
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 21. června od 17:00 hodin

v zasedací místnosti budovy požární nádrže 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 7 členů zastupitelstva), přičemž
zastupitel JUDr. Kalina je omluven, ale i tak zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zák. č. 128/2000 Sb.).

Přítomno bylo8 hosté na tomto veřejném zasedání.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Bc. Jiřího Vitnera a p. Jaroslava Jermana 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.  Bc. Jiřího Vitnera a p. Jaroslava
Jermana a zapisovatelkou p. Marcelu Barešovou.

Výsledek hlasování:      Pro 5                Proti 0                Zdrželi se 1

Usnesení č.157  bylo schváleno.
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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 samostatný  bod č. 12 - Schválení smlouvy o nájmu hrobového
místa.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje následující doplněný program veřejného zasedání:

1) Zahájení veřejného zasedání

2) Určení zapisovatele  ověřovatelů zápisu

3) Schválení programu zasedání

4) Kontrola plnění předchozích usnesení

5) Schválení pronájmu kiosku v areálu požární nádrže

6)  Schválení závěrečného účtu Obce Srbeč za rok 2020

7) Schválení dodavatele na opravu veřejného osvětlení

8) Schválení pronájmu  obecního bytu v čp. 44

9) Doplnění členů kontrolního a finančního výboru

10)  Schválení účetní uzávěrky za r. 2020

11) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2021 a 2/2021

12) Schválení smlouvy o nájmu hrobového místa

13) Došlá pošta

14)  Diskuze

15) Závěr

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0               Zdrželi se 0

Usnesení č. 158 bylo schváleno.

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

Kontrola plnění předchozích usnesení

Předsedající  vznesl  dotaz  na  zastupitele  p.  Františka  Tintěru,  zda  byly  splněny  úkoly
z předchozího veřejného zasedání, p. Tintěra uvedl, že k této otázce se nebude vyjadřovat.



Schválení pronájmu kiosku v     areálu požární nádrže

Obec Srbeč zveřejnila záměr pronájmu kiosku v areálu požární nádrže v souvislosti s tímto
záměrem byly podány následující nabídky:

 Č.j. 226/21 – p. P.N., Řevničov, která nabídla za pronájem částku 5.000,-Kč/měsíčně

 Č.j.  227/21  –  p.  I.T.,  Beřovice,  který  nabídl  jako  sponzorský  dar  rekonstrukci
brouzdaliště v areálu požární nádrže

O slovo požádala přítomná p. Kederová ze společenství Dobromysl a uvedla, že tento krok
obce  je  z jejich  strany  vnímán  jako „podpásovka“,  neboť  jsou  neziskovou  organizací,  žijí
převážně z dotací a tržby jejich kavárny, které jsou v létě největší, se vrací zpět do chodu
organizace. Pokud by byla Dobromysl ze strany obce oslovena, sponzorsky by se na provozu
koupaliště podílela. 

Předsedající uvedl, že naší prioritou je,  dát koupaliště dohromady (budova, WC, bazény i
brouzdaliště  jsou  ve  stavu  tak,  jak  byly  před  40  lety).  Vzpomíná  si,  kdy  společenství
Dobromysl  mělo  zájem o pronájem hospody  v Sokolovně  jenom z toho  důvodu,  že  by  ji
uzavřelo. Kiosek na koupališti byl provozován každé léto a proto má obec zájem tuto tradici
obnovit.

Tomáš Kytka uvedl, že nabídka pronájmu byla zveřejněna formou záměru a možnost přihlásit
se měl  každý,  tedy i  Dobromysl,  nejedná se rozhodně ze strany obce o krok proti  jejich
organizaci.  Doplnil, že provoz koupaliště měsíčně vychází na cca 10.000,-Kč.

Jaroslav Jerman uvedl, že obec vybere nabídku, která bude pro ni nejvýhodnější.

Bc. Jiří Vitner k tomu doplnil, že tradicí v Srbči vždy bylo provozování kiosku na koupališti a
není to žádný útok proti  Dobromyslu. Zastupitelé se snaží  ušetřit  obecní peníze i  tím, že
vykonávají zdarma činnost, která by jinak mohla být zadána k provedení firmám.

František Tintěra k tomu uvedl, že obsluha v kavárně vázne a lidé si stěžují na dlouhou čekací
dobu.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje č.j.  226/21 -  žádost p. P.N.,  bytem Řevničov o pronájem  kiosku na
koupališti za částku 5.000,-Kč měsíčně.

Výsledek hlasování:            Pro 0                   Proti 6             Zdržel se 0

Usnesení č. 159 nebylo schváleno.

