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 1. dubna 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 1. dubna
2021 v 17:07 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 jsou přítomni 3 hosté – viz prezenční listina.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Františka Tintěru a Tomáše Kytku 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 Františka Tintěru a Tomáše Kytku a
zapisovatelku Marcelu Barešovou.
Výsledek hlasování:

Pro 4

Usnesení č. 147 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 2

Schválení programu veřejného zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací na úřední desce a
zároveň navrhl jeho rozšíření o samostatné body č. 8 – Schválení odměny za výkon funkce
místostarosty, č. 9 – Schválení dohody se společností Marius Pedersen. Dále zastupitel Bc. Jiří
Vitner navrhl rozšíření programu o samostatný bod č. 10 – Schválení nákupu kontejneru na
vozidlo Avia.
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:
•

Schválení odměny za výkon funkce místostarosty

•

Schválení dohody se společností Marius Pedersen

•

Schválení nákupu kontejneru na vozidlo Avia.

Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Schválení doplněného programu zasedání ZO
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání:

•

Zahájení veřejného zasedání

•

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

•

Schválení programu veřejného zasedání

•

Kontrola plnění předchozích usnesení

•

Schválení pronájmu nebytových prostor v
přízemí budovy čp. 44

•

Schválení prodloužení nájemních smluv u
obecních bytů

•

Schválení nápravných opatření kontroly MV
ČR

Výsledek hlasování:

Pro 6

•

Schválení odměny
místostarosty

•

Schválení dohody se společností Marius
Pedersen

•

Schválení nákupu kontejneru na vozidlo Avia

•

Došlá pošta

•

Diskuze

•

Závěr

Proti 0

za

výkon

funkce

Zdrželi se 0

Usnesení č. 148 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.
Schválení pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy čp. 44
Jako jediný zájemce o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 44 se přihlásil p.
T.H.D., č.j. 131/21.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje na dobu určitou od 2.4.2021 do 31.12.2021 pronájem nebytových
prostor v přízemí budovy čp. 44 p. T.H.D.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 149 bylo schváleno.

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Schválení prodloužení nájemních smluv u obecních bytů
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje prodloužení nájemních smluv do 31.3.2022 u obecních bytů čp. 66 a 44
– Pavel Douša, Marek Hamáček, Jaroslav Jerman, Pavel Hotový, David Hotový.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 150 bylo schváleno.
Schválení nápravných opatření kontroly MV ČR
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje nápravná opatření provedená na základě kontroly MV ČR.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 151 bylo schváleno

Schválení odměny za výkon funkce místostarosty
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje od 9.3.2021 měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty Tomáši
Kytkovi ve výši 23.198,-Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 152 bylo schváleno

Schválení dohody se společností Marius Pedersen
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje dohodu se společností Marius Pedersen o výběru poplatků a předávání
dokladů.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 153 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Schválení nákupu kontejneru na vozidlo Avia
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje nákup kontejneru na vozidlo Avia.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 154 bylo schváleno.
Došlá pošta
•
•

Žádost Linky bezpečí, z. s. o příspěvek ve výši 3.000,-Kč na činnost organizace, č.j.
124/21 – ZO Srbeč bere žádost na vědomí,
Žádost P.K. o souhlas s připojením čp. 133 k obecnímu vodovodu, č.j. 127/21
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje žádost P.K. o připojení čp. 133 Srbeč k obecnímu vodovodu.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 155 bylo schváleno.
Žádost Z.Ř. o zřízení vodovodní přípojky k parc. č. 829/7 – garáž, č. j. 138/21
Návrh usnesení:
•

ZO Srbeč schvaluje žádost Z.Ř. o zřízení vodovodní přípojky k parč. č. 829/7 – garáži.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 156 bylo schváleno.
Diskuze
- po obci kolují informace o tom, že obec prodává pozemky, konkrétně polní cestu vedoucí
na obec Milý a pozemek ve spodní části obce za mostkem přes potok. Tyto informace jsou
lživé a nezakládají se na pravdě
- cestou advokátní kanceláře JUDr. Juppové, byla obci doručena výpověď z pracovního
poměru p. H. Kalinové
- v rámci dotace by měly být proplaceny i vrty z r. 2020
- osobně obejít neplatiče vody a odpadů
- k rekreačním chatám "U Trojice" zajíždí malé popelářské auto, ovšem kvůli parkujícím
vozidlům se neotočí, toto řešit přímo s obyvateli na místě
- po konzultaci s právníkem zvážit výpověď stávajícímu nájemci obecní garáže za prodejnou
COOP a upřednostnit pronájem místním občanům, pronajmout i malou garáž
- na konec měsíce dubna je naplánován svoz nadměrného odpadu
- od 1.5.2021 budou opět na úklid veřejného prostranství zaměstnáni O.H. a D. R.

- kontejnery na papír, plasty a sklo budou přemístěny z místa za prodejnou, před prodejnu
COOP
- poděkování hasičům za zorganizování akce "Ukliďme Česko" ze dne 27.3.
- dne 2.4. proběhne svépomocí oprava cesty na hrázi Spáleného rybníka
- v areálu koupaliště je v plánu dorovnat zeminu podél chodníků, oprava brouzdaliště,
vybourání zdi mezi středním a velkým bazénem, každoroční úklid bazénů
- 30.4. spálení bio odpadu na pozemku za koupalištěm
Předsedající poté v 18:05 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 1.4.2021.
Zapisovatel: Marcela Barešová

……………………………………….……………dne 1.4.2021

Ověřovatelé: František Tintěra

.....……………………………………………….dne 1.4.2021

Tomáš Kytka

Vít Řebík – starosta

......…………….…………………………….…dne 1.4.2021

..………..………………………………………dne 8.3.2021

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

