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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 24. září 2019 od 17:00 hodin 

v budově Obce čp. 16 v Srbči 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

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

dne 24. září 2019 v 17:06 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 sdělil, že 

přítomno je celkem 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů 

zastupitelstva), přičemž zastupitel Tomáš Kytka je omluven z důvodů nemoci, ale 

i tak je zastupitelstvo usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.).  

 

Přítomni byli i 4 hosté na tomto veřejném zasedání a nikdo jiný se nedostavil ani 

v průběhu jednání. 

 

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Marcelu Barešovou a p. Jaroslava 

Jermana a zapisovatelem p. Hanu Kalinovou. 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 Kalinovou. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 2 

Usnesení č. 55 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 
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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 a ověřovatele zápisu 

3) Schválení programu veřejného zasedání 

4) Kontrola předchozích usnesení 

5) Zdražení vody od 1. prosince 2019 – přednese starosta obce 

6) Prodloužení nájemných smluv u obecních bytů – přednese starosta obce 

7) Projednání žádosti p. Brůny o pronájem části pozemku za účelem oprav    

      příjezdové cesty a návrh řešení – přednese starosta obce 

8) Advent 2019 

9) Stanovisko k dotazu na pracovní dobu Pošty Partner – přednese  

     místostarosta obce 

10) Nákup kontejneru na bioodpad – přednese starosta obce 

11) Stanovisko k odprodeji části pozemku p. Fiala Lukáš v obci Srbeč 

12) Předání podkladů zastupitelům pro sestavení návrhu rozpočtu obce pro  

      rok 2020 – předá účetní obce 

13) Došlá pošta 

14) Diskuze 

15) Závěr  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0  

Usnesení č. 56 bylo schváleno. 

 

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: 

 

Kontrola předchozích usnesení 

 

K přednesu výsledku této kontroly byl vyzván zastupitel František Tintěra, který 

uvedl, že sice si je vědom, že tuto kontrolu má na starosti, ale jelikož už nemá 

doma počítač a tudíž ani internet, tak považuje tento úkol pro něho za neřešitelný. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí a zatím bude usnesení kontrolovat sám starosta 

obce. Po té bylo řečeno, že usnesení z minulého zasedání byla splněna. Nikdo 

z přítomných neměl k tomu žádné vyjádření ani připomínky. 
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Zdražení vody od 1. prosince 2019 

 

Starosta obce seznámil zastupitele se zpracovanou kalkulací vodného na další 

následující období včetně ISPOP. Výsledek kalkulace, což je porovnání všech 

položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů pro vodné, vyzněl 

v minimální zdražení vodného pro všechny subjekty odběru na částku 30,20 Kč 

za jeden metr krychlový vody. Místostarosta obce V. Kalina doplnil, že zkratka 

ISPOP je integrovaný registr znečišťování životního prostředí a plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, zřízen zák. č. 25/2008 Sb. 

Z tohoto základu vychází celní úřad při stanovení ročního poplatku za odběr 

podzemní vody. Minimálně za cenu po této kalkulaci by se měla prodávat voda, 

jelikož se můžeme vystavovat nebezpečí podezření, že chybně nakládáme a 

plýtváme se strategickou surovinou, jelikož spodní vody nejsou majetkem obce. 