Návrh usnesení:

ZO  Srbeč  schvaluje  č.j.  227/21  –  žádost  p.  I.T.,  bytem Beřovice  o  pronájem  kiosku na
koupališti  s nabídkou  sponzorského  daru  -  rekonstrukce  brouzdaliště  v areálu  požární
nádrže.

Výsledek hlasování:     Pro 6            Proti 0             Zdržel se 0



Usnesení č. 160 bylo schváleno.

Závěrečný účet Obce Srbeč za rok 2020

Starosta  seznámil  všechny  přítomné  s  návrhem  závěrečného  účtu  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:

ZO Srbeč schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření včetně zprávy z přezkoumání
hospodaření za r. 2020 s výhradou.

Výsledek hlasování:    Pro 6                Proti 0                      Zdržel se 0

Usnesení č. 161 bylo schváleno.

Schválení  dodavatele na opravu veřejného osvětlení

Starosta seznámil všechny přítomné  s cenovými nabídkami:

 Č.j. 220/21 - Uniservis Hašek za částku 283.043,-Kč s DPH

 Č.j. 222/21 – Elektro Štika, s.r.o. za částku 310.643 s DPH

 Č.j. 221/21 – Elektromont Matějka za částku 248.623,-Kč bez DPH

K tomu uvedl Tomáš Kytka, že  z těchto nabídek vychází nejvýhodněji nabídka společnosti
Uniservis  Hašek,  tato firma již  u  nás  provádí  práce a nejsou s ní  žádné problémy.  Nikdo
z přítomných zastupitelů neměl jiných návrhů ani připomínek.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje jako dodavatele na opravu veřejného osvětlení firmu Uniservis Hašek 
za částku 283.043,-Kč s DPH.

Výsledek hlasování:       Pro 6                      Proti 0                  Zdržel se 0

Usnesení č. 162 bylo schváleno.

Schválení pronájmu obecního bytu v     čp. 44

Tomáš  Kytka  seznámil  všechny  přítomné  se  zápisem  ze  šetření,  které  proběhlo  dne
12.6.2021 na místě a zúčastnili  se ho společně se starostou a místostarostou zastupitelé
Vitner, Tintěra, Jerman a Barešová. Na základě provedeného šetření se zastupitelé shodují na
tom,  že  byt  je  v nevyhovujícím  stavu  pro  pronájem  a  proto  navrhují  byt  nejprve
zrekonstruovat a poté nabídnout k pronájmu. Následně předsedající otevřel obálky žadatelek
o pronájem s nabídkou nájemného:

 Č.j. 189/21 – Bc. V. T., bytem Milý – Bor, nabízí měsíční částku 3.009,-Kč

 Č.j. 190/21 – M.T., bytem Srbeč, nabízí měsíční částku 2.050,-Kč



 Č.j. 191/21 – P.J., bytem Srbeč nemá zájem o pronájem tohoto bytu v čp.44, jinak její
žádost trvá

K tomuto  se  přihlásil  přítomný  Tomáš  Jung  a  vznesl  dotaz,  zda  obec  nezvažuje  raději
nabídnout byt k prodeji, ať si ho případný zájemce opraví na vlastní náklady, dle jeho názoru
by to bylo pro obec výhodnější.

P. Kederová se zeptala, jak chce obec rekonstrukci bytu řešit, jestli si bude brát úvěr.

Tomáš Kytka k tomu uvedl, že úvěr si obec určitě brát nebude, budeme se snažit co nejvíce
vyřešit svépomocí.

V 17:50 hod odchází p. Kederová

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje pronájem bytu v čp. 44, Srbeč.

Výsledek hlasování:          Pro 0               Proti 6                Zdržel se 0

Usnesení č. 163 nebylo schváleno.

Doplnění členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající navrhl, aby jako člen finančního výboru byla zvolena p. Ludmila Novotná a člen
kontrolního výboru  sl.  Veronika Kloučková.  Nikdo z přítomných zastupitelů  neměl  jiných
návrhů ani připomínek.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje jako člena finančního výboru p. Ludmilu Novotnou a člena kontrolního
výboru sl. Veroniku Kloučkovou.

Výsledek hlasování:        Pro 6         Proti 0                  Zdržel se 0

Usnesení č. 164 bylo schváleno

Schválení účetní uzávěrky za rok 2020

Předsedající  seznámil  všechny  přítomné  s tímto  dokumentem  v písemné  podobě
s dostatečným  předstihem.  Tento  dokument  je  založen  k nahlédnutí  na  obci.   Nikdo
z přítomných zastupitelů neměl k uvedenému dokumentu žádných připomínek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  Obce  Srbeč  schvaluje  účetní  uzávěrku  za  rok  2020  včetně  výsledku
hospodaření v částce – zisk k 31.12.2020 ve výši 1.833.616,80 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 165 bylo schváleno.

