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 31. ledna 2019 od 18:00 hodin
v budově Obce čp. 16 v Srbči

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 31. ledna 2019
v 18:03 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 všech
9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení
schopné (§ 92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.).
Přítomno bylo i 9 hostů na tomto veřejném zasedání.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Marcelu Barešovou a p. Jaroslava Jermana a
zapisovatelem p. Hanu Kandlerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním
byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč určuje ověřovateli zápisu p. Marcelu Barešovou a p. Jaroslava
Jermana a zapisovatelku p. Hanu Kandlerovou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 33 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 2

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K tomuto programu byl zastupitelem Davidem Svobodou vznesen dodatečný návrh o jeho
doplnění a to o samostatný bod programu č. 5, ve věci schválení nákupu požárního vozidla pro
potřeby Sboru dobrovolných hasičů Srbeč. Dále navrhl rozšíření programu o další samostatný bod č.
6) – schválení rozpočtového opatření a to přesun finančních prostředků v celkové výši 700 000,-Kč
z položky 8115 na paragraf 5512, položka 6123, což je nákup nákladních aut.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání:
1) Zahájení veřejného zasedání
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Informace z valné hromady DSO Bez hranic
5) Schválení nákupu požárního vozidla pro potřeby SDH Srbeč
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6) Schválení rozpočtového opatření a to přesun finančních prostředků v celkové výši 700 000,Kč z položky 8115 paragraf 5512, položka 6123
7) Došlá pošta a všeobecné informace
8) Diskuse
9) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 34 bylo schváleno.

Proti 2

Zdrželi se 1

Předsedající konstatoval, že body č. 1) 2) 3) programu zasedání byly již projednány a naplněny a
přešel tedy k projednání v pořadí dalšího bodu programu:

Zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Bez hranic konaného v knihovně
Městyse Mšec dne 19. 12. 2018
Předsedající seznámil přítomné se schválením programu, zprávou kontrolní komise, rozpočtovým
opatřením, odpisovým plánem 2018, projednáním a schválením rozpočtu na rok 2019, volbou
předsedy a místopředsedy, volbou členů kontrolní komise a komise pro schválení účetní uzávěrky. Po
té upozornil všechny přítomné, že mohou do tohoto zápisu nahlédnout po té, co bude nyní založen na
Obci Srbeč. Nikdo z přítomných se k věci nevyjadřoval.

Nákup požárního vozidla pro potřeby SDH Srbeč
Předkladatel David Svoboda považoval tento nákup vozidla, jako za jednu z priorit investic Obce.
Starosta obce a místostarosta byli zjevně zaskočeni, přičemž starosta obce zdůraznil, že dva dny před
veřejným zasedáním byla pracovní porada zastupitelů a tento konkrétní návrh tam prezentován vůbec
nebyl. Místostarosta k tomu dodal, že se jedná o velice chybný způsob postupu odporující právním
normám. Následně na to předsedající v 18.36 hodin vyhlásil krátkou desetiminutovou pauzu se
souhlasem všech přítomných, aby si předkladatel návrhu ještě v klidu ujasnil veškeré konkrétnosti.
V 18.45 hodin veřejné zasedání pokračovalo a hned na to informoval zastupitelstvo David Svoboda,
že se jedná o koupi Tatry 815 – CAS 32 rok výroby 1989 (stáří 30 let). Prodejce je Městys Drnholec,
kdy sama Rada Městyse Drnholec stanovila prodejní cenu vozidla na částku 700 000,-Kč. Zároveň
předložil písemnou inzerci tohoto vozidla včetně čtyř fotografií, která je přílohou tohoto zápisu.
V souvislosti s tím doplnil, že nikdo ze zastupitelů předmětné vozidlo ve skutečnosti neviděl a pokud to
bude stav nevyhovující, tak se vozidlo nekoupí. Zastupitel Tomáš Kytka se vyjádřil, že za takových
okolností nelze vůbec schvalovat koupi vozidla a minimálně je třeba konkrétní vozidlo důkladně
prohlédnout. Starosta a místostarosta shodně prohlásili, že s takto podaným návrhem Davida
Svobody po všech stránkách v žádném případě nelze souhlasit. Zastupitel David Svoboda však na
hlasování zastupitelů o tomto návrhu trval.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje koupit pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Srbeč
nákladní vozidlo Tatra 815 – CAS 32 rok výroby 1989 od současného majitele Městyse
Drnholec za částku 700 000,-Kč, kdy tuto cenu vozidla stanovila Rada Městyse Drnholec.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 35 bylo schváleno.

