
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 17. prosince 2020 od 17:00 hodin

V budově Obce čp. 16 v Srbči

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání  ZO  Srbeč  (dále  též  jen  „zastupitelstvo“)  bylo  zahájeno  dne  17.  prosince  2020
v 17:05  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  7  členů  zastupitelstva  (z  celkového  počtu  7  členů  zastupitelstva),
zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné (92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.).

Není přítomen žádný host na tomto veřejném zasedání,  ani  se v průběhu zasedání  nikdo
nedostavil.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

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

ZO Srbeč určuje ověřovateli zápisu p. Františka Tintěru a Bc. Jiřího Vitnera a zapisovatelku
Marcelu Barešovou

Výsledek hlasování:              Pro 5                  Proti 0                       Zdrželi se 2
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Usnesení č. 114  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 samostatném bodu - Schválení OZV o místním poplatku ze psů, zastupitelem Kytkou o
samostatný bod –Dovolení člena DSO, starosta dále navrhl doplnění o samostatné body –
Schválení zdražení svozu odpadu na r. 2021, Schválení žádosti TJ Sokol Srbeč, z.s. o schválení
dotací na r. 2021, Dovolení člena kontrolního výboru.

Návrh usnesení:

ZO 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 rozpočtu na rok 2021

6) Schválení prodeje nepotřebného majetku NA
Avia

7) Schválení  koupě  nákladního  automobilu  na
odvoz bioodpadu

8) Schválení  bezúplatného  převodu  pozemku
parc. č. 58/1, 58/2 v k.ú. Srbeč do vlastnictví
obce Srbeč

9) Schválení pronájmu nebytových prostor

10) Schválení zdražení svozu odpadu na r. 2021

11) Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku ze psů

12) Dovolení člena Dobrovolného svazku obcí

13) Dovolení člena kontrolního výboru

14) Schválení  žádostí  TJ  Sokol  Srbeč,  z.s.  o
schválení dotací na r. 2021



15) Došlá pošta

16) Diskuze

17) Závěr

Výsledek hlasování:            Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení č. 115  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

 Starosta vznesl dotaz na zastupitele Františka Tintěru, zda byly splněny úkoly z předchozího
veřejného zasedání, p. Tintěra uvedl, že vše bylo splněno.

Schválení rozpočtuobce na rok 2021

 Předsedající předložil všem zúčastněným zastupitelům písemný rozpočet na r. 2021, který se
schvaluje jako vyrovnaný. Předsedající touto cestou vyzval členy zastupitelstva k přednesení
dotazů,  návrhů  a  případných  vyjádření,  či  doplnění  k předloženému  rozpočtu.  Zastupitel
JUDr. Kalina poznamenal, že na r. 2020 jsme schvalovali i závazné ukazatele a paragrafy a
neví jak je to tedy správné.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako vyrovnaný.

Výsledek hlasování:                      Pro 7                     Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení č. 116 bylo schváleno.

Schválení prodeje nepotřebného majetku – nákladního automobilu Avia

Předsedající za přítomnosti zastupitelů otevřel poštovní obálku s návrhem p. Martina Šípa,
513 01 Semily, který navrhl odkoupení shora uvedeného automobilu za částku 10.000,-Kč.
Dále otevřel  druhou obálku s návrhem p.  Martina Sýkory,  417 67 Provodín 89 za  částku
28.600,-Kč.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje  prodej  nepotřebného majetku – nákladního automobilu  Avia  30 za
nejvyšší nabídku 28.600,-Kč p. Martinu Sýkorovi, 417 67 Provodín.

Výsledek hlasování:             Pro 7                     Proti 0              Zdrželi se 0

Usnesení č. 117 bylo schváleno.

Schválení koupě nákladního automobilu Avia



Předsedající seznámil přítomné zastupitele s nabídkami:

 p. Petra Kabele z Rakovníka za částku 105.000,-Kč

 inzerát na bazoš.cz č. 128920128 za částku 140.000,-Kč

 inzerát na bazoš.cz č. 128564646 za částku 120.000,-Kč

Zastupitel JUDr. Kalina se ujal slova a doslova uvedl:  co se týká nákupu vozidla na odvoz
bioodpadu, tak to vidím jako důležitou věc. Absentuje přesná kalkulace, kolik platíme nyní a
jaká  to  bude  pro  nás  finanční  výhoda.  Zatím odpad vozí  firma a  je  zřejmé,  že  nejdražší
položka je platba za skládku toho bioodpadu a odvoz naopak není velká položka. Budeme-li
si expedovat bioodpad sami, tak platba za skládku bude stejná, ale zaplatíme naftu a další
platby za vozidlo, jako například pojištění, opravy, údržba apod. Je třeba naopak se zabývat
například dodávkou nové nádrže ve vodárně, která je v dezolátním stavu. Tam je potřeba
směřovat zájem ve prospěch naší obce a jejich občanů.

