
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 29. února od 14:00 hodin 

v budově Obce čp. 16 v Srbči 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva Obce Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 29. 

února 2020 v 14:05 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva), přičemž 

zastupitelé JUDr. Vladimír Kalina a David Svoboda jsou omluveni, ale i tak zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.). 

Přítomen byl i 1 host na tomto veřejném zasedání. 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Bc. Jiřího Vitnera a Františka Tintěru 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. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč určuje ověřovateli zápisu p. Bc. Jiřího Vitnera a p. Františka 

Tintěru a zapisovatelkou p. Marcelu Barešovou.  

Výsledek hlasování:      Pro 3                Proti 0                Zdrželi se 3  

Usnesení č. 80 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  ověřovatelů zápisu  

3) Schválení programu zasedání 

4) Kontrola plnění předchozích usnesení 

5) Navýšení odměn členů zastupitelstva 

6) Schválení smlouvy na dodávku vody pro obec Milý a Bor 

7) Odprodej silničního válce a nákladního  automobilu Praga V3S cisterna 

8) Záměr koupě nákladního vozidla nad 3,5 t 

9) Prodloužení nájemních smluv u obecních bytů 

10)  Schválení zaměření obecního pozemku 

11) Došlá pošta 

12)  Diskuze 

13) Závěr 

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 81 bylo schváleno. 

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

Kontrola plnění předchozích usnesení  

Starosta vznesl dotaz na zastupitele p. Františka Tintěru, zda byly splněny úkoly 

z předchozího veřejného zasedání, p. Tintěra uvedl, že vše bylo splněno.  

Navýšení odměn členů zastupitelstva 

Starosta seznámil všechny přítomné se skutečností, že Vláda ČR na svém jednání ze dne 

9.12.2019 schválila novelu Nařízení vlády č. 318/2017Sb., ve znění nařízení vlády č. 338/2019 

Sb. O výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kdy od 1.1.2020 

dosavadní částky  stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny maximálně o 10% 

s účinností od 1.1.2020. Jako předsedající navrhl navýšit všem členům zastupitelstva obce 

Srbeč, s účinností od 1.3.2020 odměnu navýšenou o 10%, která byla schválena dne 

15.12.2018 na veřejném zasedání usnesením č. 14. Dále uvedl, že navýšení odměn je  již 

zahrnuto v rozpočtu obce Srbeč na rok. 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč bere na vědomí novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Ve znění 

nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků, spočívající ve zvýšení maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva o 

10% s účinností od 1.1.2020 a schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce  



Srbeč, původně schválené usnesením č. 14 na veřejném zasedání dne 15.12.2018, o 10% 

v souladu s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 1.3.2020. 

Výsledek hlasování:    Pro 5                Proti 0                      Zdržel se 1 /Kytka/             

Usnesení č. 82 bylo schváleno. 

Schválení smlouvy na dodávku vody pro obec Milý a Bor 

Starosta se zeptal všech přítomných zastupitelů, zda se seznámili se smlouvou na dodávku 

vody pro obec Milý a Bor a zda mají k této smlouvě nějakých dotazů či připomínek. Nikdo 

z přítomných zastupitelů neměl žádné návrhy na doplnění, připomínky či dotazy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje smlouvu na dodávku vody pro obec Milý a Bor. 

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 83 bylo schváleno. 

Odprodej silničního válce a nákladního automobilu Praga V3S cisterna  

V době od 12.2.2020 do 28.2.2020 byl vyvěšen záměr obce Srbeč prodat nepotřebný obecní 

majetek, kde se konkrétně jednalo o silniční válec a nákladní automobil Praha V3S  cisterna. 

Zájemci o koupi vozidel mohli podávat své nabídky do 28.2.2020. Ze všech nabídek 

zastupitelé vybrali nabídku p. Čurdy, který odkoupí obě vozidla najednou za celkovou částku 

125.000,-Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje předloženou Kupní smlouvu s  panem Čurdou ohledně 

prodeje nákladního vozidla Praga V3S cisterna, RZ RA 34-23 a silničního válce, jako 

stavební ho stroje pro hutnění povrchu vozovky rumunské výroby za cenu 125.000, -Kč 

obou strojů a pověřuje starostu obce k  podpisu této kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování:       Pro 6                      Proti 0                  Zdržel se 0 

Usnesení č. 84 bylo schváleno. 