Proti 2

Zdrželi se 1

Schválení rozpočtového opatření a to přesun finančních prostředků v celkové výši
700 000,- Kč z položky 8115 paragraf 5512, položka 6123
Zastupitel David Svoboda v dalším bodě navrhl změnu rozpočtového opatření přesunem finančních
prostředků v celkové výši 700 000,-Kč z položky 8115 na paragraf 5512, položka 6123 - nákup
nákladního auta, za účelem nákupu požárního vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Srbeč (Tatra 815
– CAS 32 rok výroby 1989 od současného majitele Městyse Drnholec za částku 700 000,-Kč, kdy tuto
cenu vozidla stanovila Rada Městyse Drnholec). K tomu se vyjádřil místostarosta Obce, který
upozornil, že se Obec zajisté doposud nebránila aktivitě pomoci SDH Srbeč v koupi požárního vozidla,
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zejména formou dotací, i když stran hasičů nedošlo ani k pokusu o realizaci takové dotace a
zopakoval, že je na prvním místě investice do generální opravy vodárny a takový velký finanční výběr
z kasy Obce za hasičské vozidlo zajisté silně ohrozí nejenom tuto prioritu opravy vodárny, ale i
případně nečekané a náhodné výdaje pro Obec a navíc plánovaný úvěr na opravu vodárny, kterým
bude nutno i rozšířit takovou investici, není zatím ani předjednán. Starosta obce se rovněž ztotožnil
s tímto stanoviskem místostarosty a opakovaně doplnil, že je překvapen tímto nečekaným návrhem a i
zde oba došli ke shodě, že nemohou tento návrh podpořit a budou proti tomuto návrhu. Navrhovatel
David Svoboda však i zde trval na hlasování zastupitelů ohledně schválení tohoto rozpočtového
opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje rozpočtové opatření a to přesun finančních prostředků
v celkové výši 700 000,-Kč z položky 8115 na paragraf 5512, položka 6123 s využitím těchto
financí za účelem nákupu požárního vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Srbeč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 36 bylo schváleno.

