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 30. června 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 30.
června v 17:05 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 Jaroslav Jerman a David Svoboda jsou omluveni, ale i tak zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.).

Přítomni byli 2 hosté na tomto veřejném zasedání.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Františka Tintěrua p. Tomáše Kytku 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. Františka Tintěru a p. Tomáše Kytku
a zapisovatelkou p. Marcelu Barešovou.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 98 bylo schváleno.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K tomuto programu nebyla vznesena žádná připomínka, dále předsedající
navrhl doplnění programu o bod č. 9 Schválení dohody o provedení práce pro p. Františka
Tintěru.

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 závěrečného účtu Obce Srbeč za rok 2019
6) Schválení "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o

umístění stavby č. IE-12-6029869/012“
7) Schválení účetní uzávěrky za rok 2019
8) Prodloužení nájemních smluv u obecních bytů
9) Schválení dohody o provedení práce pro p. Františka Tintěru
10) Došlá pošta
11) Diskuze
12) Závěr

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č.99 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

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.

Závěrečný účet Obce Srbeč za rok 2019
Starosta seznámil všechny přítomné s návrhem závěrečného účtuv písemné podobě
s dostatečným předstihem. Tento dokument je založen k nahlédnutí na Obci Srbeč. Nikdo
z přítomných zastupitelů neměl k uvedenému dokumentu žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření včetně zprávy
z přezkoumání hospodaření za r. 2019 s výhradou a přijímá opatření k nápravě. Kupní
smlouva na pořízení hasičského auta ze dne 21.3.2019 za 600.000,-Kč bude zveřejněna na
profilu zadavatele do 15.7.2020.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 100 bylo schváleno.

Schválení "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-6029869/012“

Starosta seznámil všechny přítomné se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společnosti
UNISERVIS Hašek, s.r.o. . Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k uvedené smlouvě žádných
připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6029869/012.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Usnesení č. 101 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

Schválení účetní uzávěrky za rok 2019
Starosta seznámil všechny přítomné s tímto dokumentem v písemné podobě s dostatečným
předstihem. Tento dokument je založen k nahlédnutí na Obci Srbeč. Nikdo z přítomných
zastupitelů neměl k uvedenému dokumentu žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje účetní uzávěrku za rok 2019 včetně výsledku
hospodaření v částce – zisk k 31.12.2019 po zdanění 1.016.781,82Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 102 bylo schváleno.

Prodloužení nájemních smluv u obecních bytů
Starosta seznámil přítomné zastupitele se situací kolem obecních bytů, kdy nájemní smlouvy
jsou uzavírány vždy na dobu určitou. Navrhl, aby současné prodloužení nájemních smluv bylo
do 31. března 2021 a to nájemcům Pavel D. čp. 66, Jaroslav J. čp. 66, Marek H. čp. 66, Pavel
H. čp. 44 a David H. čp. 44. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k tomuto návrhu žádných
připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje prodloužení nájemních smluv formou nové smlouvy o
nájmu bytu na dobu určitou do 31. března 2021 u bytů v majetku Obce Srbeč s počátkem
běhu této lhůty od posledního data, do kdy měla platnost předchozí nájemní smlouva,
jedná se o smlouvy nájemců Pavel D. čp. 66, Jaroslav J. čp. 66, Marek H. čp. 66, Pavel H. čp.
44 a David H. čp. 44.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 103 bylo schváleno.

Schválení dohody o provedení práce pro Františka Tintěru
Starosta navrhl přítomným zastupitelům schválit dohodu o provedení práce pro Františka
Tintěru. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k tomuto návrhu žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje dohodu o provedení práce pro Františka Tintěru.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Usnesení č. 104 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 1 /F. Tintěra/

Došlá pošta


Č.j. 131/20 žádostp. Zdeňka Brabce o likvidaci bolševníku na pozemku bez uvedení
parc. č.

Vzhledem k tomu, že se dle místní znalosti nejedná o pozemek ve vlastnictví Obce Srbeč,
zastupitelé navrhují odkázat p. Brabce na majitele pozemku.


Č.j. 114/20 žádost p. Petra Ejema o opravu příjezdové cesty k jeho rodinnému
domu čp. 30 v obci Srbeč.

Vzhledem k tomu, že uvedená cesta je používána pouze jako parkoviště, zastupitelé žádosti
p. Ejema nevyhovují.


Č.j. 128/20 žádost p. M. Brůny o udělení souhlasu k výstavbě oplocení u jeho
rodinného domu čp. 9 v obci Srbeč.

