovolných hasičů, kteří budou
těžbu provádět. O případných problémech budou informovat starostu obce.
Kontrola plnění poslední veřejnoprávní smlouvy stran TJ Sokol Srbeč
Přítomný předseda TJ Sokol Srbeč P. Č. byl upozorněn, že v průběhu měsíce ledna 2019 bude
provedena kontrola plnění poslední veřejnoprávní smlouvy, o čemž bude včas vyrozuměn. Za Obec
Srbeč se kontroly účastní předseda Kontrolního výboru p. Marcela Barešová a místostarosta obce,
včetně dalšího nezávislého člena. Předseda TJ Sokol vzal tuto informaci bez připomínek.

Diskuze

VIII.
Do diskuze vstoupil V. R., který seznámil zastupitele se situací u Dobrovolného hasičského sboru
v otázce stáří vozidel, která jsou z roku 1972, kdy s ohledem na tuto zastaralou techniku nejsou již
bráni k zásahům. Po té předložil žádost o zakoupení novější techniky s přílohou o možnosti dostat
dotaci právě na obnovení autoparku. Zastupitelé vzali informaci na vědomí a starosta obce převzal
předmětnou žádost i s přílohou možné dotace k prostudování. V. R. rovněž předložil žádost o možnost
těžby dřeva, která je formálním znakem již ke schválené těžbě.
Další do diskuze vstoupila přítomná V. K., která chtěla předložit k seznámení dopis, jímž občan Srbče
P. D. upozorňoval na protiprávní jednání zastupitele Tomáše Kytky. Dopis ji byl předložen k přečtení a
jmenovaná jej bez jakéhokoliv komentáře vrátila.
Diskuzi využil i další přítomný host ing. T. T. který požadoval informaci ohledně zaslaného usnesení o
postoupení věci Obci Srbeč od MÚ Nové Strašecí – odbor výstavby a životního prostředí. Ing. T. T.
dne 10. 5. 2018 oznámil nedovolenou skládku na svém pozemku, ke které se přihlásily M. M. a D. K.
ze Společenství Dobromysl. Již předchozím šetřením Obce Srbeč bylo zjištěno, že skládku nezaložily
fyzické osoby, ale právě Společenství Dobromysl, tudíž místní a věcně příslušná není Obec Srbeč dle
§ 80 odst. 1 písm. c) zák. č. 185/2001 Sb. Obec vrátí proto celou kauzu příslušnému úřadu. Ing. T. T.
byl požádán o spolupráci, aby hned na mail zaslal fotodokumentaci skládky, což přislíbil a vzal si i
příslušný kontakt.

Závěr

IX.
Na závěr všem popřál starosta obce příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdaru do nového roku
a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva Obce Srbeč dne 13. 12. 2018 ve 21:12 hodin.

Zapisovatel:

Hana Kandlerová

…………………………………………... dne 13. 12. 2018

Ověřovatelé:

Jaroslav Jerman

…………………………………………… dne 13. 12. 2018

Vít Řebík

..…………………………………………. dne 13. 12. 2018

Tomáš Cimrman (starosta)

....……………………………………….. dne 13. 12. 2018

Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne 22. 12. 2018
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