Záměr koupě nákladního vozidla nad 3,5t 

Starosta seznámil přítomné zastupitele se záměrem z finančních prostředků (125.000,-Kč), 

které Obec Srbeč obdrží za prodej nepotřebného majetku zakoupit nákladní vozidlo nad 3,5t, 

hákový nosič kontejneru. K takto navrženému záměru neměl nikdo z přítomných zastupitelů 

žádných připomínek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje záměr na nákup vozidla nad 3,5t hákový nosič 

kontejneru. 

Výsledek hlasování:         Pro 6                Proti 0                   Zdržel se 0  



Usnesení č. 85 bylo schváleno. 

Prodloužení nájemních smluv u obecních bytů 

Starosta seznámil přítomné zastupitele s končící dobou nájemní smluv u obecních bytů a 

navrhl, aby smlouvy byly prodlouženy  pouze na dobu určitou, neboť záměrem Obce Srbeč je 

byty ještě v letošním roce nabídnout ke koupi do osobního vlastnictví stávajícím nájemcům. 

Zastupitelé se po vzájemné diskuzi shodli na prodloužení nájemních smluv do 31.8.2020, 

dále se shodli na odprodeji obecních bytů s tím, že utržené finančních prostředky budou 

použity na zřízení obecního bytu v budově školy v Srbči.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje prodloužení nájemních smluv formou nové smlouvy o 

nájmu bytu na dobu určitou do 31.8.2020 od ukončení platnosti jednotlivých smluv u 

obecních bytu 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 David H. čp.44. U posledně 

jmenovaného se nájemné navyšuje z 1.810,-Kč na 2.172,-Kč /měsíc. 

Výsledek hlasování:              Pro 6                     Proti 0                Zdržel se 0  

Usnesení č. 86 bylo schváleno. 

Schválení zaměření obecního pozemku  

Starosta předložil přítomným zastupitelům katastrální mapu s  pozemkem parc. č. 829/1 

v k.ú. Srbeč, kde pro potřeby záměru budoucího prodeje pozemku je zapotřebí rozdělit 

pozemek tak, aby část na kterém se nachází vodovodní řád zůstala dále v  majetku Obce 

Srbeč. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje vyměření pozemku a oddělní vodovodního řádu v  k.ú. 

Srbeč, parc. č. 829/1. 

Výsledek hlasování:             Pro 6            Proti 0           Zdržel se 0  

Usnesení č. 87 bylo schváleno. 

Došlá pošta 

 žádost o povolení pokácení 2 ks stromů (bříza + smrk) – Linda a Petr Machovi, 

Srbeč 54 - č.j. 53/20   

 žádost o povolení pokácení 1 ks stromu (modřín)  na pozemku parc. č. 1280/3 

v k.ú.Srbeč – Ivana Zelenková – bez č.j. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje žádost Lindy a Petra Machových o pokácení 2 ks 

stromů  na pozemku Srbeč čp.54 a žádost Ivany Zelenkové o pokácení 1 ks stromu na 

pozemku parc. č. 1280/3 v k.ú. Srbeč 



Výsledek hlasování:          Pro  6                Proti 0              Zdržel se 0 

Usnesení č. 88 bylo schváleno. 

 

 žádost Zlaty Řebíkové, Srbeč 152  o povolení napojení a umístění vjezdu  

z novostavby garáže a oplocení pozemku parc. č. 829/7 v  k.ú. Srbeč na pozemek 

Obce Srbeč – č.j. 31/20 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje žádost Zlaty Řebíkové o napojení a umístění vjezdu 

z novostavby garáže a oplocení pozemku parc. č. 829/7 v k.ú. Srbeč na pozemek Obce 

Srbeč. 

Výsledek hlasování:        Pro 5               Proti 0             Zdržel se 1 /Řebík/  

Usnesení č. 89 bylo schváleno. 

