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 8. března 2021 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti v budově na koupališti v Srbči

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Obce Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 8.
března 2021 v 17:02 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné (92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.). – viz prezenční
listina.
Na tomto veřejném zasedání je přítomno 5 hostů – viz prezenční listina.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Jiřího Vitnera a Jaroslava Jermana 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 Bc. Jiřího Vitnera a Jaroslava Jermana
a zapisovatelku Marcelu Barešovou.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0

Zdrželi se 2

Usnesení č. 133 bylo schváleno.

Schválení programu veřejného zasedání

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací na úřední desce.
K tomu zastupitel František Tintěra navrhl rozšíření programu o samostatné body č. 5 –
Odvolání JUDr. Kaliny z funkce místostarosty a č. 6 – Volba místostarosty, dále zastupitel Jiří
Vitner navrhl rozšíření programu o samostatný bod č. 7 – Schválení OZV – Požární řád.
Schválení navržených bodů na doplnění programu zasedání ZO
Předsedající přednesl návrh na usnesení ohledně rozšíření programu o navržené body
jednání.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje rozšíření programu o tyto body:
1. Odvolání JUDr. Kaliny z funkce místostarosty
2. Volba místostarosty
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 – Požární řád
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Schválení doplněného programu zasedání ZO
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) Odvolání JUDr. Kaliny z funkce místostarosty
6) Volba místostarosty
7) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021
Požární řád
8) Schválení Dodatku ke smlouvě se společností
Marius Pedersen
9) Schválení Jednacího řádu ZO Srbeč
10) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
na r. 2020 až 2022
11) Schválení námitky člena zastupitelstva

12) Schválení pracovní
zastupitelstva r. 2021

dohody

pro

člena

13) Schválení pracovní
zastupitelstva r. 2019

dohody

pro

člena

14) Seznámení s výsledkem kontroly MV ČR a
návrh na odstranění závad
15) Došlá pošta
16) Diskuze
17) Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 134 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 k této otázce se nebude vyjadřovat.
Odvolání JUDr. Kaliny z funkce místostarosty
Zastupitel František Tintěra navrhl, aby z důvodu ztráty důvěry byl z funkce místostarosty
odvolán JUDr. Kalina.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje odvolání z funkce místostarosty zastupitele JUDr. Vladimíra Kalinu.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 135 bylo schváleno.
Volba místostarosty
Zastupitel František Tintěra navrhl, aby novým místostarostou byl zvolen Tomáš Kytka. Nikdo
z přítomných zastupitelů neměl námitek ani jiných návrhů.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč volí do funkce místostarosty zastupitele Tomáše Kytku.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Usnesení č. 136 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1

Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 Požární řád
Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k této vyhlášce žádných námitek ani připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 Požární řád.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 137 bylo schváleno
Schválení Dodatku ke smlouvě na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního
odpadu
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s Dodatkem ke smlouvě na zajištění sběru, svozu,
využití a odstranění komunálního odpadu se společností Marius Pedersen ze dne 29.1.2021.
Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k uvedenému dodatku námitek ani připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje Dodatek ke smlouvě na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění
komunálního odpadu se společností Marius Pedersen.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 138 bylo schváleno.
Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Srbeč
Předsedající rozeslal dne 4.3.2021 k seznámení všem zastupitelům prostřednictvím emailové pošty návrh Jednacího řádu ZO Srbeč. Nikdo z přítomných zastupitelů, ani
nepřítomný JUDr. Kalina (např. prostřednictvím e-mailu) nevznesl k uvedenému dokumentu
žádných připomínek ani návrhů na doplnění.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Srbeč.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 139 bylo schváleno.
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
Předsedající předložil přítomným zastupitelům návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2020 až 2022. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k uvedenému dokumentu žádných
připomínek ani návrhů na doplnění.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022.

Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 140 bylo schváleno.
Schválení námitky člena zastupitelstva
Dne 30.12.2019 podal zastupitel JUDr. Kalina na veřejném zasedání ZO námitku proti zápisu
ze zasedání ZO konaného dne 18.11.2019. Předsedající opětovně seznámil přítomné
zastupitele s touto námitkou tím, že ji přečetl.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje námitku zastupitele JUDr. Kaliny proti zápisu ze zasedání ZO konaného
dne 18.11.2019.
Výsledek hlasování:

Pro 0

Proti 5

Zdrželi se 1

Usnesení č. 141 nebylo schváleno.
Schválení Dohody o provedení práce
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje Dohodu o provedení práce na r. 2021 pro zastupitele Františka Tintěru.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 142 bylo schváleno.
Schválení Dohody o provedení práce
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje Dohodu o provedení práce na r. 2019 pro zastupitele Františka Tintěru.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 143 bylo schváleno.
Informace o výsledku kontroly ze dne 25. června 2020 výkonu samostatné působnosti
provedené u Obce Srbeč na základě zákona č. 129 a následně zákona č. 128/2000 sb., o
Obcích ve znění pozdějších předpisů a návrh na odstranění závad
Předsedající opakovaně seznámil přítomné zastupitele s výsledkem shora uvedené kontroly,
kdy byla kontrolními pracovníky z MV ČR shledána následující porušení zákona:

1. Obec porušila § 95 odst. 1 větu první zákona o obcích ve spojení s § 95 odst. 2 větou
první zákona o obcích tím, že ze zasedání ZO konaného dne 16.
2. ervence 2019 nepořídila zápis, neboť návrh zápisu předložený v den kontroly nebyl
podepsán starostou nebo místostarostou obce a nelze jej tak považovat za pořízený
zápis ze zasedání ZO.
K tomuto bodu uvedl, že tehdejší místostarosta JUDr. Kalina odmítl zápis podepsat
s tím, že nebyl dne 16.7.2019 na zasedání ZO přítomen. Náprava byla provedena
podepsáním zápisu ze ZO dne 16. července 2019 starostou obce Vítem Řebíkem
( do funkce zvolen dne 28.7.2019)
3. Obec porušila § 95 odst. 2 větou druhou zákona o obcích tím, že o námitkách člena
ZO podaných ústně na zasedání ZO konaném dne 30. prosince 2019 proti zápisu ze
zasedání ZO konaného dne 18. listopadu 2019 ZO na tomto ani na následujícím
zasedání nikterak nerozhodlo.
O námitce rozhodnuto dnešního dne usnesením č. 141.
4. Obec porušila § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích tím, že podněty občanů obce ze
dne 9. října 2019 a 9. ledna 2020 nebyly vyřízeny.
Náprava provedena, zájemci již o pronájem netrvají.
5. Obec porušila § 12 odst. 4 věty první a druhou zákona o obcích tím, že nevede
evidenci právních předpisů.
K tomuto bodu předsedající uvedl, že evidence právních předpisů bude vyhotovena
do 19.3.2021.
6. Obec porušila § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích tím, že ZO nevyslovilo souhlas se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem ZO.
Rozhodnuto dnešního dne usnesením č. 143.
7. Obec porušila § 14 odst. 5 písm. d) InfZ tím, že žádosti o informace vedené pod č.j.
285/19, 286/19 a 287/19 všechny ze dne 13. listopadu 2019, nevyřídila v zákonné
lhůtě.
Nápravné opatření nelze přijmout.
8. Obec porušila § 5 odst. 3 InfZ tím, že informace poskytnuté na žádosti vedené pod č.j.
285/19, 286/19 a 287/19, všechny ze dne 13. listopadu 2019, obec nezveřejnila
způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonné lhůtě.
Náprava bude provedena zveřejněním poskytnutých informací do 19.3.2021.
9. Obec porušila § 18 odst. 1 InfZ tím, že nezveřejnila výroční zprávu o činnosti obce
v oblasti poskytování informací za rok 2019..
Zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2019 byla vyhotovena
a zveřejněna na úřední desce dne 28.2.2021.
Opatření k zamezení opakování zjištěných nedostatků:
Obec bude více dbát na plnění a dodržování lhůt, za což odpovídají starosta a místostarosta.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč bere zprávu MV na vědomí s tím, že částečně již byla náprava zjednána a
pochybení napravena, budou učiněna opatření k zamezení jejich opakování.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 144 bylo schváleno.
Došlá pošta