Dále pokračoval již sám starosta ohledně stoupajících nákladů na vodné, jako 

například budování nových dvou vrtů, celková oprava budovy vodárny včetně 

technologických celků, veškerý materiál pro provoz vodárny včetně ochranných 

pomůcek pro zaměstnance a jeho platu plus odvody do sociálního a zdravotního 

pojištění a příslušné daně zaměstnavatelem. Dále do toho se řadí veškeré rozbory 

pitné vody, opravy a výměny čerpadel, včetně vodovodního potrubí, vodoměrů 

apod., PHM do pracovních strojů atd. K tomu vyzval zároveň členy zastupitelstva 

k vyjádření. Se zdražením vody dle předložené kalkulace souhlasili jednohlasně 

všichni zastupitelé. Pouze zastupitelé V. Kalina a M. Barešová navrhli zdražení 

na částku 35,-Kč za metr krychlový, jelikož zdejší vodné musí co nejvíce pokrýt 

současné plánované obrovské náklady na provoz obecní vodárny. Poukázali 

například na samotné vodné v obci Mšec, které dosahuje částky 80,-Kč za metr 

krychlový, bez stočného! Je zřejmé, že malé zdražení vody vyvolá větší dotaci 

obce a samozřejmě se to musí projevit na úspoře jiných, neméně důležitých 

výdajích, rovněž důležitých pro občany. Oproti tomu starosta obce paradoxně 

navrhoval minimální navýšení vodného a to na 27,-Kč za metr krychlový. Po 

dalších diskuzích došlo ke shodě, že alespoň vykalkulovaná částka by měla být 

navržena k hlasování a to s plnou platností od 1. prosince 2019 s ohledem na 

termín odečtů vodného. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje navýšení platby vodného z původní 

částky 25,-Kč za jeden metr krychlový, na částku 30,-Kč za jeden metr 

krychlový, s platností od 1. prosince 2019 pro všechny odběratele.   

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 57 bylo schváleno. 

Prodloužení nájemných smluv u obecních bytů 
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Starosta obce seznámil zastupitele se situací ohledně doby trvání nájemných 

smluv u obecních bytů, přesněji řečeno celkem u pěti bytů. Nájemní smlouvy jsou 

uzavírány vždy na dobu určitou. Zmínil se zejména o situaci v nájemním bytě v 

budově čp. 44, které obývá nájemce David H. se svojí přítelkyní a jedním 

nezletilým dítětem. Upozornil, že v poslední době v tomto bytě začíná plíseň na 

zdivu a podlaze, kdy tímto je byt nevhodný k užívání, přičemž vyzval zastupitele 

k vyjádření se k tomuto problému s návrhy řešení. Zastupitel Jaroslav Jerman 

uvedl, že nezná řešení. David Svoboda zastává názor, že nejprve se musí k tomu 

vyjádřit odborník. František Tintěra doplnil, že se zdi musí okopat a potom to tři 

roky vydrží. Jiří Vitner navrhl řešit odtok vody – okapy a drenáže kolem, včetně 

zařazení dvou radiátorů do suterénní místnosti pod bytem Davida H. a starosta to 

viděl rovněž jako řešení, že bude teplo zespoda k zabránění nárůstu plísně. 

V. Kalina se vyjádřil, že stav je nyní maximálně zdravotně nebezpečný pro 

obyvatele bytu a závažně je ohrožuje na zdraví. Vyzval je k opuštění závadného 

bytu. Slovo si vzal přítomný otec nájemníka Davida H. s tím, zda by si jako rodina 

mohli byt opravit natolik, aby se stal obyvatelným z hlediska odstranění plísně. 

Všichni přítomní zastupitelé souhlasili s tímto řešením a k opravě svépomocí jim 

byla stanovena doba do konce měsíce března 2020. Za tím účelem nebude Obec 

vybírat nájemné za užívání bytu v tomto období, jelikož jednak nebude 

prodloužena nájemní smlouva v závadném bytě a navíc byli obyvatelé bytu velice 

důrazně upozorněni, že po dobu oprav nesmí tento byt užívat k bydlení a ani se 

nesmí v prostorách bytu zdržovat. Při opravách bytu musí mít pracovníci 

ochranné pomůcky i proti vdechování plísní, aby nedošlo k následnému 

poškození zdraví. Po ukončení opravy bude vyzván hygienik, aby se vyjádřil 

k tomu, zda je byt obyvatelný a teprve po té bude rozhodnuto o možnosti bydlení. 