K této  připomínce  uvedl  předsedající,  že  na  vodárně  se  od  léta  2019  do  současnosti
intenzivně  pracuje,což  může  většina  zastupitelů,  kteří  se  na  prováděných  pracích  podílí
potvrdit.  K namítané  ceně  svozu  uvedl,  že  letos  jsme  externím  firmám  za  svoz  zaplatili
4.500,-Kč a 7.800,-Kč, což nejsou zrovna malé částky.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje nákup nákladního automobilu Avia za částku 105.000,-Kč od p. Petra
Kabele, 269 01 Rakovník.

Výsledek hlasování:                   Pro 6                Proti 1                    Zdrželi se 0

Usnesení č. 118 bylo schváleno.

Schválení bezúplatného převodu pozemku parc.č. 58/1, 58/2 v     k.ú. Srbeč do vlastnictví
obce 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s č.j. 182/20 výzva Státního pozemkového úřadu
k doplnění následujících dokumentů

 doklad o přidělení IČO obci

 souhlas zastupitelstva obce ve věci bezúplatného převodu

 usnesení zastupitelstva obce o zvolení starosty

 potvrzení příslušného obecního úřadu, že předmětný pozemek je pozemkem podle §
7 odst. 1/3 písm. d) zákona o SPÚ

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 58/1 a 58/2 v k.ú. obce Srbeč do
vlastnictví obce Srbeč.



Výsledek hlasování:              Pro 7                                Proti 0                              Zdrželi se 0

Usnesení č. 119 bylo schváleno.

Schválení pronájmu nebytového prostoru obce 

Předsedající  seznámil  přítomné  zastupitele  s č.j.  200/20  –  žádost  p.  Renaty  Somolové,
Rynholec o pronájem nebytového prostoru pro účely provozování  dámského a pánského
kadeřnictví.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví obce  pro účely dámského
a pánského kadeřnictví p. Renatě Somolové, Rynholec za částku 1.000,-Kč/měsíčně.

Výsledek hlasování:            Pro 7                              Proti 0                          Zdrželi se 0

Usnesení č. 120 bylo schváleno.

Schválení zdražení svozu odpadu na rok 2021

Předsedající seznámil zastupitele s tím, že společnost Marius Pedersen, navýšila pro r. 20210
ceny za svoz odpadů, kdy cena za týdenní svoz činí 2.640,-Kč, za 14-denní svoz činí 2.100,-Kč
a za svoz 1x měsíčně činí 1.370,-Kč, v zimě každý týden, v létě 1x za 14 dní činí 2.260,-Kč, kdy
na tuto skutečnost navrhl reagovat zdražením. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádný
další návrh.

Návrh usnesení:

ZOSrbeč schvaluje zdražení svozu odpadu na rok 2021 ve výši 2.640,-Kč – týdenní svoz,
2.100,-Kč – 14-denní svoz, 1.370,-Kč za měsíční svoz, v zimě každý týden, v létě 1x za 14 dní
ve výši 2.260,-Kč.

Výsledek hlasování:                 Pro 7               Proti 0                  Zdrželi se 0

Usnesení č. 121 bylo schváleno.

Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

JUDr. Kalina uvedl, že opravil  drobné nedostatky ve vyhlášce, tak jak na ně upozornil  při
minulém veřejném zasedání a nyní jetato vyhláška připravena ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

Výsledek hlasování:               Pro 7                     Proti 0               Zdrželi se 0

Usnesení č. 122 bylo schváleno.

Dovolení člena Dobrovolného svazku obcí



JUDr. Kalina navrhuje, aby členem svazku byl zvolen starosta s tím, že on jako místostarosta
jej v případě potřeby zastoupí. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl proti tomuto návrhu
žádných námitek.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje, aby členem Dobrovolného svazu obcí za obec Srbeč byl Vít Řebík.