Žádost střediska Duha Maják Mšec o roční příspěvek ve výši 3.000,-Kč na činnost
organizace v r. 2021, č.j. 35/21 – ZO Srbeč bere žádost na vědomí, ale vzhledem
k covidové situaci, kdy činnost těchto organizací je pozastavena, žádosti nevyhovuje
Žádost M.K. o vyslovení souhlasu s chovem psů na vlastním pozemku, č.j. 68/21 – ZO
Srbeč bere žádost na vědomí, bez námitek
Žádost M.K. o povolení přístavby RD 108 v k.ú. Srbeč, č.j. 67/21 – ZO Srbeč bere
žádost na vědomí, věc je však v kompetenci odboru výstavby při Městském úřadu
Nové Strašecí
Žádost manželů V. o pokácení 1 ks vzrostlého stromu (borovice) na jejich pozemku
parc.č. 1009/3 u rekreační chaty ev. č. 4 v k.ú. Srbeč.
Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje žádost manželů V. o pokácení 1 ks vzrostlého stromu (borovice)
na jejich pozemku, parc. č. 1009/3 u rekreační chaty ev. č. 4 v k.ú. Srbeč.

Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 145 bylo schváleno.
Diskuze
Do diskuze se přihlásil zastupitel František Tintěra, který uvedl, že se chce vyjádřit k emailu, který zaslal JUDr. Kalina starostovi obce dne 27.2.2021, neboť se týká i jeho
osoby, je plný lží a urážek jak jeho osoby, tak i osoby starosty. Věc bude řešit po
poradě s právním zástupcem. Dále požádal o bližší informace k pronájmu obecní
garáže na pozemku č. 20/1 v k.ú. Srbeč.
Dále se přihlásil zastupitel Jaroslav Jerman, který uvedl, že jej mrzí, že není přítomen
zastupitel JUDr. Kalina, který mladému starostovi sliboval pomoc, ale dopadlo to
obráceně, nepomáhal, spíše škodil.
Opětovně se přihlásil zastupitel František Tintěra, který uvedl, že JUDr. Kalina svým
chováním naštval lidi v obci, zajímá je plat jeho manželky p. Hany Kalinové, kdy se ho
jeden z občanů ptal, že p. Kalinová bere asi 40 tis Kč, což on považuje za nesmysl,
protože při jejím úvazku by brala více než poslanec, ale slíbil, že tuto skutečnost na
příštím zasedání ověří. Dále uvedl, že jej mrzí, že není na veřejném zasedání přítomen
JUDr. Kalina, který by zřejmě chtěl písemnou žádost, ale k věci by se jistě vyjádřil.
Občané obce se vzhledem k osobnosti p. JUDr. Kaliny bojí na tyto skutečnosti zeptat a
proto odmítli podat písemnou žádost.

