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 18. listopadu 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 18.
listopadu 2019 v 17:07 hodin starostou 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.).
Přítomni jsou 2 hosté na tomto veřejném zasedání, nikdo jiný se v průběhu zasedání
nedostavil.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Vitnera a Tomáše Kytku a zapisovatelem
Marcelu Barešovou. 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. Jiřího Vitnera a Tomáše Kytku a
zapisovatelku Marcelu Barešovou
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 3

Usnesení č. 63 bylo schváleno.

Schválení programu veřejného zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací na úřední desce.
K tomuto programu byl zastupitelem V. Kalinou vznesen dodatečný návrh o jeho doplnění a
to v samostatných bodech č. 5 Schválení požárního řádu, č. 6 Schválení vnitřní směrnice Obce
Srbeč pro provoz a čerpání PHM do motorových vozidel a motorových strojů se spalovacími
motory a č. 7 Odsouhlasení textu řádu veřejného pohřebiště. Dále starosta navrhl doplnění o
bod č. 8 Pracovní smlouva pro p. Vízelku Josefa a zastupitel J. Vitner o bod č. 9 Volba člena
kontrolního výboru a bod č. 10 Změna usnesení č. 57 O zdražení vodného od 1.12.2019.

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) Kontrola plnění předchozích usnesení
5) Schválení požárního řádu Obce Srbeč
6) Schválení vnitřní směrnice Obce Srbeč
7) Odsouhlasení textu řádu veřejného pohřebiště Obce Srbeč
8) Odsouhlasení Pracovní smlouvy pro p. Josefa Vízelku
9) Volba člena kontrolního výboru
10) Změna usnesení č. 57 O zdražení vodného od 1.12.2019
11) Převod budovy hasičské zbrojnice v obci Srbeč
12) Převod vozidel do majetku Obce Srbeč
13) Výměna střešních oken v obecním bytě v domě čp. 66 Srbeč
14) Došlá pošta a všeobecné informace
15) Diskuze
16) Závěr
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 64 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:
Kontrola plnění předchozích usnesení

Zastupitel V. Kalina vznesl dotaz, z jakého důvodu nebylo naplněno usnesení č. 60 z veřejného
zasedání ze dne 24.9.2019 – zveřejnění záměru pronájmu pozemku před domem p. Brůny.
K tomu odpověděl starosta, že vychází z toho, že pozemek je součástí velkého celku, z tohoto
se musí vyčlenit a následně zveřejnit záměr pronájmu, aby bylo jasné o jaký konkrétní
pozemek se jedná. Zastupitel Kalina vysvětlil, že toto není potřeba, stačí vycházet
z geometrického plánu a zveřejnění záměru tedy nic nebrání. K tomu starosta uvedl, že
následující den bude záměr zveřejněn.
Starosta vznesl dotaz na V. Kalinu, jak byla vyřešena žádost p. Lukáše Fialy o odprodej
pozemku. K tomu V. Kalina uvedl, že věc vyřešena není a navrhl, aby starosta p. Fialu
kontaktoval a pozval ho na osobní jednání na 27.11.2019.

Schválení požárního řádu Obce Srbeč
Zastupitel V. Kalina předložil ke schválení opravený požární řád Obce Srbeč, avšak zastupitelé
projevili zájem se s tímto dokumentem podrobně seznámit a proto se o jeho přijetí na tomto
veřejném zasedání nehlasovalo a hlasování se posunulo na neurčito.

Schválení vnitřní směrnice Obce Srbeč pro provoz a čerpání PHM do motorových vozidel a
motorových strojů se spalovacími motory
Zastupitel V. Kalina předložil ke schválení zpracovanou směrnici obce Srbeč pro provoz a
čerpání PHM do motorových vozidel a motorových strojů se spalovacími motory, avšak
zastupitelé projevili zájem se s tímto dokumentem podrobně seznámit a proto se o jeho přijetí
na tomto veřejném zasedání nehlasovalo a hlasování se posunulo na neurčito.

