
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 28. července 2019 od 09:00 hodin 

V budově Obce čp. 16 v Srbči 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání zastupitelstva Obce Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 28. 

července 2019 v 09:00 hodin místostarostou Obce Srbeč (dále i jako „předsedající“). 

Zasedání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. 

Přítomno je celkem 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva), 

zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné (92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.). 

Přítomno je 7 hostů na tomto veřejném zasedání. 

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

 

Návrh ověřovatelů zápisu je Tomáš  Kytka a František Tintěra 

Návrh zapisovatele je Marcela Barešová 

 

Jiné návrhy nebo i protinávrhy nebyly nikým ze zastupitelů vzneseny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Kytku a p. Františka Tintěru 

a zapisovatelku Marcelu Barešovou 
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Výsledek hlasování:              Pro 5                  Proti 0                       Zdrželi se 3 

 

Usnesení č.  49  bylo schváleno. 

 

Návrh programu veřejného zasedání 

Návrh programu veřejného zasedání je v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a 

webových stránkách Obce Srbeč. 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 ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu veřejného zasedání 

4) Volba nového starosty obce¨ 

5) Došlá pošta a všeobecné informace 

6) Diskuze 

7) Závěr 

Výsledek hlasování:            Pro 8               Proti 0                 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 50  bylo schváleno. 

 

Body č. 1), 2), 3) programu zasedání byly již projednány a naplněny  a předsedající přešel tedy 

k projednání v pořadí dalšího bodu programu: 

Volba nového starosty 

 

Předsedající seznámil zastupitele s rezignací starosty Tomáše Cimrmana ke dni 16.7.2019 a se 

způsobem volby nového starosty, viz postup v ustanovujícím veřejném zasedání a navrhl, aby 

funkce starosty byla nadále neuvolněná a realizována formou veřejného hlasování. Vyzval 

členy zastupitelstva, aby se k věci vyjádřili. Žádné připomínky nebyly vzneseny.  

 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje volbu nového starosty Obce Srbeč formou veřejného 

hlasování a schvaluje, že funkce nového starosty Obce Srbeč bude neuvolněná. 

 

Výsledek hlasování:             Pro 8                    Proti 0                    Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 51 bylo schváleno. 

 

Dále předsedající seznámil zastupitele se způsobem odměňování neuvolněného starosty obce 

a navrhl způsob odměňování neuvolněného starosty obce po dobu výkonu jeho funkce, od 1. 

srpna 2019, dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., ze dne 4. září 2018, kterým se mění nařízení 

vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků a to ve 

výši 23.432,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje měsíční odměnu pro nového starostu Obce Srbeč po 

dobu jeho funkce od 1. srpna 2019, dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., ve výši 23.432,-Kč. 

 

Výsledek hlasování:            Pro 8                      Proti 0                    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 52 bylo schváleno. 

 

Předsedající poté vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce nového starosty 

Obce Srbeč. Zastupitelem Františkem Tintěrou byl podán návrh zvolit nového starostu Obce 

Srbeč a to zastupitele Víta Řebíka. Poté byli osloveni jednotliví zastupitelé k vyjádření, avšak 

nikdo z přítomných zastupitelů Obce Srbeč neměl žádných připomínek a ani jiných návrhů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč volí nového starostu Obce Srbeč p. Víta Řebíka. 

 

Výsledek hlasování:             Pro 7                 Proti 0                       Zdrželi se 1 

Usnesení č. 53 bylo schváleno. 

 



Vít Řebík funkci starosty přijal a volba byla právoplatná. Nový starosta Obce Srbeč zároveň 

dnešního dne 28. července 2019 rezignoval na funkci člena kontrolního výboru Obce Srbeč. 

Místostarosta byl vyzván starostou Obce, aby dokončil celé dnešní veřejné zasedání. 

 

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí TJ Sokol Srbeč, z.s. o poskytnutí dotace na opravu 

WC v Sokolovně. Požadovaná částka dotace stran Obce Srbeč činí 50.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje dotaci pro TJ Sokol Srbeč, z.s. ve výši 50.000,-Kč na 

opravu WC v Sokolovně. 

 

Výsledek hlasování:          Pro 8             Proti 0              Zdrželi se 0 

Usnesení č. 54 bylo schváleno. 