Vzhledem k tomu, že výstavbu oplocení u shora uvedeného rodinného domu řeší stavební
úřad v Novém Strašecí, zastupitelé odkazují p. Brůnu s jeho žádostí na uvedený úřad.


Č.j. 134/20 žádost p. S. Škopanové podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím

Slova se ujal přítomný host, který se představil jako Jiří Řebíček a uvedl, že žádost o opravu
mostku v osadě Spálený mlýn byla ze strany Obecního úřadu Srbeč smetena pod stůl, mostek
do současné doby nebyl opraven, kdy on jako otec dvou malých dětí se obává o jejich zdraví
a život, dále upozorňuje na to, že zde chodí na procházky i děti z místní Mateřské školy, kdy
může dojít k nešťastné události, za kterou nese zodpovědnost Obec Srbeč. Navrhuje Obci
Srbeč, aby příjezdovou cestu do osady opatřila dopravní značkou omezující vjezd vozidel.
JUDr. Kalina sděluje, že předmětný mostek není v majetku Obce Srbeč a proto ani jeho
údržba není v kompetenci Obce Srbeč. Navrhuje, aby žádost p. Škopanové byla postoupena
k vyřízení majiteli pozemku, tedy Rybářství Mariánské Lázně.

Diskuze

1) Slova se ujal JUDr. Kalina, který doslova uvedl:

Nejprve bych chtěl zastupitel požádat o průběžné zadávání návrhů ke zpracování interních
aktů řízení Obce Srbeč, vyhlášek, organizačních postupů atd., jako například jednací řád
apod. K těmto návrhů žádám o schéma článků, bodů, odstavců apod., který měly být
obsahem ke zpracování.
Když už mám slovo, tak bych chtěl poznamenat, že v celém současném volebním období
jsem vyvíjel maximální snahu korigovat činnost zastupitelstva do mantinelů právních norem.
Tato moje činnost nejenže nesklidila uznání, ale vyšlo najevo, že tím často obtěžuji samotné
zastupitele, vyjma starosty, který při našich osobních jednáních ve dvou mně v mnoha

případech dává za pravdu, a jsme schopni spolu řešit celou řadu problémů. Tato situace byla
doposud nějak udržitelná, avšak jenom do poslední pracovní porady konané dne 16. června
2020. Zde jsem upozornil na chybné usnesení č. 85 v zápise veřejného zasedání ze dne
29.2.2020, kdy nelze nákup vozidla Praga V3S schvalovat formou záměru, ale cestou veřejné
zakázky. Tuto skutečnost již psychicky neunesl zastupitel Jiří Vitner a napadl mě celou sérií
verbálních útoků na moji osobu. Z obsahové stránky jeho slovního napadení byla zřejmá i
recidiva. S ohledem na tyto okolnosti, abych svojí přítomností ještě nezhoršil jeho nervovou
labilitu a nemusel poslouchat slova, že ještě uvidím, nebudu a ani nemohu být přítomen
těmto pracovním poradám, ale vždy po nich se okamžitě sejdu se starostou obce a budeme
společně řešit aktuální problematiku. Dodávám, že kdyby se ještě jednou stalo něco
podobného, bude na místě o tom informovat jeho nadřízeného, ohledně porušení
minimálně etického kodexu, neboť se má jako ozbrojená složka chovat ve službě i mimo ni
tak, aby důstojně reprezentoval svoji funkci.
Následně JUDr. Kalina předává písemnost nazvanou DISKUZNÍ PŘÍSPĚVEK MÍSTOSTAROSTY
OBCE zapisovatelce M. Barešové. Tato písemnost bude přílohou dnešního zápisu z veřejného
zasedání.
Zastupitel F. Tintěra věc komentuje slovy, že se jedná o opětovné vyhrožování ze strany
JUDr. Kaliny, není si vědom toho, že by na pracovní poradě k nějakému útoku ze strany Bc.
Vitnera došlo a na tomto se shodují i ostatní zastupitelé, kteří byli na uvedené pracovní
poradě přítomni.
Starosta k věci uvádí, že se stále dokola řeší stejná věc, kdy dle sdělení kontrolních orgánů
z Krajského úřadu Středočeského kraje není nutné v případě nákupu staršího vozidla
vypisovat výběrové řízení, jak požaduje p. místostarosta, ale postačuje pouze doložit nabídky
např. z inzertního portálu Bazoš.cz. Naopak uvedl, že k práci zastupitele Bc. Jiřího Vitnera
nemá připomínek, tento se aktivně zúčastňuje ve svém volném čase prací ve prospěch Obce
Srbeč bez nároku na honorář.
Bc. J. Vitner uvádí, že věc nebude komentovat a nemá k příspěvku JUDr. Kaliny co dodat, ať si
každý udělá svůj vlastní úsudek.
Do diskuze se přihlásil host Jiří Řebíček, kdy uvedl, že podává stížnost na chování p. Zlaty
Řebíkové, Kamila Řebíka, Jiřího Zetky a Milana Pomothy v osadě u Spáleného Mlýna a žádá,
aby Obec Srbeč tuto situaci řešila. Konkrétně uvedl, že Zlata Řebíková kupuje alkohol
Milanovi Pomothy a tím si ho manipuluje na svoji stranu proti ostatním obyvatelům osady.
Žádá starostu, aby své matce domluvil, aby nekupovala alkohol ani pro svoji rodinu, neboť
pod vlivem alkoholu situace graduje a on má obavy z hrozícího nebezpečí pro jeho děti a
matku. Kamil Řebík se v osadě pohybuje na čtyřkolce pod vlivem alkoholu. Z toho důvodu je
také v osadě umístěna kamera, která situaci monitoruje, tuto kameru má p. Řebíček oficiálně
povolenou. Dále uvedl, že nevhodné chování již několikrát hlásil Policii ČR, která však v jeho
oznámení nespatřovala trestný čin a oznámení postoupila k řešení přestupkové komisi.
V jednom případě hlásil poškození svého vozidla, kdy opět Policie ČR věc odložila z důvodu
neznámého pachatele. Na dotaz JUDr. Kaliny, co by tedy podle něj měli starosta a
místostarosta konkrétně udělat, aby se situace v osadě uklidnila, p. Řebíček uvádí, že se