Diskuze 

Do diskuze se přihlásil jediný host p. Doubravský a požádal o nahlédnutí do zápisu 

z veřejného zasedání, kde bylo p. Brůnovi odsouhlaseno parkování v  uličce před jeho domem 

a umístění patníku na začátku uličky vedoucí kolem pozemku p. Brůny. Slova se ujal starosta 

a p. Doubravskému sdělil, že dne 23.1.2020 byl společně se svojí manželkou  a p. Brůnou 

přizván na Obecní úřad v Srbči ke společnému jednání ohledně umístění patníku na začátek 

uličky vedoucí kolem pozemku p. Brůny. Jednání na OÚ se zúčastnila pouze Miluše 

Doubravská, Monika Marušíková a Miloslav Brůna. Všichni přítomní byli seznámeni s tím, že 

v současné době je příjezdová cesta k čp. 8 (Doubravských) upravena tak, aby se dala plně 

využívat. S tím přítomná p. Doubravská i Marušíková vyslovily souhlas, stejně tak jako p. 

Brůna a všichni přítomní souhlasili s tím, že ze strany OÚ Srbeč bude na začátku uličky 

umístěn patník zabraňující vjezdu vozidel, neboť příjezdová cesta k  čp. 8 je plně vyhovující. 

Dále p. Doubravský přítomným zastupitelům předložil foto se základy oplocení pozemku p. 

Brůny, které zasahuje až před jeho garáž a požadoval po zastupitelích, aby tuto stavbu 

zastavili, nařídili její odstranění atd. S touto žádostí byl odkázán na Stavební úřad v  Novém 

Strašecí, který je k tomu kompetentní  a dle místní znalosti se touto věcí již zabývá. P. 

Doubravský vyjádřil nespokojenost s prací stavebního úřadu a jednání ve 14:40 hod opustil. 

Zastupitel J. Vitner dal ke zvážení umístění lapačů na kůrovce v  obecním lese. 

Starosta opětovně uvedl, že situace s vodou v obci Milý je kritická, kdy je neustále 

telefonicky kontaktován ze strany nespokojených milských občanů.  Vzhledem  k této kritické 

situaci dal zastupitelům ke zvážení návrh nečekat na vyřízení dotace ze strany p. RNDr. 

Drahoňovského a pokusit se do léta udělat vrt z vlastních finančních prostředků. Nikdo 

z přítomných zastupitelů nebyl proti, zastupitel T. Kytka navrhl popř. řešit věc formou úvěru. 

Zastupitel J. Vitner uvedl, že pokud Milý překročí stanovený limit odběru vody, tak by se též 

mělo podílet na úhradě sankcí, protože je to tak napsáno a dohodnuto ve smlouvě (Dohoda 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů). Starosta uvedl, že zjistí, které firmy v okolí se 

prováděním vodních vrtů zabývají a bude ostatní zastupitele informovat.  



Dále starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí Ranč Kami, z.s. Srbeč o pronájem 

budovy koupaliště ve dnech 9.-11.3. a 13.-15.3.2020. Nikdo z přítomných zastupitelů proti 

pronájmu nic nenamítá a shodují se na výši pronájmu a to za částku 1.500,-Kč/den. 

Zastupitel F. Tintěra uvedl, že pokud se bude letos napouštět koupaliště, tak je zapotřebí 

provést výměnu ventilu ve výpusti. Dodávku vody je třeba domluvit s  p. Bernáškem. 

Zastupitel T. Kytka seznámil všechny přítomné s  cenovou nabídkou spol. Uniservis 

z 23.1.2020 na zpracování projektové dokumentace na výměnu el. vedení za cca 250.000,-Kč, 

kdy tato cena je garantována do 31.3.2020. 

Starosta dále informoval přítomné zastupitele, že Úřad práce v  Rakovníku poskytne od 

dubna 2020 dotaci na sezónní pracovnici p. Olgu Havlovou.  

Předsedající poté v 15:25 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 29.2.2020.  

Zapisovatel:          Marcela Barešová ……………………………………29.2.2020  

Ověřovatelé:         František Tintěra  …………………………………….29.2.2020  

                                Bc. Jiří Vitner         ……………………………………..29.2.2020    

Vít Řebík – starosta                              ………………………………………29.2.2020  

 

Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne 13.3.2020 

 