Proti prodloužení ostatních nájemních smluv obecních bytů nebyly v současné 

době připomínky.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje prodloužení nájemních smluv formou 

nové smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou o jeden rok od ukončení 

platnosti jednotlivých smluv u obecních bytů v majetku Obce Srbeč 

s počátkem běhu této lhůty od posledního data, do kdy měla předchozí 

nájemní smlouva platnost, přičemž se jedná o smlouvy na jméno Pavel D. čp. 

66, Jaroslav J. čp. 66, Alena H. čp. 66, Pavel H. čp. 44. Smlouva v domě čp. 

44 Davida H. nebude prodloužena a končí dobou platnosti předchozí 

smlouvy.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 58 bylo schváleno. 

   

V souvislosti s prodloužením nájemních smluv u obecních bytů starosta 

upozornil, že nájemní smlouvy u obecních bytů jsou abnormálně nízké a vůbec 
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zdaleka nestačí pokrýt náklady s tím spojené. Navrhuje navýšit jednotlivé 

nájemné u obecních bytů minimálně o 20% u každého bytu z částky, kterou 

doposud hradí nájemce na podkladě nájemní smlouvy. Zastupitelé nakonec došli 

ke shodě o předneseném zdražení nájemného u obecních bytů o navrhovaných 

20% a konstatovali, že i tak toto navýšení nepokryje zdaleka náklady na údržbu 

těchto bytů. Zastupitel F. Tintěra proto navrhl do pozdější diskuze i možnost 

prodeje obecních bytů, což je i jinde současný trend. Zastupitelé vítali tuto 

myšlenku jednohlasně pozitivně a budou se intenzivně tímto návrhem zabývat již 

v roce 2020. Zastupitel J. Jerman také upozornil na to, že si pamatuje dobře na 

dobu, kdy byty v čp. 66 vznikaly, jelikož se jednalo o tzv. holobyty a proto 

nájemné je i nyní zcela symbolické. Důvodem bylo a i nyní je, že si nájemníci 

měli udržovat sami opravy svých bytů a nákup požadovaných doplňků. 

Zastupitelé a zejména starosta obce vzali tuto informaci plně na vědomí a je na 

místě v těchto intencích jednat.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje zvýšení nájemného u obecních bytů 

Obce Srbeč při prodlužování nájemních smluv formou nové smlouvy o 

nájmu bytu a to od doby platnosti této nové smlouvy, která kontinuálně 

navazuje na smlouvu předchozí v r. 2019, o 20% u nájemníků Pavel D. ze 

současného nájmu 2 151,-Kč po navýšení 2 581,-Kč - Jaroslav J. ze 

současného nájmu 1 566,-Kč po navýšení 1 879,- Kč - Alena H. ze současného 

nájmu 1 913,-Kč po navýšení 2 296,-Kč - Pavel H. ze současného nájmu 

1275,-Kč po navýšení 1 530,-Kč.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 59 bylo schváleno. 

 

 

Projednání žádosti p. Brůny o pronájem části pozemku za účelem opravy 

příjezdové cesty a návrh řešení starosty obce 

 

Starosta obce přednesl žádost Miloslava B. o pronájmu malé části pozemku, který 

je dne 12. dubna 2017 graficky vyznačený geodetem pod č. 1560/20 o rozloze 92 

m2, jako oddělená součást z pozemku 1560/1, jenž je v majetku Obce Srbeč a 

sousedí s pozemkem žadatele. Důvodem pronájmu předmětné části pozemku je 

zajištění vjezdu na pozemek žadatele, kdy neomezuje žádný okolní subjekt v jeho 

právech. Předsedající vyzval jednotlivé zastupitele, aby se k samotnému 

pronájmu vyjádřili v souvislosti s možností vydat záměr o pronájmu. Zastupitelé 

shodně zastávají názor, že pronájem pozemku nebude nijak omezovat okolní 

občany a ani jiné subjekty ve své činnosti a nenalezli ničeho, co by mohlo 

rozporovat tento pronájem. Starosta Obce tudíž poznamenal, že všechny 

informace k této situaci jsou dostupné na obci v jeho úředních hodinách. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje v souladu se zákonem o obcích (§ 39 

odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.) návrh záměru na pronájem části z pozemku 