Odsouhlasení textu řádu veřejného pohřebiště
Zastupitel V. Kalina předložil ke kontrole zpracovaný řád veřejného pohřebiště Obce Srbeč a
zastupitelé před odsouhlasením jeho textu projevili zájem se s tímto dokumentem podrobně
seznámit a proto bylo odsouhlasení textu posunuto na neurčito.

Odsouhlasení pracovní smlouvy pro p. Josefa Vízelku
Předsedající seznámil zastupitele s tím, že obsluhu kotelny bude místo p. Olgy Havlové
provádět p. Josef Vízelka a navrhl s ním uzavřít pracovní smlouvu. K tomu uvedl zastupitel V.
Kalina, že se zdrží hlasování z důvodu neznalosti zdravotního stavu p. Vízelky. Ostatní
zastupitelé neměli proti uzavření smlouvy námitek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. Josefem Vízelkou.

Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1 /V. Kalina/

Usnesení č. 65 bylo schváleno.
Volba člena kontrolního výboru
Zastupitel J. Vitner navrhl, aby byl dovolen třetí člen kontrolního výboru (za V. Řebíka, který
vykonává funkci starosty) a zároveň navrhl, aby jím byl zastupitel David Svoboda. Zastupitel V.
Kalina k tomu uvedl, že ač nemusí vysvětlovat svoje hlasování proti, přesto je názoru, že by
bylo mnohem lepší, aby v tomto výboru zasedl občan obce Srbeč a nemusí zde být výhradně
zastupitel. Ostatní zastupitelé jednotlivě uvedli, že se jmenováním navrženého Davida
Svobody nemají problém, nemají jiný návrh a souhlasí s tím, aby byl členem kontrolního
výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje, aby třetím členem kontrolního výboru byl zastupitel
David Svoboda.

Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 1

Zdrželi se 1

Usnesení č. 66 bylo schváleno.
Změna usnesení č. 57 o zdražení vodného od 1.12.2019
Zastupitel J. Vitner navrhl, aby bylo upraveno usnesení č. 57 o zdražení vodného od 1.12.2019
a to s posunutím termínu od 1.4.2020, neboť poslední termín odečtu byl v měsíci září 2019 a
vznikne tak prodleva dvou měsíců, což by mohlo některým občanům vadit. K tomu uvedl
zastupitel V. Kalina, že se jedná o zanedbatelnou částku, kdy není žádné úpravy potřeba a
pokud s tím některý z občanů přesto bude mít problém, může se na něj s důvěrou obrátit,
případné dotazy rád vysvětlí.

Převod budovy hasičské zbrojnice do majetku Obce Srbeč
Předsedající seznámil zastupitele s darovací smlouvou mezi Obcí Srbeč a Zemědělským
družstvem Srbeč a tento smluvní vztah je součástí převodu hasičské zbrojnice do majetku Obce
Srbeč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Srbeč a Zemědělským
družstvem Srbeč ze dne 13.11.2019, kdy Zemědělské družstvo Srbeč daruje celý objekt
občanské vybavenosti (hasičskou zbrojnici bez čp/če) na pozemku parc. č. 58/2 Obci Srbeč.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Usnesení č. 67 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Převod vozidel do majetku Obce Srbeč
Předsedající seznámil přítomné s možností bezplatného převodu motorových vozidel od
Městské policie Praha do majetku Obce Srbeč a nabídl k této úvare osobní motorová vozidla





