
O B E C   S R B E Č 

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 16. července 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 16. 

července 2019 v 18:02 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 celkem 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), přičemž zastupitel 

JUDr. Vladimír Kalina je omluven, ale i tak zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zák. 

č. 128/2000 Sb.). 

 

Přítomno bylo i 13 hostů na tomto veřejném zasedání. 

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Tomáše Kytku a p. Jaroslava Jermana a 

zapisovatelem p. Marcelu Barešovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

mailto:info@srbec.cz


Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Kytku a p. Jaroslava Jermana 

a zapisovatelkou p. Marcelu Barešovou. 

Výsledek hlasování:      Pro 5                Proti 0                Zdrželi se 3 

Usnesení č. 46 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. K tomuto programu nebyla vznesena žádná připomínka a ani nebylo navrženo 

jeho doplnění. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání: 

 

1) Zahájení veřejného zasedání 

2) Určení zapisovatele  ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu zasedání 

4) Zvýšení ceny vodného 

5) Záměr prodeje obecního pozemku 

6) Zvýšení ceny nájemného v obecních bytech 

7) Došlá pošta a všeobecné informace 

8) Diskuze 

9) Závěr 

Výsledek hlasování:   Pro 8             Proti 0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 47 bylo schváleno. 

 

Předsedající konstatoval, že body 1), 2), 3) programu byly ji projednány a naplněny. 

 

Následně předsedající v 18:15 hod předložil všem přítomným písemnou rezignaci na funkci 

zastupitele, současně předložil obálku se SIM kartou od služebního mobilního telefonu a klíče 

od budovy Obce Srbeč 16 a jednání opustil. 

 

Zastupitel František Tintěra navrhl, aby byl zvolen nový řídící jednání. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje zvolení nového řídícího jednání. 

Výsledek hlasování:   Pro 0               Proti 7             Zdrželi se 0 

Usnesení č. 48 nebylo schváleno. 

 

Vzhledem k tomu, že usn. č. 48 nebylo zastupitelstvem schváleno, bylo veřejné zasedání 

zastupitelstva ukončeno dne 16.7.2019 v 18:30 hodin. 

 

Zapisovatel:           Marcela Barešová             …………………………………………………16.7.2019 

Ověřovatelé:         Jaroslav Jerman                 ..……………………………………………….16.7.2019 

                                Tomáš Kytka                        ….…………………………………………….16.7.2019   

 

Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne 18.7.2019 

 


