
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 18. října 2021 od 18:00 hodin

v budově obce čp. 16 v Srbči

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 18. října 
2021 v 18:00  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), 
nepřítomen JUDr. Kalina, i tak je zastupitelstvo usnášeníschopné (92 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb.).

Na tomto veřejném zasedání je  přítomen jeden host.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovatele  zápisu p.  Františka Tintěru a p.  Bc.  Jiřího Vitnera 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.  Františka  Tintěru  a   p.  Bc.  Jiřího  Vitnera  a
zapisovatelku p. Marcelu Barešovou.

Výsledek hlasování:              Pro 5                  Proti 0                       Zdrželi se 1

Usnesení č.  180  bylo schváleno.
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Schválení programu veřejného zasedání

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací na úřední desce
a současně program doplnil o samostatný bod č. 6 – Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
– „Vodárna Srbeč – udržovací stavební práce stávajících objektů“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola plnění předchozích usnesení
5. Schválení dodavatele na propojení vrtu
6. Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení – „Vodárna Srbeč – udržovací stavební práce

stávajících objektů“

7. Došlá pošta

8. Diskuze

9. Závěr

Výsledek hlasování:            Pro 6               Proti 0                 Zdrželi se 0

Usnesení č. 181  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 dodavatele propojení náhradního a posilovacího zdroje podzemní vody pro obec
Srbeč

 Do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podali nabídky a byli následně
hodnoceni:

 ROZA CZ s.r.o., 270 64 Mšec 211, IČ: 24830917 za nabídkovou cenu 1 230 445,96 Kč
bez DPH

 HB water management structures s.r.o., Branická 213/53, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ:
06433944 za nabídkovou cenu 865 265,78 Kč bez DPH

Návrh usnesení:

ZO  Srbeč  schvaluje  na  základě  doporučení  výběrové  komise  dodavatele  propojení
náhradního a posilovacího zdroje podzemní vody pro obec Srbeč za nejnižší nabídkovou
cenu 865 265,78 Kč bez DPH, HB water management structures s.r.o., Branická 213/53, 147
00 Praha 4 – Braník, IČ: 06433944. ZO Srbeč pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se
shora uvedeným dodavatelem.

Výsledek hlasování:                      Pro 6                     Proti  0                 Zdrželi se 0

Usnesení č. 182 bylo schváleno.

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení – „Vodárna Srbeč – udržovací stavební
práce stávajících objektů“

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje  rozhodnutí o zrušení výběrového řízení „Vodárna Srbeč – udržovací
stavební práce stávajících objektů“

Výsledek hlasování:             Pro   6              Proti 0                 Zdrželi se 1

Usnesení č. 183 bylo schváleno.

Došlá pošta

 č.j.  324/21  žádost  p.  Borowiecové  zastoupené  p.  Lenkou  Šaškovou  o  udělení
souhlasu na stavební povolení příjezdové komunikace

Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje žádost p. Borowiecové na stavební povolení příjezdové komunikace. 

Výsledek hlasování:          Pro 6           Proti 0             Zdrželi se 0

Usnesení č. 184 bylo schváleno.



Diskuze

- nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádných příspěvků do diskuze

Předsedající poté v 18:43 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 18.10.2021.

Zapisovatel:     Marcela Barešová                     ……………………………………………….. dne 18.10..2021

Ověřovatelé:    František Tintěra                     …………………………………………………dne 18.10.2021

                        Bc. Jiří Vitner                           .…………………………………………………dne 18.10.2021

 Vít Řebík – starosta                                        ………………………………………………….dne 18.10.2021

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