Výsledek hlasování:              Pro 6                  Proti 0               Zdrželi se 0

Usnesení č. 123 bylo schváleno.

Dovolení člena kontrolního výboru

Předsedající sděluje, že členem kontrolního výboru místo odstoupivšího zastupitele Davida
Svobody  může být  i  člen finančního výboru  a  proto navrhuje  zvolit  zastupitele  Jaroslava
Jermana. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá jiné návrhy a proti tomuto návrhu žádných
námitek.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje, aby členem kontrolního výboru byl Jaroslav Jerman.

Výsledek hlasování:             Pro 6                    Proti 0                    Zdrželi se 1 /Jerman/

Usnesení č. 124 bylo schváleno.

Schválení žádosti TJ Sokol Srbeč, z.s. o dotace na r. 2021

 č.j.  176/20  –  žádost  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  100.000,-Kč  na  opravu  střechy
Sokolovny

 č.j. 177/20 – žádost o poskytnutí dotace ve výši 50.000,-Kč na provoz 

Zastupitel T. Kytka souhlasí s poskytnutím obou dotací, kdy navrhuje smlouvu o poskytnutí
dotace doplnit o podmínku účasti členů Sokola na brigádách pořádaných obcí Srbeč. 

Zastupitel  F.Tintěra  uvádí,  že 100.000,-Kč je dost a že obec by měla spíše investovat do
objektu koupaliště, které je v horším stavu než budova Sokolovny. 

Zastupitel JUDr. Kalina uvádí: „Doporučuji,  aby starosta materiály tohoto typu zasílal včas
formou  mailové  korespondence  zastupitelům.  Z tohoto  titulu  nejsem  nyní  schopen
objektivně posoudit tyto žádosti“.

Předsedající  k tomu  uvádí,  že  předmětné  žádosti  Sokola  jsme  již  probírali  na  několika
předchozích zasedáních, takže nikdo nemůže říci,  že by s nimi nebyl  seznámen, Sokol byl
upozorněn, že svoje žádosti musí doručit na obec ještě před tím, než bude sestaven rozpočet
na r. 2021, což jeho zástupce učinil. Oprava střechy budovy Sokolovny je nutná a proto je
pro, aby obec Sokolu finančně  pomohla. Stejně tak jsou vyhraženy finanční prostředky na
opravu koupaliště a pracuje se ve vodárně.



Zastupitel  Bc.  J.  Vitner  uvádí,  že  oprava  koupaliště  je  záležitostí  dávnou,  za  minulého
zastupitelstva provedli členové SDH Srbeč okopání povrchu brouzdaliště. 

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje žádost TJ Sokol Srbeč, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 50.000,-Kč na r.
2021.

Výsledek hlasování:            Pro 6                     Proti 0                   Zdrželi se 1

Usnesení č. 125 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

ZO  Srbeč  schvaluje  žádost  TJ  Sokol  Srbeč,  z.s.  o  poskytnutí  dotace  na  opravu  střechy
Sokolovny ve výši 100.000,-Kč.

Výsledek hlasování:      Pro 5                        Proti 0                  Zdrželi se 2 

Usnesení č. 126 bylo schváleno.

Došlá pošta 

 Předsedající seznámil přítomné s

 č.j.158-2/20  Žádost  Karolíny  Beranové,  Srbeč  97  o  povolení  pokácení  smrku  na
pozemku parc. č. 96/2 v k.ú. Srbeč, který je v jejím vlastnictví.

Za obec se prohlídky na místě zúčastnil  V. Řebík a F. Tintěra. Strom se nachází  v blízkosti
rodinného domu a elektrického vedení, nikdo nemá k žádosti p. Beranové připomínek. 

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluježádost p. Karolíny Beranové, Srbeč 97 o pokácení vzrostlého stromu
smrku na pozemku parc. č. 96/2 v k.ú. Srbeč.

Výsledek hlasování:               Pro 7              Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení č. 127 bylo schváleno.

 Žádost manželů Brabencových o připojení svodu dešťové vody u č.p. 21 Srbeč do
kanalizace. Dle výpočtu projektanta Ing. Zuzany Válové, který je součástí žádosti, se
jedná o 148,5m3 za rok.    

