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 22. listopadu 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 22.
listopadu 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 – omluven 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. Jaroslava Jermana a p. Tomáše Kytku 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. Jaroslava Jermana a
zapisovatelku p. Marcelu Barešovou.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Usnesení č. 185 bylo schváleno.

Proti 0

p. Tomáše Kytku a

Zdrželi se 1

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. 8 – dodatek k OZV č. 2/2020 o místním
poplatku ze psů a samostatný bod č. 9 – převod nájemní smlouvy k pronájmu obchodu v čp.
44

Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Schválení uplatnění slevy na odpady
Schválení prodeje nepotřebného majetku

7. Schválení nákupu nákladního vozidla
8. Schválení dodatku k OZV č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
9. Schválení převodu nájemní smlouvy k pronájmu obchodu v čp. 44
10. Došlá pošta
11. Diskuze
12. Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 186 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 uplatnění slevy za svoz papírového odpadu
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje „Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby“ ve výši 950,Kč/t bez DPH x množství převzatého separovaného papíru za období leden až prosinec
2021, mezi společností Marius Pedersen, a.s. jako zhotovitelem na straně jedné a
objednatelem Obcí Srbeč na straně druhé. ZO Srbeč zároveň pověřuje starostu obce
uzavřením této dohody.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 187 bylo schváleno.
Schválení prodeje nepotřebného majetku
Č.j. 349/21 – Petr Dobronyi, bytem Mšec, K Bažantnici – jako jediný zájemce nabízí za
automobil Š – Yeti 75.000,-Kč a za automobil Š – Octavia 45.500,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje prodej nepotřebného majetku – Škoda Yeti, 4x4 TDI, 81 kw za
nabídkovou cenu 75.500,-Kč a Škoda Octavia combi, 1,9 TDI, 74 kw za nabídkovou cenu
45.500,-Kč jedinému zájemci p. Petr Dobronyi, byt. K Bažantnici 381, Mšec.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 188 bylo schváleno.
Schválení koupě nákladního vozidla
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje nákup nákladního vozidla Iveco, ML 75E, r.v. 2002 za částku 78.650,-Kč
včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 189 bylo schváleno.
Schválení dodatku k OZV č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje dodatek k OZV č. 2/2020 o místním poplatku ze psů, kdy od 1.1.2022
činí roční poplatek 50 Kč za každého psa.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Usnesení č. 190 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Schválení převodu nájemní smlouvy k pronájmu obchodu v čp. 44
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje převod nájemní smlouvy k pronájmu obchodu v čp. 44 ze stávajícího
nájemce p. Thanh Huong Dang na p. Dong To Yen, IČO 03066797.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 191 bylo schváleno.
Došlá pošta

Diskuze
-

nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádných příspěvků do diskuze

Předsedající poté v 18:45 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 22.11.2021.
Zapisovatel:

Marcela Barešová

Ověřovatelé: Jaroslav Jerman

……………………………………………….. dne 22.11.2021
……………………………………………….. dne 22.11.2021

Tomáš Kytka

.…………………………………………………dne 22.11.2021

Vít Řebík – starosta

………………………………………………….dne 22.11.2021

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