1560/1 v k.ú. Srbeč, vyznačené jako 1560/20 v k.ú. Srbeč, kde je přiložená i 

grafická příloha k tomuto usnesení, přičemž ukládá starostovi obce zajistit 

zveřejnění návrhu záměru na úřední desce Obce Srbeč a jejích webových 

stránkách.  

 

 
 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 60 bylo schváleno. 

 

 

Advent 2019 

 

Zastupitelstvo projednalo přípravy na advent 2019 – rozsvícení vánočního 

stromku a pověřilo organizačním i materiálním zabezpečením zastupitelku 

Marcelu Barešovou, která poděkovala za důvěru s tím, že se těchto příprav 

zodpovědně zhostí, aby advent 2019 byl úspěšný.  

 

 

Stanovisko k dotazu na pracovní dobu Pošty Partner 
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Starosta obce požádal místostarostu obce, aby se jako garant Pošty Partner 

zabýval dotazem občana Václava S., který na veřejném zasedání konaném dne 28. 

července 2019   

 

 vznesl dotaz, 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. 

 Dále žádá, aby o uzavření pobočky byli občané veřejně informováni alespoň 

14 dní dopředu, aby se mohli dle toho zařídit a 

 aby kontakty na všechny zastupitele byly vytištěny a rozdány všem občanům 

do poštovních schránek.  

 

K tomu zaujal stanovisko místostarosta obce V. Kalina, jako garant Pošty Partner 

(dále PP) v obci Srbeč, jejímž je zakladatelem, kdy se jedná o poštu, kterou 

provozuje smluvní nájemce, tedy Obec Srbeč. PP poskytuje takové služby, v jaké 

pozici se nachází, přičemž zde funguje PP jako jakákoliv běžná pošta (všude tomu 

tak není – viz PP v obchodech, v rukou soukromníků apod.)  

 

Aktuální stanovisko vedoucí řídící pošty Rakovník, paní Stanislavy K. ze dne 

15. 9. 2019: 

 

Na podkladě žádosti místostarosty Obce Srbeč JUDr. Vladimíra Kaliny vyhovuji 

jmenovanému a předkládám stručné hodnocení tamní provozovny Pošta Partner 

(dále jen PP). PP vznikla převodem stávající pošty v obci a je poštou, kterou 

provozuje smluvní nájemce, v tomto případě Obec Srbeč a zabezpečuje základní 

poštovní služby jako klasická pošta. Vznik PP není povinností obce ani samotné 

České pošty s.p., ale jak shora uvedeno, je to dobrovolný smluvní vztah mezi 

oběma subjekty. Samotná Obec si proto určí svého pracovníka k zabezpečení 

těchto služeb, který bude zastávat funkci pracovník specializované přepážky. 

Obec Srbeč si vybrala do shora uvedené funkce skutečně profesionálního 

pracovníka, který si příkladně plní svoje povinnosti, a proto se PP v Srbči dostala 

až do nejvyšší pozice samostatná PP s plnohodnotným poštovním servisem. 