 

Došlá pošta a všeobecné informace 

 

V současné době se musí starosta plně zorientovat ve velkém množství zůstatkové 

administrativy, kterou zde zanechal předchozí starosta a rovněž ji zpracovat. V co nejkratší 

době potom svolat další veřejné zasedání Obce a přednést příslušné aktuality získané z těchto 

dokumentů jejím zastupitelům. Z toho důvodu dnešního dne tento bod bude přesunut na další 

veřejné zasedání.  

 

Diskuze 

Jako první se do diskuze přihlásil přítomný starosta obce Milý, za přítomnosti tří svých 

spoluobčanů, k řešení nedostatku vody v jejich obci, kterou smluvně zásobuje ze svých zdrojů 

obec Srbeč. Nejprve potvrdil, že na jejich vodním deficitu nemá podíl dodavatel obec Srbeč a 

smluvní vztah mezi oběma obcemi není rozhodně porušen, přičemž jeho přítomnost na tomto 

veřejném zasedání zdůvodnil žádostí, aby i naše obec mu pomohla hledat příčiny jejich 

problému s vodou, přičemž dodal, že Obec Milý plánuje na podzim r. 2020 zřízení svého 

vlastního vrtu. Sám uvedl, že přes zimu je dodávka vody plynulá, odebírají cca 70m3 za týden, 

ale přes léto dodávka vody vázne, neboť vzhledem k nárůstu počtu odběratelů vody z řádu 

v letních měsících, zejména o víkendech se spotřeba vody zvýší na 230m3 za týden. 

Slova se ujal nový starosta obce Srbeč Vít Řebík a vysvětlil starostovi obce Milý p. Kvasničkovi 

a přítomným občanům obce Milý, že Srbeč se s nedostatkem vody potýká stejně jako jejich 

obec cca již jeden měsíc zpětně a o této skutečnosti byl p. Kvasnička od počátku informován. 

Z toho důvodu byla učiněna řada opatření, mimo jiné i výměna měřícího zařízení,  kdy bylo 



zjištěno, že obce Milý – Bor mají v přepočtu na počet obyvatel nepoměrně vyšší spotřebu vody 

než obec Srbeč (Milý 500m3  za 10 dní, Srbeč 300m3 za 10 dní). Vzhledem k tomu, že 

přečerpávací stanice v Milém využívá pouze jeden bazén, přestože má k dispozici dva, 

navrhuje starosta Srbče, aby obec Milý učinila opatření k tomu, aby mohly být využity oba 

bazény. Kritická situace je vždy od pátku do neděle, kdy se obec zaplní chalupáři a tím spotřeba 

vody vzroste. Z toho důvodu navrhuje starosta obce Srbeč, aby obec Milý v průběhu 

následujícího pracovního týdne postupně plynule naplnila oba bazény a tím si vytvořila zásobu 

vody na víkendové dny. Do diskuze se zapojil zastupitel David Svoboda, který uvedl, že 

nepoměrně vyšší spotřeba vody může být způsobena zaléváním zahrádek, napouštěním 

bazénů z veřejného řádu atd. K tomu dodal zastupitel František Tintěra, že pitné vody je 

nedostatek a zodpovědnost je na každém občanovi a každé domácnosti.  

Do diskuze se přihlásila p. Lakomá z Milého, navrhla zlepšit komunikace mezi obcemi, hlavně 

mezi starosty obou obci ve věci dodávky vody tak, aby i obec Milý mohla informovat své 

občany při výkyvech dodávky a to včas a s předstihem, aby se mohli na nedostatek vody 

připravit. Uvedla, že bydlí v části obce, kde se s nedostatkem vody potýkají hodně často,  

Starosta obce Milý s návrhem souhlasí, učiní opatření navržená starostou Srbče a o výsledku 

jej bude informovat. Následně společně s občany obce Milý opouští veřejné zasedání v 10:00 

hod. 

Další se do diskuze přihlásil p. Vávra, který uvedl, že jeho rodinný dům se nachází na konci 

vodovodního řádu, takže s nedostatkem vody se potýká zejména v létě každý víkend. Situaci 

řeší tak, že od jara zachycuje dešťovou vodu do nádob a následně pak využívá jako vodu 

užitkovou. Dále uvedl, že postrádá „Havarijní řád obce“,  neví koho kontaktovat v případě 

nějaké havárie, kritizuje webové stránky Obce Srbeč a informovanost občanů rozhlasem. 