Škoda - Octavia 1,9 tdi 74kw RZ 6A77740, rok výroby 2006, VIN TMBJS41U678846667
Škoda - Yeti 1,9tdi 81kw, RZ 2AC2988, rok výroby 2011, VIN 4536039728
VW Transporter T5, 2,5tdi 96kw, RZ 2AL2958, rok výroby 2005, VIN
WV2ZZZ7HZ6X005575
VW Transporter T5, 2,5tdi 96kw, RZ 9A89361, rok výroby 2008, VIN
WV2ZZZ7HZ9H083757
s možností nahlédnout do technických průkazů všech vozidel.
Zastupitel V. Kalina uvádí, že tato možnost převodu je nápaditá, ale za svoji osobu
navrhuje, převod pouze dvou vozidel Volkswagen Transporter, kdy jeden se musí řádně
připravit do provozu s využitím náhradních dílů z druhého vozidla. Ostatní vozidla se
jeví jako nevyužitelná pro tak malou obec, jako je ta naše, kdy navíc provozem po Praze
budou značně opotřebená a jejich stáří je kolem deseti let. Navíc neznáme podmínky
smlouvy o převodu vozidel a rozhodování o převodu je tudíž předčasné.
Zastupitel T. Kytka uvádí, že je pro nákup vozidel VW Transporter, ale ostatní vozidla
by neměla pro účely Obce Srbeč, popř. SDH využití.
Zastupitel F. Tintěra je pro nákup vozidel VW Transporter a Škoda Yeti.
Zastupitel J.Vitner navrhuje, aby se stávající vozidla Avie a Trambus uložila do depozitu,
v současné době je nesmysl se takových vozidel zbavovat a využití by měla všechna
nabízená vozidla, zvláště když jejich cena je pouze za převod.
Do diskuze se vložil host – Pavel Douša, zástupce Sboru dobrovolných hasičů, který
uvedl, že vozidlo VW mohou řídit i řidiči s oprávněním pro skupinu „B“ a proto by určitě
VW Transporter mělo pro účely SDH své využití. Dále uvedl, že společně s V. Řebíkem
se zúčastnil prohlídky nabízených vozidel.
Po vyjádření zastupitelů došel předsedající k závěru, že na příštím veřejném zasedání
předloží jednotlivé smlouvy o bezplatném převodu a s konečnou platností se bude
hlasovat o každé jednotlivé smlouvě v otázce bezplatného převodu těchto vozidel.

Výměna střešních oken v obecním bytě v domě čp. 66 Srbeč
Předsedající seznámil zastupitele se situací v bytě, který má pronajatý p. Alena Hamáčková
v čp. 66, kde sám prověřil stav střešních oken a navrhl jejich výměnu. Zároveň předložil i
navrženou cenu opravy – výměny oken 88.971,-Kč, firmou Novák Kačice, která by výměnu a
práce s tím spojené provedla. Zastupitelé došli k názoru, že z obecného hlediska je cena
přijatelná.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje výměnu střešních oken v byte p. Aleny Hamáčkové v čp.
66, v Srbči, který je v majetku Obce Srbeč, kterou provede firma Novák – Kačice za
dohodnutou cenu 88.971,-Kč včetně DPH. Dohodou termínu započetí a dokončení prací je
pověřen starosta obce.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 68 bylo schváleno.

Došlá pošta a všeobecné informace

Předsedající seznámil přítomné s


č.j. 239/19 – 2 – Doplněk žádosti Společenství Dobromysl o udělení souhlasu
s vodovodní přípojkou na pozemku par. č. 1560/3 v k.ú. Srbeč a č.j. 239/19-3 žádost o
udělení souhlasu s novým vstupem a terénními úpravami na pozemku par. č. 1560/4
v k.ú. Srbeč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje zřízení vodovodní přípojky na pozemku par.č. 1560/3
v k.ú. Srbeč zřízení nového vstupu a terénní úpravy na pozemku par.č. 1560/4 v k.ú. Srbeč.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 69 bylo schváleno.


č.j. 282/19 – Nabídka MAS Rakovnicko na prodloužení spolupráce (vyřizování dotací,
veřejných zakázek, pořádání školení atd.) na prodloužení spolupráce v období 20212027

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje působnost MAS Rakovnicko, o.p.s. v územním obvodu
obce Srbeč pro programové období let 2021-2027.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 70 bylo schváleno.
Předsedající dále seznámil všechny přítomné s tím, že se osobně zúčastnil jednání s Lesy ČR
v Lužné, kdy předmětem jednání byla plánovaná výstavba vodního vrtu na pozemku Lesů ČR.
Výsledkem jednání je, že Lesy ČR nemají proti výstavbě žádných námitek, požadují pouze
zpětně 10 let proplatit pronájem pozemku, což za 1 rok činí cca 2.000,-Kč.
Diskuze