Režim pracovní doby dle smluvního počtu hodin si řídí Obec sama. Konkrétně 

Obec Srbeč má precizně zajištěnou náhradu v době nepřítomnosti pracovníka 

specializované přepážky, aby PP měla naprosto plynulý chod. Z technických 

důvodů (není třeba bližší zdůvodnění pro veřejnost), může provozovatel PP 

(smluvně starosta Obce, popřípadě jím pověřená osoba) uzavřít krátkodobě (i 

náhle - lékař, povinnosti jiného charakteru apod.) svoji provozovnu a tuto situaci 

nahlásí vedoucí řídící pošty Rakovník 1. Ani v tomto směru za celé období nebyly 

s Obcí Srbeč žádné problémy a veškeré další kontroly České pošty (zejména 

organizační a finanční) rovněž proběhly zcela bez závad. PP Srbeč lze hodnotit 

po všech stránkách velice vysoce pozitivně, přesněji řečeno, služby poskytované 

pracovnicemi této provozovny jsou na vysoké úrovni a jsou plně profesionální. 
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Tolik citace z posudku vedoucí řídící pošty. 

 

Sdělení bývalého starosty Obce Srbeč p. Tomáše C. – citace ze dne 14. 8. 

2019: 

 

Vážení občané, přátelé, kamarádi. Po dobu mého působení ve funkci starosty obce 

jsem byl a jsem spokojen s provozováním pobočky České pošty v naší obci a 

zároveň spokojen s paní Kalinovou, která řádně a svědomitě pobočku  řídí a 

obsluhuje. Co se týká provozu a otevírací doby, toto je zcela v pořádku a v souladu 

s plněním smluvních podmínek mezí Obcí Srbeč a Českou poštou. Oznámení u 

uzavření pošty je vždy řádně a včas vyvěšeno na elektronické i pevné úřední desce 

OÚ, na dveřích pošty a dále ve vitríně místní prodejny, což považuji za zcela 

dostačující oznámení. V minulosti a není to tak úplně dávno, byla zde ze strany 

České pošty vážná hrozba o uzavření pobočky České pošty v obci. Ze strany 

zastupitele Obce Srbeč pana JUDr. Kaliny, za což mu velice děkuji, bylo zde 

vynaloženo velké úsilí a mnoho času, několik osobních jednání se zástupci České 

pošty o zachování pobočky pošty v obci. Toto nebyla jednoduchá cesta, a přesto 

se podařilo přes veškeré překážky, podmínky a cíle pobočku pošty v obci zachovat 

a vyhnout se tomu, aby s jakoukoliv maličkostí se muselo jezdit na poštu do 

vzdálenějších míst. Jsem rád, že pošta v naší obci funguje a buďme za ní rádi. 

 

Tolik z citace stanoviska bývalého starosty p. Tomáš Cimrmana. 

 

Vyjádření pracovnice PP p. Hany Kalinové: 

 

Úvodem bych chtěla nejprve poznamenat, že současný pan místostarosta se na 

veřejném zasedání dne 28. 7. 2019 nestačil nějak včas orientovat v situaci, když 

na poznámky občana Václava S. reagoval tak, že k otázkám fungování pošty se 

může nejlépe vyjádřit pracovnice Hana Kalinová a dokonce navrhl, abych podala 

vysvětlení před zastupiteli. Panu místostarostovi připomínám, že já jsem 

zaměstnanec Obce Srbeč, nikoliv úředník, ani zastupitel a personálně mě řídí 

jedině starosta obce, který není statutárním orgánem obce, přičemž nejsem jeho 

sekretářka a ani asistentka, jak se někteří zastupitelé stále domnívají. Nicméně 

nepřítomnost z provozních důvodů na pracovišti PP oznamuji pouze p. 

starostovi (podle Václava S. prý bylo napsáno z technických důvodů, tudíž není 

známo u kterých dveří jaké pošty to vlastně četl) a po té vedoucí řídící pošty a 

rozhodně se nebudu zpovídat celému zastupitelstvu nebo dokonce jednotlivým 

občanům. I když nemusím, tak nyní udělám výjimku a zareaguji na poctivé čestné 

občanské upozornění pana Václava S., že jsem byla na poště ve Slaném a PP Srbeč 

nebyla v provozu. PP (tedy její smluvní subjekt - starosta obce) má za povinnost 

si dle smlouvy v době nepřítomnosti pracovníka specializované přepážky najít 

substituci na tomto pracovišti. Proto zde supluje v mojí nepřítomnosti Sabina 
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Kandlerová, která si operativně a pracně na poště ve Slaném upravuje svoji 