Schválení rozpočtového opatření č. 1/2021 a č. 2/2021



Předsedající seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2/2021, které jsou
k nahlédnutí na obci.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 a č. 2/2021

Výsledek hlasování:         Pro 6                Proti 0                   Zdržel se 0

Usnesení č. 166 bylo schváleno.

Schválení smlouvy o nájmu hrobového místa

Předsedající předložil  přítomným zastupitelům novou smlouvu o nájmu hrobového místa, 
platnou od 1.7.2021. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k této smlouvě žádných 
připomínek ani jiných návrhů.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje smlouvu o nájmu hrobového místa s platností od 1.7.2021.

Výsledek hlasování:          Pro 6                     Proti 0                       Zdržel se 0

Usnesení č. 167 bylo schváleno.

Došlá pošta

 Č.j. 215/21-žádostp. Mgr. J.V. o úklid listí před jejich rodinným domem,

předsedající uvedl, že listí již bylo odklizeno zaměstnanci obce.

 Bez  č.j.–  žádost  manželů  K.,  vyjádření  vlastníka  sousedních  pozemků  ke  zřízení
domovní čističky odpadních vod, zastupitelům předložen plánek k seznámení, nikdo
nemá připomínek.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje žádost manželů K. se zřízením domovní čističky odpadních vod u čp.
133.

Výsledek hlasování:          Pro 6                   Proti 0                    Zdržel se 0

Usnesení č. 168 bylo schváleno.

Diskuze

František Tintěra – vzkaz pro občana J.F. – starosta ve svém volném čase pro potřeby obce 
jezdí traktorem a autem a nemá za to žádný příjem a nemá ani pracovní smlouvu, která by 
mu za tímto účelem byla odsouhlasena. Já mám pracovní smlouvu, ale za práci na požární 
nádrži jsem si ještě nenapsal ani hodinu, což se nechá ověřit u účetní obce.

Předsedající:

- jediný ze zastupitelů má pracovní smlouvu p. František Tintěra, ale veškerou činnost 
okolo údržby požární nádrže, budovy a prostranství provádí zdarma,



- p. Preisler, který má pronajatou garáž za obchodem COOP si poštu zaslanou obcí 
nepřebírá, 

- po obci se šíří informace o tom, že p. Kalinová dostala výpověď, toto se nezakládá na 
pravdě, výpověď z pracovního poměru podala sama,

- bývalému místostarostovi JUDr. Kalinovi, bylo vyplaceno odstupné ve výši tří 
měsíčních platů,

- Pošta Partner funguje,

- prodejna COOP bohužel nefunguje, Jednota Rakovník s obcí nekomunikuje,

- v návaznosti na nedávnou nehodu je v řešení silnice od Milého,

- 24.7.2021 pořádá obec ve spolupráci s hasiči koncert „Lounské 13“,

- dává přítomným zastupitelům ke zvážení vydat zákaz zalévání a napouštění bazénů 
z veřejného řádu, opět je vody nedostatek, 

zastupitelé se shodují na tom, že opakovaná jednání se starostou obce Milý ohledně 
nadměrné spotřeby vody nikam to nevede a proto  navrhují věc řešit  právní cestou.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč vydává zákaz zalévání a napouštění bazénů pitnou vodou z veřejného řádu.

Výsledek hlasování:             Pro 6                      Proti 0                 Zdržel se 0

Usnesení č. 169 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje dodatek s Českou poštou na zpětný odběr tisku.

Výsledek hlasování:        Pro 6                    Proti 0                   Zdržel se 0

Usnesení č. 170 bylo schváleno.

Do diskuze se přihlásila Lucie Eberlová, která poděkovala obci za zřízení prodejny v  čp. 44,
kde je možné zakoupit každý den čerstvé pečivo, uzeninu atd.  Dále uvedla, že nechápe, proč
si společenství Dobromysl dělá nárok na to, že v obci nemůže být otevřena jiná provozovna.

Předsedající poté v 18:33 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 21.6.2020.

Zapisovatel:           Marcela Barešová             …………………………………………………21.6.2020

Ověřovatelé:         Bc. Jiří Vitner                    ....………………………………………………21.6.2020



       Jaroslav Jerman..….…………………………………………….21.6.2020

Starosta:                 Vít Řebík                            ………………………………………………….21. 6. 2020

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


