
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 27. dubna  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 27. dubna 

2020 v 17:16 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva), přičemž zastupitel 

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

č. 128/2000 Sb.). 

Přítomno 0 hostů na tomto veřejném zasedání. 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Tomáše Kytku a Františka Tintěru 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 Tomáše Kytku a  Františka Tintěru a 

zapisovatelkou  Marcelu Barešovou. 

Výsledek hlasování:      Pro 4                Proti 0                Zdrželi se 3 

Usnesení č. 90 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) Schválení vodních vrtů 

6) Schválení zdražení vodného pro obec Milý - Bor 

7) Schválení projektu na veřejné osvětlení 

8)  Došlá pošta 

9)  Diskuze 

10)  Závěr 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 91 bylo schváleno. 

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

Kontrola plnění předchozích usnesení 

Starosta vznesl dotaz na zastupitele  Františka Tintěru, zda byly splněny úkoly z předchozího 

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

Schválení vodních vrtů 

Starosta uvedl, že  vzhledem ke kritické situaci  s vodou, tak jak bylo již řešeno na předchozím 

veřejném zasedání dne 29.2.2020 a vzhledem k tomu, že do současné doby nebyla dotace ze 

strany p. RNDr. Drahoňovského vyřízena, nezbyde nic jiného, než dva vodní vrty pořídit 

z vlastních finančních prostředků.  Přítomní zastupitelé s tímto postupem vyjádřili souhlasné 

stanovisko, pouze vyjádřili pochybnosti nad tím, zda skutečně a kdy bylo o dotaci  požádáno.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje pořízení dvou vodních vrtů firmou Chemcomex Praha 

v k.ú. obce Srbeč. 

Výsledek hlasování:    Pro 7                Proti 0                      Zdržel se  0             



Usnesení č. 92 bylo schváleno. 

Zdražení vodného pro obec Milý - Bor 

Starosta seznámil přítomné zastupitele se záměrem zdražit od 1.6.2020 dodávku vody pro obec 

Milý – Bor. Svůj záměr odůvodnil zejména finančními náklady, které vzniknou v souvislosti 

s posílením vodní soustavy (pořízení vodních vrtů), dále nárůstem spotřeby pitné vody v obci 

Milý – Bor v uplynulém roce,  čímž došlo k překročení stanoveného ročního limitu spotřeby a 

v neposlední řadě dlohodobou nečinností starosty obce Milý, který zvýšenou spotřebu pitné 

vody, vzniklou nejspíše závadou na vodovodním potrubí obce Milý, dále neřeší a nevyjadřuje 

se k ní. 

 Zastupitel Bc. Jiří Vitner navrhuje, aby vodné bylo zdraženo na 45,-Kč/m3. Ostatní zastupitelé 

se shodují na částce 50,-Kč/m3. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje s účinností od 1.6.2020 vodné pro  obec Milý a Bor ve 

výši 50,-Kč/m3. 

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0          Zdrželi se 1 /Bc. Vitner/ 

Usnesení č. 93 bylo schváleno. 

Projekt na veřejné osvětlení 

 Starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou zpracování projektové dokumentace na 

veřejné osvětlení od firmy Uniservis Hašek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje  zpracování projektové dokumentace 

 na veřejné osvětlení v obci Srbeč firmou Uniservis Hašek. 

Výsledek hlasování:       Pro 7                      Proti 0                  Zdržel se 0 

Usnesení č. 94 bylo schváleno. 

Došlá pošta 

 č.j. 92/20  žádost Společenství Dobromysl o povolení terénní úpravy před budovou 

zámečku Srbeč čp. 39, parc.č. 1560/4, spočívající v odstranění nevyhovující asfaltové 

plochy, v instalaci obrubníku a v rozšíření květinového záhonu v nejširší části o 150 

cm. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje žádost společenství Dobromysl o povolení terénní 

úpravy před budovou zámečku Srbeč čp. 39, na pozemku parc. Č. 1560/4. 

Výsledek hlasování:     Pro 1                   Proti 6                  Zdržel se 0 

Usnesení č. 95 nebylo schváleno. 



 č.j. 93/20 žádost p.  Jany Maurerové o připojení k veřejnému vodovodnímu řádu 

pro čp. 100 v obci Srbeč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje připojení čp. 100 v obci Srbeč k veřejnému 

vodovodnímu řádu. 

Výsledek hlasování:              Pro 7                     Proti 0                Zdržel se 0 

Usnesení č. 96 bylo schváleno. 

 č.j. 96/20 Výzva Městského úřadu v Rakovníku, Odbor životního prostředí, č.j. 

MURA/16913/2020 k podání připomínek, popř. námitek ke zřízení vrtané studny na 

pozemku parc. č. 1009/5 v k.ú. Srbeč 

Zastupitelstvo Obce Srbeč nedoporučuje zřízení vrtané studny, rozhodnutí ponechá 

v kompetenci vodohospodářského úřadu. 

 č.j. 12/20 žádost Sokola Srbeč, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 50.000,-Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,-Kč pro Sokol Srbeč, 

z.s. 

Výsledek hlasování:          Pro 7            Proti 0                Zdržel se 0 

 Usnesení č. 97 bylo schváleno. 

 č.j. 11/20 žádost Sokola Srbeč, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč na opravu 

střechy Sokolovny. 

Zastupitelstvo Obce Srbeč vzhledem k současné situaci tuto žádost prozatím zamítá s tím, že 

v případě poskytnutí dotace, bude součinnost Sokolu Srbeč poskytnuta dle aktuálních 

možností úřadu. 

Diskuze 

Starosta požádal zastupitele Tomáše Kytku, aby poptal firmu na zřízení kamerového systému u 

místního hřbitova, neboť se množí stížnosti občanů, že se jim ztrácejí věci z hrobů a kontejner 

před hřbitovem je využíván k odkládání soukromého odpadu z domácností. 

Zastupitel David Svoboda se dotázal: 

1. kdy budou v obci kontejnery na nadměrný a nebezpečný odpad? 

 Starosta odpověděl, že za současné situace (vládou vyhlášený nouzový stav) tyto 

kontejnery nebudou. 

2. bude podána žádost o dotaci na opravu budovy Hasičské zbrojnice? 



Starosta opětovně odpověděl, že za současné situace se o této žádosti neuvažuje, ale 

pokud by realizace opravy byla možná až v r. 2021 tak ano a pověřil D. Svobodu o 

zjištění bližších informací 

 

 

Starosta pověřil zastupitele Davida Svobodu, aby obešel jednotlivé domácnosti v obci, zapsal 

skutečné stavy vodoměrů  a tyto následně zaplomboval. K tomu D. Svoboda uvedl, že je třeba 

zakoupit nové vodoměry a plomby a dále jeden velký vodoměr do šachty na Milý. Dále požádal, 

aby mu bylo Obcí Srbeč vystaveno potvrzení o pověření k této činnosti. 

 

Starosta dále seznámil přítomné zastupitele s žádostí p. Sekaninové o změnu územního plánu. 

Zastupitelé po vzájemné diskuzi navrhují, aby si vzhledem k finanční náročnosti nechala p. 

Sekaninová změnu pro svoje soukromé účely zpracovat na vlastní náklady. 

 

Předsedající poté v 18:30 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 27.4.2020. 

Zapisovatel:          Marcela Barešová ……………………………………27.4.2020 

Ověřovatelé:         František Tintěra  ……………………………………27.4.2020 

                                Tomáš Kytka         …………………………………….27.4.2020    

Vít Řebík – starosta                              ……………………………………27.4.2020 

 

Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne   

 