pracovní dobu dle potřeb Obce Srbeč a vedení ve Slaném jí bez jakýchkoliv 

připomínek seriózně pro naši obec vyhovuje, aby zdejší občané měli tyto poštovní 

služby zde kontinuelně zajištěny. V kritické době dovolených na poště ve Slaném 

mě poprosila vedoucí této pošty o laskavost, jestli bych nemohla pomoci já zase 

jim na oplátku v ty čtyři kritické dny jejich dovolených. Dohodla jsem se se 

starostou, že jim vyhovíme za tu celoroční ochotu k výpomoci zde v Srbči a ve 

své řádné dovolené jsem šla zase já na výpomoc do Slaného. Rozhodně tím 

neřeším svoji finanční situaci, ale snažili jsme se tím s p. starostou co nejvíce 

pomoci naší obci i s mojí osobní obětavostí několika dní řádné dovolené. Nemám 

tedy pochybnosti o tom, že p. Václav S., podobně jako já, chce také zajisté pomoci 

pečovat o zdejší občany, tak pro blaho naší obce roznese do poštovních schránek 

zdejších budov kontakty na všechny zastupitele, jak požaduje. Předpokládám, že 

se bude u mě hlásit v úřední dny a já s ním vyřídím potřebné materiály a zapůjčím 

mu i poštovní kabelu. Jinak mu pomoci nemohu, jelikož zatímco jinde si účetní 

konají svojí práci 40 hodin v týdnu, tak já z toho musím ukrojit 20 hodin (tedy 

polovinu této pracovní doby) pro funkci pracovníka specializované přepážky na 

PP. Dělám tedy oproti jiným účetním dvě práce najednou, ale ráda posloužím 

slušným lidem. Paradoxně tato akčnost a důsledná všímavost bdělého občana 

Václava S. mně potěšila, protože, zdejší lidé to vyhodnotili jako trapnou stížnost 

a naopak mě ujišťovali svojí velkou spokojeností. V dalších podobných dotazech 

bude nutno se obracet na pana starostu a já se k podobným dotazům již vyjadřovat 

nebudu.  

 

Závěr starosty obce p. Víta Řebíka k této věci: 

 

S účetní obce a zároveň i s pracovnicí specializované poštovní přepážky v jedné 

osobě jsem velice spokojen a teprve zde ve funkci poznávám, jak je důležitá dobrá 

spolupráce mezi starostou obce a účetní obce a vážím si toho, že zde takovou 

pracovnici mám. Co se týkalo přednesu pana Václava S. na minulém veřejném 

zasedání, tak k tomu se nevyjadřuji, protože dotaz byl za dobu, kdy jsem ve funkci 

starosty nebyl. 

 

Nákup kontejneru na bioodpad 

 

Starosta obce přednesl úspornou myšlenku o nákupu kontejneru na bioodpad, kdy 

bychom za odvoz této suroviny vlastní činností značně ušetřili finance pro jiné 

požadavky obce. Sám prověřoval možnost nákupu kontejneru a našel výhodnou 

nabídku firmy Milan Koželek a spol. k zakoupení požadovaného zboží v 

celkové ceně 46 900,-Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje nákup kontejneru typu – hákový systém 

se sklopnými bočnicemi z obou stran na 2x do poloviny výšky boků o objemu 

nákladu 14,2 m3 za cenu 46 900,-Kč. Nákup zajistí se všemi formalitami 

starosta obce. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 61 bylo schváleno. 