domnívá, že starosta ze své pozice má právo upozornit na nevhodné chování. JUDr. Kalina
tedy navrhuje, aby rodina p. Zlaty Řebíkové, p. Beranová a p. Řebíček byli pozváni na Obec
Srbeč ke smírčímu jednání. Zároveň byl ale p. Řebíček ze strany jak starosty tak i
místostarosty upozorněn na to, že Obec nemá povinnost a ani žádné nástroje k takovému
jednání občany nutit a pokud se k jednání nedostaví, žádné další kroky Obec podnikat
nebude. P. Řebíček si případné další neshody musí řešit cestou Policie ČR. P. Řebíček s tímto
postupem souhlasí a uvádí, že jednání se může zúčastnit ještě příští týden, tedy do 10.7.,
poté bude pracovně nepřítomen a v Srbči bude opět koncem srpna 2020. Smírčí jednání
bude tedy naplánováno v tomto termínu.
2) Do diskuze se přihlásil přítomný host Jan Karbus (místostarosta Obec Pozdeň –

Hřešice) a požádal přítomné zastupitele o svolení k sanačnímu zásahu v k.o. Srbeč
v místech stráně U sv. Trojice na parc. č. 1557/3 (ostatní plocha) a parc. č. 1557/15
(travní porost) o výměře cca 0,6 ha, z důvodu zajištění zvýšené biologické
rozmanitosti redukcí náletů, křovin a agresivních travin, kdy v uvedených místech
bude 1x ročně provedeno ruční kosení. Přítomným zastupitelům předložil mapu
s konkrétním vyznačením pozemku (mapa je součástí tohoto zápisu). Po seznámení
nikdo z přítomných zastupitelů nemá námitek.
3) Bc. Jiří Vitner se dotázal starosty jak to vypadá s dotací pro Sokol Srbeč. Starosta

uvedl, že nyní je prioritou dodělat vodu, kdy předpokládaný termín dokončení by
mohl být do konce 7/2020 a poté bude řešit dotaci pro Sokol.
4) Starosta dále informoval přítomné, že nechal ocenit výměnu oken a dveří v budově

na koupališti, předpokládaná částka 319.000,-Kč, což by mohlo být financováno
formou dotace.
Předsedající poté v 19:45 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 30.6.2020.

Zapisovatel:

Marcela Barešová

…………………………………………………30.6.2020

Ověřovatelé:

František Tintěra....……………………………………………..30.6.2020
Tomáš Kytka ..….……………………………………………30.6.2020

Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne 14.7.2020.