K tomu odpověděl zastupitel Tomáš Kytka, že aktuální telefonní seznam na téměř všechny 

zastupitele je uveden na webových stránkách. 

Do diskuze se připojil p. ing. Fischer, který navrhl, aby Obec Srbeč využila služby rozhlas.cz, 

která zasílá aktuální informace občanům přímo na mobilní telefon. 

Starosta Obce uvádí, že se jedná o placenou službu a ukládá zastupiteli Tomáši Kytkovi, aby 

zjistil i jiné možnosti k informování občanů. 

Dále se p. Vávra dotázal, zda někdo provádí kontrolu hydrantů . 

Na jeho otázku odpověděl  p. starosta, který uvedl, že touto otázkou se v předchozích letech 

nikdo nezabýval, samozřejmě že problémů je více a zastupitelstvo má v plánu postupně se 

všemi zabývat.  Pokud však má p. Vávra na mysli vodu k hašení požáru, tak na prvním místě je 

voda z požární nádrže – koupaliště. 

Do diskuze se dále přihlásil p. Václav Svoboda, který navrhl, aby kontakty na všechny 

zastupitele byly vytištěny a rozdány všem občanům do poštovních schránek. Dále se dotázal 

co brání provozu pošty a z jakého důvodu v době, kdy je pracoviště v Srbči uzavřeno 

z technických důvodů, tak její pracovnice pracuje na pobočce České pošty ve Slaném. Žádá, 



aby o uzavření pobočky byli občané veřejně informováni alespoň  14 dní dopředu, aby se mohli 

podle toho zařídit. 

K dotazům p. Svobody se vyjádřil p. místostarosta JUDr. Vladimír Kalina, který uvedl, že 

důvodem uzavření pošty je řádná dovolená, kterou její pracovnice čerpá. Pokud se týká otázky, 

proč je Pošta - partner v Srbči z technických důvodů zavřena a její pracovnice ve stejnou dobu 

pracuje na pobočce České pošty ve Slaném uvedl, že se tak stalo v době, kdy pracovnice Pošty 

– partner Srbeč čerpala svoji řádnou dovolenou a jednalo se o vzájemnou spolupráci a 

zastupitelnost, kdy naopak v době čerpání řádné dovolené pracovnice Pošty – partner v Srbči, 

vypomáhá na naší pobočce pracovnice České pošty ze Slaného. Informace o uzavření pošty je 

vždy zveřejněna 10 – 14 dní dopředu na vývěsce Obce Srbeč. Dále navrhl, že k otázkám 

fungování Pošty – partner v Srbči se nejlépe může vyjádřit její pracovnice Hana Kalinová a 

navrhuje, aby byla pozvána k vysvětlení na další veřejné zasedání zastupitelstva Obce Srbeč. 

 

Dále se do diskuze přihlásil zastupitel Jiří Vitner a uvedl, že místo, kde se nachází obecní skládka 

(větve, pařezy, ale i stavební materiál, střešní tašky atd.) za obcí Srbeč směrem na Milý je 

nevhodné k provedení likvidace odpadu vzhledem k tomu, že místem prochází plynové 

potrubí.  Po vzájemné diskuzi zastupitelstvo došlo k závěru, že skládka (jedná se zejména o 

dřevní hmotu) se bude likvidovat po domluvě s p. Brabcem na jeho pozemku za koupalištěm. 

Při likvidaci budou provedena bezpečnostní opatření. Pokud se týká ostatního bio odpadu jako 

je tráva a listí, zastupitelstvo zařídí v obci umístění kontejneru k tomuto odpadu určenému. 

 

Dále zastupitel Jiří Vitner vznesl dotaz v jakém stadiu je jednání s p. Drahoňovským ohledně 

zřízení náhradního vrtu.  Místostarosta JUDr. Vladimír Kalina odpověděl, že vše je v jednání a 

po návratu z dovolené bude řešit dotaci.  

 

Předsedající poté ukončil veřejné zasedání zastupitelstva 28.7.2019 v 10:29 hod. 

 

Zapisovatel:                             Marcela Barešová                     ……………………………………………….. dne 

28.7.2019 

Ověřovatelé:                           František Tintěra                       …………………………………………………dne 

28.7.2019 

                                                  Tomáš Kytka                               …………………………………………………dne 

28.7.2019 

JUDr. Vladimír Kalina (místostarosta)                                     ………………………………………………….dne 

28.7.2019 

 

Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne ………………. 