 

Stanovisko k odprodeji části pozemku panu Fiala Lukáš v obci Srbeč 

 

Podle informace starosty obce má na části pozemku Obce Srbeč Lukáš Fiala 

zástavbu své nemovitosti a požaduje odprodej určité této části k vyrovnání 

formálních náležitostí své stavby. Zastupitelé při diskuzi došli ke shodnému 

závěru, že je třeba získat více informací, z jakého titulu se tak stalo, dále je potřeba 

přednést podrobný a jasný návrh řešení (např. návrh smlouvy) a osobně 

prodiskutovat tuto událost se jmenovaným. Za tím účelem zastupitelé pověřili 

starostu obce, aby na dalším veřejném zasedání podal vyčerpávající informace 

k celé věci, aby se mohlo dojít k nějakému usnesení. 

 

 

Předání podkladů zastupitelům pro sestavení Návrhu rozpočtu Obce Srbeč 

pro rok 2020 

 

Účetní obce na veřejném zasedání předala zastupitelům podklady pro sestavení 

Návrhu rozpočtu pro rok 2020. Upozornila, že je běžný způsob, kdy se sama na 

této činnosti aktivně podílí a ráda by pomohla, jak se to prakticky provádí na všech 

menších obcích, kde připravuje návrh rozpočtu nejčastěji starosta s pomocí účetní. 

Podotkla ovšem, že zastupitel David Svoboda ji však v minulosti napadl, že 

rozpočet sestavila bez plné účasti zastupitelů, v čemž viděl její pochybení a sám 

nemohl nic doplnit, tedy návrh byl nesprávný. Podotkla, že to je důvod, proč 

předává podklady zastupitelům a chce se vyhnout podobným invektivám 

zastupitele Davida Svobody. Účetní předala podklady všem zastupitelům, vzor 

Schválený rozpočet – závazné ukazatele pro rok 2019, ve kterém jsou příjmy a 

výdaje dle paragrafů a dále Plnění rozpočtu za leden až srpen 2019, kde jsou 

příjmy a výdaje rozepsány dle paragrafů a hlavně podrobněji dle položek. Navíc 

upozornila zastupitelstvo, že Návrh rozpočtu pro rok 2020 musí být vyvěšen na 

pevné úřední desce Obce Srbeč a rovněž na úřední elektronické desce čistých 

patnáct dní, než bude schvalován tento Návrh rozpočtu pro rok 2020 na veřejném 

zasedání. Například bude-li vyvěšen dne 1. prosince 2019, může být veřejné 

zasedání 17. prosince 2019. Za účelem vypracování tohoto Návrhu je na obci 

k nahlédnutí knížka rozpočtové skladby a všem zastupitelům byl předán podrobný 

výtisk „Abeceda povinností starostů k rozpočtu a účetnictví.“ Závěrem doplnila, 

že co se týká platů, odměn a pracovních dohod zpracuje logicky ona sama a ještě 
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důrazně doporučila, aby se zastupitelé samotnému zpracování návrhu rozpočtu 

věnovali okamžitě již nyní a neoddalovali to riskantně na pozdější dobu, jelikož 

se jedná o celkem náročný proces nezbytný pro řádný chod Obce Srbeč. 

 

Došlá pošta 

 

Zde si vzal slovo místostarosta obce V. Kalina, aby poukázal na vážná pochybení 

ve fakturaci stran příslušných subjektů vůči Obci Srbeč. 

Dne 15. 8. 2019 zpracoval subjekt, s IČ 87059002 David Svoboda – právní forma 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, fakturu, adresovanou Obci 

Srbeč za provedené práce. D. Svoboda - zastupitel obce se sám ze své vůle jako 

podnikající osoba rozhodl opravit obecní traktůrek na sečení trávy a sekačku, 

nakoupit autobaterii, olej a filtr, včetně 30 litrů benzínu a vyúčtovat si za firmu 30 

hodin práce sečení na koupališti (Srbeč koupaliště nemá) a jeho úklid. David 

Svoboda jako dodavatel je plátcem DPH a ve faktuře standardně je uvedeno, že 

bude sankcionovat obec za každý započatý den prodlení platby. Obec Srbeč 

rozhodně nehodlala fakturu proplatit, jelikož si nikdo takovou činnost neobjednal 

a to jak formou písemné objednávky, tak ani ústně. Starostovi poslal D. Svoboda 

jako zastupitel zprávu SMS, že když obec neproplatí fakturu, bude to řešit právní 

cestou s jeho advokátem, protože bývalý starosta si ústně tyto práce objednal. 