Proti 2

Zdrželi se 1

Došlá pošta - různé
Číslo jednací Obce Srbeč – 35/19
1. Dne 30. ledna 2019 byla přijata písemnost na Obec Srbeč z Katastrálního úřadu pracoviště
Rakovník, kde je seznámena Obec Srbeč s podklady rozhodnutí, kdy se jednalo o řízení ve věci
povolení vkladu do katastru nemovitostí, vedeného katastrálním úřadem pod sp. zn. V-54/2019212 – směnná smlouva (B. M. PhDr.). Stanovisko zní, že navrhovaný vklad nelze povolit, jelikož
zmocnitel F. F., který zastupuje p. B. M. PhDr., předložil plnou moc, jenž nesplňuje podmínku pro
povolení vkladu. Záležitost projedná starosta obce se zmocněncem F. F. za účelem opravy a
dokončení vkladu.
2. Číslo jednací Obce Srbeč - 31/19
Žádost o prodej pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Srbeč. Žadatel T. J. písemně žádá o prodej shora
uvedeného pozemku, což odůvodňuje využitím pro stavbu rodinného domu k trvalému bydlení a
předmětnou nemovitost chce koupit do svého výlučného vlastnictví. Předsedající přečetl celou
tuto žádost zastupitelům a písemně odpoví žadateli, popřípadě bude vhodné, aby pozval žadatele
na osobní jednání.
Číslo jednací Obce Srbeč – 226/18
3. V současné době došla na Obec opakovaná žádost J. R. o schválení umístění budov a oplocení,
kde žádá Obec Srbeč o schválení rozmístění staveb – zahradní domek a přístřešek na hranici
pozemku u popisného čísla 50 v obci Srbeč, západní část. Starosta obce potvrdil nutnost místního
šetření a za tím účelem toto řízení sám vyvolá.
4. Na veřejném zasedání dne 15. 11. 2018 Obce Srbeč bylo usnesením č. 19 schváleno zakoupení
užívacích práv ke službě ASPI v rozsahu potřebném pro činnost obce s poskytovatelem Wolters
Kluwer ČR a.s. Dnešního dne byl zastupitelům stran starosty předložen návrh smlouvy a nikdo ze
zastupitelů neměl žádné připomínky a ani doplnění k tomuto návrhu smlouvy – se smlouvou byl
vysloven jednoznačný souhlas a vyzván starosta obce k podpisu smlouvy.
5. Dne 13. 12. 2018 zastupitelstvo Obce Srbeč přijalo usnesení č. 32, jímž schvaluje žádost o dotaci
TJ Sokol Srbeč na opravu přísálí a kabiny hostů sokolovny v rozsahu 30 000,-Kč. Pověřený
zmocněnec TJ Sokol Srbeč ing. F. J. však dne 8. 1. 2019 rozeslal mail zastupitelům Obce
(vedeno pod čj: 4/19), kde uvádí, že přísálí se již nyní podařilo prostřednictvím firmy vymalovat,
kamna, elektroinstalaci a osvětlení rovněž svépomocí opravit a podlahu a kabinu hostů nechají na
jaro také svépomocí opravit. Dále dodává, že požádají zastupitelstvo Obce Srbeč o změnu
záměru žádost i dotaci na opravnu sokolovny schválenou dne 13. 12. 2018. Je nutno
poznamenat, že takový postup změny záměru je nepřijatelný a bude třeba nově požádat o
poskytnutí dotace na konkrétní věc, či činnost.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje zrušení přijatého usnesení č. 32 ze dne 13. 12. 2018, jímž
schválilo žádost o dotaci TJ Sokol Srbeč na opravu přísálí a kabiny hostů sokolovny v rozsahu
30 000,-Kč, jelikož žadatel TJ Sokol Srbeč vyrozuměl Obec Srbeč, že oprava přísálí se již
podařila zrealizovat a kabina hostů bude opravena z jara letošního roku svépomocí.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 37 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Starosta obce vyrozumí vedení TJ Sokol Srbeč o rozhodnutí zastupitelů i přes to, že hlasování v této
věci byl přítomen zástupce TJ Sokol Srbeč ing. J. F. a ani jako host nevznesl žádné námitky a
připomínky.
Místostarosta obce také využil přítomnosti zástupce TJ Sokol Srbeč na tomto veřejném zasedání a
navrhl přítomnému zástupci TJ Sokol Srbeč, ing. J. F., že do současné doby si po opakovaném
upozornění pracoviště církve v Novém Strašecí nezažádalo o schválenou dotaci a pakliže se tak
nestane, což vedení církve po telefonickém jednání zatím nevyloučilo, může TJ Sokol Srbeč požádat
o navýšení původní jemu schválené dotace 50 tis. Kč o tuto část – tedy celkem v součtu 100 tis. Kč.
Zástupce TJ Sokol Srbeč však nabídku odmítl s odůvodněním, že nechce takto činit na úkor církve.
Obec stanovisko bere za definitivní a vyvine tedy další snahu v jednání s církví.
6. V rámci metodické pomoci MV-ČR byla Obec Srbeč důrazně upozorněna na nutnost novelizovat
obecní závaznou vyhlášku 1/24 Požární řád v souladu se současnou platnou legislativou, neboť
některé části platné legislativě neodpovídají. Předsedající vyzval zastupitele, zejména z řad
hasičů, aby se této novelizace Požárního řádu ujali. Nabídl se zastupitel Jiří Vitner ve spolupráci
s hasičem V. R., že tuto vyhlášku zpracují v nebližší době a budou věc konzultovat
s místostarostou obce. Starosta jim poděkoval.
Číslo jednací Obce Srbeč – 39/19
7. Starosta seznámil zastupitele o novém vzdělávacím projektu, zejména pro začínající zastupitele,
kdy startuje unikátní vzdělávací program pro samosprávy a to zejména pro Obce na nejnižším
stupni, tzv. jedničkové obce, což je i Obec Srbeč. Navíc je tento podrobný způsob vzdělávání pro
obce zcela zdarma a je rozhodně nutný pro zastupitele, kteří potřebují základní informace pro
svoji činnost ve funkci. Starosta apeloval i na zastupitele Obce Srbeč, že se mohou kdykoliv
s tímto programem seznámit zde na Obci a započít studium. Zastupitelé vzali tuto důležitou
informaci na vědomí, avšak žádný zájem nebyl zatím projeven.
8. Místostarosta obce seznámil přítomné, že v současné době jsou na obci dva případy, které budou
spadat do správního řízení Obce vedené pod čj: 221/18 a 232/18. Ohledně podrobností se mohou
zastupitelé seznámit na Obci, kde jsou dokumenty založeny pod příslušnými čísly jednacími.
9. Místostarosta obce dále seznámil zastupitele, že je zcela ukončeno šetření ohledně nedovolené
skládky (vedeno pod čj: 273/18) a věc bude postoupena příslušnému orgánu.
10. Místostarosta rovněž seznámil s tím, že bude zpracovávat jednací řád Obce Srbeč a požaduje od
zastupitelů, aby do 22. 2. 2019 dodali na jeho mail připomínky a návrhy k tomuto jednacímu řádu
a aby nekolidovaly s novým organizačním řádem Obce.

