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 27. prosince 2021 od 17:00 hodin
v budově Obce čp. 16 v Srbči

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání ZO Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 27. prosince 2021
v 17:10 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 - omluven, i tak je zastupitelstvo je usnášeníschopné (92 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb.).
Přítomen 1 host na tomto veřejném zasedání, nikdo jiný se v průběhu zasedání nedostavil.

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 4

Usnesení č. 192 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 doplnění o samostatné body č. 6 – Schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce a č. 7 – Schválení pronájmu bytu v čp. 44

Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání:

1) Zahájení veřejného zasedání
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu veřejného zasedání

Kontrola plnění předchozích usnesení

4)

5) Schválení rozpočtu na rok 2022
6) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

dotace z rozpočtu obce
7) Schválení pronájmu bytu v čp. 44
8) Došlá pošta
9) Diskuze
10) Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 193 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
Předsedající 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 rozpočtu Obce Srbeč na rok 2022
Předsedající předložil všem zúčastněným zastupitelům písemný rozpočet na r. 2022, který se
schvaluje jako vyrovnaný a závaznými ukazateli jsou paragrafy. Předsedající touto cestou
vyzval členy zastupitelstva k přednesení dotazů, návrhů a případných vyjádření, či doplnění
k předloženému rozpočtu. Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl dotaz ani námitku.
Návrh usnesení:
ZOSrbeč schvaluje rozpočet obce na rok 2022 jako vyrovnaný a závaznými ukazateli jsou
paragrafy.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 194 bylo schváleno.

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Předsedající předložil přítomným zastupitelům veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotaceve výši 250.000,-Kč uzavřenou mezi obcí Srbeč jako příjemcem a obcí Milý jako
poskytovatelem. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke smlouvě návrhů ani připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Milý.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 195 bylo schváleno.
Schválení pronájmu bytu v čp. 44
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje pronájem bytu v čp. 44, stávajícímu nájemci obchodu p. Dong To Yen a
to na dobu určitou od1.1.2022 do 30.6.2022.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Usnesení č. 196 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0



Došlá pošta
Městský úřad Nové Strašecí, odbor výstavby a životního prostředí zasílá obci Srbeč na
vědomí výzvu adresovanou stavebníkovi M. B.
Diskuze



předsedající - informoval přítomné zastupitele o aktuální situaci ve vodárně
- poděkoval všem přítomným zastupitelům a p. Doušovi za celoroční
spolupráci, zvláště poděkoval ing. Brabcové a Bc. Tyčové za jejich rychlé a
bezproblémové zapracování a za odvedenou práci

Předsedající poté v 17:35 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 27.12.2021.
Zapisovatel:
27.12.2021

Marcela Barešová

……………………………………………….. dne

Ověřovatelé:
27.12.2021

František Tintěra

…………………………………………………dne

Bc. Jiří Vitner
Vít Řebík – starosta
27.12.2021

…………………………………………………dne 27.12.2021
………………………………………………….dne