Starosta V. Řebík předal událost k řešení místostarostovi V. Kalinovi a zastupitel 

D. Svoboda byl o tom vyrozuměn. V. Kalina očekával jednání s advokátem firmy 

David Svoboda a byl tomu značně nakloněn, protože mmj. žádná, ani ústní 

objednávka neexistovala a sekání okolí požární nádrže (mylně nazýváno 

koupaliště) provádí poctivě zastupitel F. Tintěra, který sám přímo na veřejném 

zasedání upozornil svého kolegu D. Svobodu, že tam v žádném případě nemohl 

sekat třicet hodin. K tomu se písemně vyjádřil i bývalý starosta obce, který popřel 

jakoukoliv objednávku pro firmu zastupitele D. Svobody. V této situaci se 

místostarosta začal domnívat, že se mohlo jednat i o prvky klamného jednání. 

Zastupitel D. Svoboda potom dnes na veřejném zasedání předložil písemnost - 

stornování doručené faktury č. 2019415 s textem, že prosí o stornování faktury a 

předem děkuje za vyřízení. Starosta Obce Srbeč žádosti na místě vyhověl. 

Předsedající dále seznámil zastupitele o plánování přestavby areálu v Občanském 

sdružení Společenství Dobromysl v obci Srbeč, kdy toto sdružení si podalo cestou 

zprostředkovaně žádost o souhlas obce s touto rekonstrukcí. Zastupitelé 

v průběhu diskuze neměli k tomuto žádné připomínky, a proto předsedající 

předložil tento 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč po prostudování vyhovuje žádosti projektu pro 

sloučené územní řízení a nemá námitek ke stavebnímu povolení 
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k rekonstrukci zámku v Srbči pro Občanské sdružení Společenství 

Dobromysl. 

  

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 62 bylo schváleno. 

 

Diskuze 

 

1) V diskuzi účetní informovala, že 19. října 2019 bude svoz nadměrných 

odpadů a místostarosta požádal zastupitele, aby se v hojném počtu při této 

akci sešli s ohledem nad dozorem osob, které tento odpad dovážejí. 

Zastupitelé přislíbili, že se budou snažit o přítomnost. Starosta obce bude 

rozhodně přítomen. 

 

2) Nájemkyně obecního bytu Alena H. požaduje opravu střešních oken. 

Starosta se sám vlastní účastí na místě bude informovat o stavu věci. 

 

3) Dostal slovo přítomný host pan Petr Š., který se zajímal o směnu pozemků, 

kdy tuto problematiku pozemků měl ve své gesci bývalý starosta obce. 

Současný starosta obce dohledává příslušné materiály a přislíbil 

přítomnému, že dne 30. října 2019 bude zahájeno řešení tohoto problému. 

Zároveň se starosta omluvil Petru Š., kdy on nenese břemeno tohoto 

prodlení. 

Závěr 

 

Na závěr všem popřál starosta obce příjemné podzimní dny a ukončil veřejné 

zasedání zastupitelstva Obce Srbeč konaného dne 24. září 2019 v 19:38 hodin.  

 
 

Zapisovatel:   Hana Kalinová      dne  24. září 2019  ……………………………     

 

Ověřovatelé:   Jaroslav Jerman   dne  24. září 2019  …………………………….  

 

                         Marcela Barešová  dne 24.  září 2019   …………………………….                     

 

  

Starosta obce: 

Vít   Ř e b í k                                                      Vyvěšeno dne 2. října 2019 
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