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje žádost manželů Brabencových o připojení svodu dešťové vody u čp. 21
Srbeč do kanalizace.



Výsledek hlasování:               Pro 7               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení č. 128 bylo schváleno.

 č.j. 188/20 žádost Mgr. Julie Veselé a Bc Dmytra Hoclubjeva o odstranění lampy u čp.
32 Srbeč, nebo o reinstalaci stožáru.

Zastupitel T. Kytka k věci uvádí, že projekt na obnovu NN je hotový, podle něj budou nové
lampy umístěny na nižším sloupu a jejich světlo tedy nebude  do střešních oken zasahovat. 

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje žádost p. Mgr. Julie  Veselé a p. Bc. Dmytra Holubjeva o odstranění
lampy u čp. 32 Srbeč.

Výsledek hlasování:             Pro 0              Proti 7                 Zdrželi se 0

Usnesení č. 129 nebylo schváleno.

 č.j.  201/20 –  smlouva o zpracování  osobních údajů pro firmu TOP.GIS  –  mapový
geoportál – plnohodnotné užívání dat katastru nemovitostí a jeho provoz. Smlouva o
poskytování  servisních  služeb  zahájených  5.12.2012.  Faktura  za  roční  provoz
(12/2020 – 11/2021) ve výši 5.082,-Kč.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů pro firmu TOP.GIS.

Výsledek hlasování:            Pro 7            Proti 0               Zdrželi se 0

Usnesení č. 130 bylo schváleno.

 Žádost p. J. Vybírala o umístění dopravního zrcadla a opravu cesty (přiloženo foto)
v místech u Spáleného mlýna

Návrh usnesení:

ZO Srbeč  schvaluje  žádost  p.  J.  Vybírala  o umístění  dopravního zrcadla  a  opravu cesty
v místech  u Spáleného mlýna, k.ú. Srbeč.

Výsledek hlasování:      Pro 0           Proti 7               Zdrželi se 0

Usnesení č. 131 nebylo schváleno.

 č.j.  164/20  –  žádost  T.  Kytky,  Srbeč  o  povolení  zřízení  čističky  odpadních  vod  u
rodinného domu bez č.p., na pozemku parc. č. 40/1, 119 v k.ú. obce Srbeč.



Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje žádost T. Kytky, Srbeč o zřízení čističky odpadních vod u rodinného
domu bez č.p., na pozemku parc. č. 40/1, 119 v k.ú. obce Srbeč.

Výsledek hlasování:       Pro 6           Proti 0              Zdrželi se 1 /Kytka/

Diskuze

Zastupitel JUDr. Kalinadoslova uvedl: Dovolím si nyní opět krátký diskusní příspěvek.

1. Při posledním veřejném zasedání jsem byl dotazován, v jaké fázi je jednání na Městském
úřadě v Rakovníku ve věci nakládání s podzemními vodami. Tak tedy dne 5.8.2020 se
konalo ústní jednání, kde byli  přítomní za Obec Srbeč starosta obce a já. Již zde bylo
zřejmé,  že  se  správní  orgán  dopustil  celé  série  pochybení  a  nejenom  procesního
charakteru.  Bylo  jenom otázkou,  po  zaslání  meritorního rozhodnutí,  tato  napadnout
odvoláním ke krajskému úřadu, popřípadě i následně podat žalobu ke správnímu soudu,
k čemuž jsem byl  připraven.  MÚ Rakovník rozhodnutí  vydal  někdy v desátém měsíci,
avšak starosta obce mně v té době sdělil, že  se pokuta 77 155,-Kč zaplatí a rozhodnutí
jsem navíc ani do dnešního dne neobdržel. Takže nabylo právní moci a moje práce byla
nedokončena.  Sice respektuji  rozhodnutí  starosty,  i  když se  domnívám,  že to nebylo
vůbec šťastné řešení.

2. Osobně jsem se chtěl angažovat v jednání s Obcí Milý, ale v tu dobu mně ambulantně
revidovali koleno, tahali vodu a upravovali kloubní povlak, přičemž dne 11.1.2021 jdu
s touto diagnózou na operaci do nemocnice v Roudnici nad Labem. Omluvil jsem se a
starosta mě po té informoval,  že p.  Kvasnička,  starosta Obce Milý,  souhlasí  s tím, že
překročené limity bude řádně platit. Podrobnější informace k této věci nemám, ale mám
obavy,  že  s neustálým  překračováním  limitů  se  bude  občanům  zdražovat  voda,  což
vyplyne z výpočtů naší analytičky.