Následně se přihlásil přítomný host David Svoboda, který předsedajícímu předložil
žádost podle zák. č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, kdy žádá o
zveřejnění počtu zaměstnávaných účetních a administrativních pracovnic a jejich
platů.
Zastupitel Tomáš Kytka uvedl, že dopisy, které zveřejnil na Poště Partner a na
prodejně Jednoty JUDr. Kalina jako vysvětlení k uzavření pošty nebylo úplné, je sice
pravdou, že Česká pošta zaplatí Obci Srbeč ročně částku cca 130 tis. Kč, ale aby se
jednalo o čistý zisk, tak jak JUDr. Kalina tvrdí, tak by nesměly být pracovnicím pošty
vypláceny mzdy, náklady na energie (topení, el. energie atd). Pošta Partner je spíše
v mínusových číslech. Přesto však Obec Srbeč chce tuto službu občanům i za tuto
cenu zachovat. Zastupitele Tomáše Kytku takové jednání JUDr. Kaliny mrzí hlavně
z toho důvodu, že v minulosti sám takové jednání odsoudil.
Protože ne všichni z přítomných hostů byli s uvedenou písemností seznámeni,
předsedající ji přečetl. Dále uvedl, že výrok „někdo za někoho“ je vytržen z kontextu.
Toto uvedl z toho důvodu, že občané Srbče si stěžovali, že v Srbči je pošta zavřená a
p. Kalinová sedí na přepážce Pošty ve Slaném, dále si stěžovali na nevhodné chování
slečny Kandlerové a proto s ní nebyla na r. 2021 uzavřena Dohoda o provedení práce.
Na základě zveřejněných výroků byla vyžádána zpráva od České pošty, kdy rozhodně
Pošta Partner v obci Srbeč není tak výdělečná, jak JUDr. Kalina uvádí.
Opětovně se přihlásil David Svoboda, který uvedl, že považuje za nutné, aby uvedl na
pravou míru důvody své rezignace na funkci zastupitele. V zápisu z jednání ZO ze dne
29.9.2020 JUDr. Kalina uvedl, že jedním z důvodů jeho rezignace na funkci zastupitele
je rychlý postup schvalování vyhlášek na poslední chvíli. Tato informace se nezakládá
na pravdě, nikdy nic takového neřekl. Hlavním důvodem jeho rezignace bylo
napadání a výhrůžky ze strany JUDr. Kaliny.
V návaznosti na předchozí skutečnosti předsedající navrhl sjednat právní zastoupení
obce. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl námitek ani jiných návrhů.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč pověřuje starostu obce Srbeč k zajištění právního zastoupení obce.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 146 bylo schváleno.
Zastupitel Bc. Jiří Vitner navrhl nákup staršího nižšího kontejneru zejména na sypký
materiál.
Přítomný host Vojtěch Rinágel se dotázal, jak je to s pronájmem garáže za prodejnou
Jednoty a z jakého důvodu a za jakých podmínek je pronajímána cizí osobě (osobě
mimo obec Srbeč)?

Předsedající k jeho dotazu uvedl, že nemá bližší informace týkající se tohoto
pronájmu, garáž pronajalo bývalé ZO. Požadované informace může podat až poté, co
se sám seznámí s předmětnou nájemní smlouvou.
Předsedající závěrem uvedl:
- v současné době je zažádáno o dvě dotace a to na zařízení vodárny a dále dotace
od Krajského úřadu Středočeského kraje, tak jak na minulém veřejném zasedání
JUDr. Kalina uvedl, že starosta tuto dotaci nevyužil a obvinil jej, že tím Obec Srbeč
připravil o více jak 300 tis. Kč. Tato informace JUDr. Kaliny nebyla pravdivá,
dotace je k využití pouze jedenkrát na volební období, stanovisko KÚ Stč kraje
k této dotaci je kladné, tedy je více než pravděpodobné, že Srbeč o tuto dotaci
nepřijde.
- navrhl pronájem místnosti – prodejny v čp. 44 Srbeč a to vzhledem k zajištění
základních potřeb pro místní občany v době, kdy je prodejna Jednoty uzavřena.
- v současné době je zajištěn provoz Pošty Partner, aktuální provozní doba je
zveřejněna na úřední desce obce a na dveřích provozovny
- poděkoval přítomným hasičům a zastupitelům, kteří se aktivně podílí na chodu
obce Srbeč
- vyjádřil i díky p. Doušovi za jeho flexibilnost a ochotu při práci ve vodárně
Předsedající poté v 18:51 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 8.3.2021.
Zapisovatel: Marcela Barešová

……………………………………….……………………dne 8.3.2021

Ověřovatelé: Bc. Jiří Vitner

..……………………………………………………………dne 8.3.2021

Jaroslav Jerman

Vít Řebík – starosta

...………………………….…………………………….…dne 8.3.2021

..………..………………………………………………….dne 8.3.2021

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

