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. října 2021 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti budovy požární nádrže v Srbči

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva Obce Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 1. 10
v 18:05 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.).
Přítomni byli 2 hosté na tomto veřejném zasedání.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Tomáše Kytku 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:
ZO Srbeč určuje ověřovateli zápisu p.
zapisovatelkou p. Marcelu Barešovou.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Usnesení č. 171 bylo schváleno.

Proti 0

Tomáše Kytku a p. Jaroslava Jermana a
Zdrželi se 1

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce, k tomuto programu nebyla vznesena žádná připomínka.
Návrh usnesení:
ZO 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 kompetencí starosty
6) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
7) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
8) Schválení odměny místostarosty
9) Zrušení usnesení č. 152 ze dne 1. 4. 2021
10) Došlá pošta
11) Diskuze
12) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 172 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 kompetencí starosty
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje kompetence starosty rozpočtová opatření u výdajů do 400.000,-Kč,
příjmy neomezeně, poslední rozpočtové opatření v roce v neomezené výši, rozpočtová
opatření do 400.000,-Kč ZO na vědomí.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 173 bylo schváleno.

Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem.
Starosta seznámil všechny zastupitele s návrhem OZV č.2/2021 s dostatečným předstihem.
Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k uvedené vyhlášce žádných připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 174 bylo schváleno.
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Návrh usnesení:
ZO Srbeč Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 175 bylo schváleno.
Schválení odměny za výkon funkce místostarosty
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty Tomáši Kytkovi, výše
odměny zůstává stejná jako u předchozího místostarosty.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Usnesení č. 176 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1

Zrušení usnesení č. 152 ze dne 1.4.2021
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje zrušení usnesení č. 152 ze dne 1.4.2021.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 1

Usnesení č. 177 bylo schváleno

Došlá pošta


Č.j. 273/21-žádost p. V.N. o výměnu pozemku č. 38, 38, 18 za poměrnou část
pozemku z pozemku č. 808/15.



Č.j. 304/2021– žádost Bc. V.T. o odkoupení přístupové komunikace k rozestavěnému
rodinnému domu na parc. č. 13/8 v k.ú. Srbeč
Jelikož věc spolu souvisí, navrhuje místostarosta pozvat obě žadatelky ke společnému
projednání na obec.



Č.j. 242/21 – Studio Anarchitekt, s.r.o. Praha 8 (zástupce spol. Dobromysl) – žádost o
vyjádření souhlasu vlastníka pozemku pro stavební povolení.

Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje žádost Studia Anarchitekt, s.r.o. Praha 8, jako zástupce spol.
Dobromysl.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 178 bylo schváleno.


Č.j. 241/21 – žádost Ing. Lenky Šaškové (zástupce p. M.B) o vyjádření souhlasu se
stavbou

Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje žádost Ing. Lenky Šaškové, jako zástupce stavebníka M.B.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení č. 179 bylo schváleno.


Č.j. 309/21 – žádost Mgr. Ivy Měchurové o sdělení k pasportu místních komunikací,
konkrétně kolem Spáleného rybníku.
Odpověď žadatelce bude zaslána po poradě s odborníkem.

Diskuze
Předsedající seznámil přítomné:
-

se závěry auditu ze dne 3.9.2021,

-

David Svoboda předal pronajatou garáž, bude nabídnuta k pronájmu,

-

garáž za obchodem COOP - současný nájemce si poštu (výpověď) zaslanou obcí
nepřebral,

-

dotace na vodárnu byla schválena (1.650.000,-Kč se spoluúčastí 500.000,-Kč),

-

poděkoval všem, kteří se zúčastnili na opravě brouzdaliště.

Předsedající poté v 19:15 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 1.10.2021.

Zapisovatel:

Marcela Barešová

Ověřovatelé:

Tomáš Kytka

…………………………………………………. 1.10.2021

Jaroslav Jerman

…..………………………………………………1.10.2021

Vít Řebík

………………………………………………….1.10.2021

Starosta:

…………………………………………………1.10.2021

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