3. Dále jsem přislíbil, že pomohu starostovi s realizací nápravy chyb, které odhalilo MV ČR
při  své  kontrole.  Zpracoval  jsem  a  předal  mu  schéma  náprav  a  navíc  jsem  jej  a
zapisovatelku poprosil,  aby mně zaslali  před zveřejněním zápis  z minulého veřejného
zasedání,  abych  popřípadě  upřesnil  některé  slovní  prvky,  které  směřovaly  k započetí
náprav. Oba vůbec nereagovali, a tudíž moji pomoci již není třeba. S ohledem na tuto
situaci jsem tedy již dál nečinný, ale přes to jsem ještě dne 2.10.2020 zpracoval zprávu
pro MV ČR a předal k podpisu starostovi. 

4. V současné  době  jsem  nápomocen  starostovi  v jiné  věci,  kdy  z  České  kanceláře
pojistitelů  přišla  výzva  k úhradě  příspěvku do jejich  garančního  fondu za  nepojištění
období tří vozidel, které jsme si dovezli jako ojetiny z Prahy. Jedná se období, kdy vozidla
byla  již  v majetku  obce,  ale  nebyla  pojištěna.  Celková  platba  za  nepojištěné  období
odpovědnosti za všechna vozidla činí 14 335,-Kč. V této věci budeme ještě jednat. 

5. V poslední  řadě  bych  rád  upozornil  na  skutečnost,  že  v červnu  2020  byla  poslední
možnost podat jednoduchou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu středočeského kraje.



Byl  to finanční  příděl  1000,-Kč  na  jednoho občana obce.  O této skutečnosti  jsem se
dozvěděl, když jsem na počátku měsíce listopadu 2020 hledal na internetu kompenzace
za snížené příděly financí  do obecních pokladen v důsledku koronavirovékrize.  Drtivá
většina obcí toho využila, když kraj informoval své starosty i cestou kontrolních orgánů,
které na obcích provádějí povinný přezkum hospodaření obce. Bohužel jsme takto přišli
o 308 000,-Kč.

Na závěr bych vám všem chtěl popřát moc hezké svátky vánoc a zejména v novém roce
pevné zdraví a šťastný život dle vašich přání.

Starosta v reakci na diskusní příspěvek JUDr. Kaliny uvedl, že jednání se starostou Obce Milý
proběhlo, zúčastnil se ho on a F. Tintěra, výsledkem je, že starosta Obce Milý přislíbil podpis
dodatku smlouvy, souhlasí s tím, že se obec Milý bude podílet na vyměřeném penále a na
účet Obce Srbeč zaslal 400.000,-Kč za spotřebu vody. Dále k JUDr. Kalinovi uvedl, že pokud
věděl o tom, že v rozpočtu na r. 2021 něco chybí, mohl starostu upozornit telefonicky. Ani
účetní obce, která rozpočet sestavovala s ním, k rozpočtu neměla žádné připomínky. K dotaci
ve výši  308.000,-Kč, která byla vypsána na obyvatele uvedl,  že se nežádalo proto, že mu
účetní obce na jeho dotaz řekla, že tato částka je obci přidělována automaticky každý rok.
Dále JUDr. Kalinovi doporučil, aby se zašel podívat do vodárny, aby měl představu o tom, co
vše se udělalo. Počátkem r. 2021 má být vypsána dotace na vodárny, zatím však není jasné,
zda to bude na výstavbu nových vodáren nebo na jejich rekonstrukci.

JUDr. Kalina uvedl, že má problém pouze s vanou ve vodárně, která teče, jinak žádnou práci
nekritizuje.

Závěrem předsedající poděkoval všem přítomným zastupitelům za odvedenou práci a popřál
zdraví do nového roku.

Předsedající poté v 18:54 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2020.

Zapisovatel:       Marcela Barešová           ……………………………………………….. dne 17.12.2020

Ověřovatelé:     Jiří Vitner…………………………………………………dne 17.12.2020

František Tintěra              …………………………………………………dne 17.12.2020

 Vít Řebík – starosta                              ………………………………………………….dne 17.12.2020

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