Diskuze
Do diskuze se přihlásil přítomný host za veřejnost V. B., která požádala o vysvětlení, z jakého důvodu
se zdražil odvoz odpadu. Starosta obce vysvětlil, že se odvoz odpadu zdražuje, jako i jiné služby a po
domluvě bylo přislíbeno, že Obec na rok 2020 cestou zodpovědné osoby zařídí včasnou informaci
ohledně případného zdražení odpadu v tomto následném roce. Dále se Obec bude rovněž zabývat i
otázkou jiné firmy na svoz odpadů na žádost p. V. B., což spadá do systematizace činnosti na Obci.
Rovněž přítomný host J. J. upozornila na další třídění odpadu a doplnil ji další host P. Š., který
upozornil ze své zkušenosti, že se třídí i krabice od mléka, plechovky …. atd. Obec se zajisté bude
zabývat i touto otázkou stran příslušného subjektu.
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Přítomný host J. F. předal osobně vyúčtování dotace TJ Sokol Srbeč, avšak byl upozorněn, že toto
vyúčtování proběhne oficiálně na Obci dne 25. 2. 2019.
Přítomný host P. Š. opět upozornil na problematiku, o které hovořil na minulém veřejném zasedání - je
vlastníkem pozemku pod obecními dílnami v obci Srbeč, kde majetkoprávní vztahy nejsou vyřešeny.
V souvislosti s tím upozornil zastupitele, že je Obec Srbeč majiteli polností o ploše cca kolem 7 ha,
které mohou být pronajaty za účelem zisku. Na tomto veřejném zasedání se starosta Obce
jmenovanému omluvil, že se řešení zemědělských pozemků (i otázka směnné smlouvy) posouvá na
konec měsíce února 2019 a může se s ním P. Š. jakýmkoliv způsobem spojit v průběhu této doby.
Místostarosta převzal jinou problematiku obce za starostu (likvidace majetku IČO školka, veškeré
správní řízení, dodávku vody do obce Milý, vybrané interní akty řízení a další úkony) a tyto
pozemkové záležitosti, o kterých nyní mluvil P. Š. spadají výlučně a jedině do gesce starosty obce,
čímž došlo i k časovému posunu řešení těchto otázek o jeden měsíc.
Součástí zápisu z tohoto veřejného zasedání jsou i přílohy 1) inzerce požárního vozidla stran majitele Městyse Drnholec
2) příloha ohledně informací k tomuto vozidlu předaná navrhovatelem D. Svobodou
Předsedající po té ukončil veřejné zasedání zastupitelstva 31. 1. 2018 v 20:06 hodin.
Zapisovatel:

Hana Kandlerová

…………………………………………... dne 31. 1. 2019

Ověřovatelé:

Jaroslav Jerman

…………………………………………… dne 31 1. 2019

Marcela Barešová
Tomáš Cimrman (starosta)

..…………………………………………. dne 31. 1. 2019
....……………………………………….. dne 31. 1. 2019

Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne 08. 02. 2019
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