-

-

-

-

-

-

Zastupitel D. Svoboda vznesl dotaz na zastupitele V. Kalinu, jak je to s Dobrovolným
svazkem obcí. Zastupitel kalina na to odpověděl, že je nutné se sejít se starostou Obce
Mšec p. Loskotem, který byl dlouhodobě v pracovní neschopnosti a záležitosti kolem DSO
projednat osobně.
Zastupitel V. Kalina navrhl, že dopracuje a předloží rozpočtové provizorium, ale starosta
mu sdělil, že toto není potřeba, jelikož rozpočet byl zpracován ostatními zastupiteli na
pracovní poradě, kde on nebyl přítomen.
Zastupitel J. Vitner navrhl, že provede opravu a doplněk Požárního řádu Obce Srbeč a
připraví podnět k Vyhlášce o odpadech Obce Srbeč.
Starosta vznesl dotaz na zastupitele V. Kalinu, jaká je pracovní náplň pracovnice Obce p.
Kalinové. K tomu V. Kalina uvedl, že je účetní, administrativní pracovnice a obsluha
přepážky Pošta Partner a její pracovní doba je 40 hodin týdně. K věci dále uvedl, že se
doslechl o tom, že se ze strany ostatních zastupitelů připravuje jeho odvolání z funkce
místostarosty a p. Kalinové z místa administrativní pracovnice Obce Srbeč. Pokud se tak
opravdu stane, tak V. Kalina upozornil všechny přítomné na to, že je připraven se bránit a
to všemi prostředky.
V. Kalina uvedl, že zastupitelstvo Obce Srbeč poškodilo SDH Srbeč tím, že koupilo staré
hasičské auto. Na to reagoval zastupitel J. Vitner tím, že naopak SDH Srbeč poškodilo
bývalé zastupitelstvo v čele s bývalým starostou Cimrmanem tím, že nedotáhlo do konce
žádost o dotaci na nákup nového hasičského vozidla. V. Kalina k tomu uvedl, že toto bylo
především v kompetenci a liknavém přístupu bývalého starosty, který neřešil více věcí,
které mu byly uloženy. Do diskuze se přihlásil host – Tomáš Jung, který uvedl, že bohužel
nevidí kolik práce hasiči v obci odvedou a v zápisech z veřejných jednání se dočítá pouze
o útocích V. Kaliny proti SDH Srbeč. Na to V. Kalina odpověděl, že prioritou Obce Srbeč je
oprava vodárny a nové zastupitelstvo se dopustilo pochybení tím, že bez ohledu na
rozpočet vzalo 600tis. Kč na nákup vozidla, když toto mělo být řešeno veřejnou zakázkou
atd. Tomáš Jung dále uvedl, že V. Kalina formou svých zápisů z jednání neustále
upozorňuje na chyby ostatních zastupitelů. Zastupitel J. Vitner k tomu uvádí, že ani
v zastupitelstvech ostatních obcí není nikdo vzděláním právník a s tímto nadhledem je
potřeba k věci přistupovat a ne vyhrožovat trestním stíháním atd.
Zastupitel Tintěra uvedl, že V. Kalina neříkal pravdu, když tvrdil, že neví o tom, kolik má
Obec Srbeč bankovních účtů, neví o tom kolik na uvedených účtech je finančních
prostředků, ale chtěl aby si Obec vzala úvěr na opravu vodárny a přitom na účtech bylo
peněz dost. V. Kalina se k tomuto vyjádřil s tím, že opravdu, byť je v zastupitelstvu již
druhé volební období, tak ho to nezajímalo a nevěděl, kolik bankovních účtů a peněz Obec
Srbeč má.
V 19:16 hod odchází z jednání zastupitel J. Jerman.
Zastupitel V. Kalina navrhuje, aby se všichni laskavě ve vlastním zájmu seznámili s tím,
kolik starostů je trestně stíhaných.

Předsedající poté v 19:40 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva 18.11.

Zapisovatel:
18.11.2019

Marcela Barešová

……………………………………………….. dne

Ověřovatelé:
18.11.2019

Jiří Vitner

…………………………………………………dne

Tomáš Kytka

…………………………………………………dne

18.11.2019
Vít Řebík – starosta
18.11.2019

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

………………………………………………….dne

