
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 12. dubna 2022 od 17:00 hodin 

v budově obce čp. 16 v Srbči 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání ZO Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 12. dubna 2022 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. Vladimír Kalina je omluven, ale i tak zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 

odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.). 

Přítomni jsou 2 hosté na tomto veřejném zasedání. /viz prezenční listina/ 

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p.  Františka Tintěru  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. Františka Tintěru a Jaroslava Jermana a 

zapisovatelkou p. Marcelu Barešovou. 

Výsledek hlasování:      Pro 4              Proti 0                Zdrželi se 2 
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Usnesení č. 197 bylo schváleno. 

Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce a zároveň navrhl jeho doplnění o samostatné body  

 Schválení OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

  Schválení OZV o místním poplatku ze psů 

 Schválení prodloužení smlouvy o zabezpečovacím zařízení budovy Obce Srbeč 

 

K tomuto programu nebyla vznesena žádná připomínka. 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1) Zahájení veřejného zasedání 

2) Určení zapisovatele  a ověřovatelů zápisu 

1) Schválení programu zasedání 

2) Kontrola plnění předchozích usnesení 

3) Schválení pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy čp. 44 

4) Schválení změny  OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

5) Schválení OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

6) Schválení OZV o místním poplatku ze psů 

7) Schválení prodloužení smlouvy o zabezpečovacím zařízení budovy Obce Srbeč 

8) Schválení závěrečného účtu za r. 2021 

9)  Schválení účetní uzávěrky za r. 2021 

10) Schválení zhotovitele na rekonstrukci veřejného osvětlení 

11)  Schválení pronájmu nebytových prostor – kiosek v areálu požární nádrže 

12)  Schválení prodloužení nájemních smluv k obecním bytům v č.p. 44 a 66 

13)  Došlá pošta 

14)  Diskuze 

15)  Závěr 

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 198 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 nebytových prostor v přízemí budovy čp. 44 



Č.j. 47/22 – žádost o pronájem nebytových prostor v majetku obce, za účelem provozování 

obchodu – Dong To Yen, bytem Velká Dobrá, Dubova 179 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 44 za částku 1.500,-

Kč měsíčně, osobě Dong To Yen, bytem Velká Dobrá, Dubova 179. 

Výsledek hlasování:    Pro 6                Proti 0                      Zdržel se 0             

Usnesení č. 199 bylo schváleno. 

Schválení změny  OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje změnu OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0          Zdržel se 0 

Usnesení č. 200 bylo schváleno. 

Schválení OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje  OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Výsledek hlasování:       Pro 6                      Proti 0                  Zdržel se 0 

Usnesení č. 201 bylo schváleno. 

Schválení OZV o místním poplatku ze psů 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje OZV o místním poplatku ze psů. 

Výsledek hlasování:         Pro 6                Proti 0                   Zdržel se 0 

Usnesení č. 202 bylo schváleno. 

Schválení prodloužení smlouvy o zabezpečovacím zařízení budovy Obce Srbeč 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje prodloužení smlouvy o zabezpečovacím zařízení budovy Obce Srbeč. 

Výsledek hlasování:         Pro 6             Proti 0                  Zdržel se 0 

Usensení č. 203 bylo schváleno. 

Schválení závěrečného účtu za r. 2021 

Návrh usnesení: 



 ZO Srbeč schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření včetně zprávy z přezkoumání 

hospodaření za r. 2021 s výhradou. 

Výsledek hlasování:      Pro 6                Proti 0                     Zdržel se 0 

Usnesení č. 204 bylo schváleno.  

Schválení účetní uzávěrky za r. 2021 

Návrh usnesení: 

 ZO Srbeč schvaluje účetní uzávěrku za r. 2021. 

Výsledek hlasování:      Pro 6                Proti 0                     Zdržel se 0 

Usnesení č. 205 bylo schváleno.  

Schválení zhotovitele na rekonstrukci veřejného osvětlení 

 Cenová nabídka Elektroštika, s.r.o. …………….. 1.193.665,-Kč s DPH 

 Cenová nabídka Uniservis Hašek …………………     866.500,-Kč bez DPH (1.039.800,-Kč 

s DPH) 

 Cenová nabídka Elektromont Matějka ………..      927.976,-Kč bez DPH (1.113.571,20Kč 

s DPH) 

Návrh usnesení: 

 ZO Srbeč schvaluje jako zhotovitele rekonstrukce veřejného osvětlení vzhledem k nejnižší 

cenové nabíce firmu Uniservis Hašek, IČ: 257 19 980, Žilina 19. 

Výsledek hlasování:      Pro 6                Proti 0                     Zdržel se 0 

Usnesení č. 206 bylo schváleno.  

Schválení pronájmu nebytových prostor – kiosek v areálu požární nádrže 

č.j. 48/2022 – žádost p. Ivo Trsek, byt Balasova 1251/6, Slaný o pronájem nebytových prostor 

– kiosek na koupališti za částku 3.000,-Kč měsíčně. 

Návrh usnesení: 

 ZO Srbeč schvaluje pronájem nebytových prostor – kiosek v areálu požární nádrže p. Ivo 

Trskovi, byt. Balasova 1251/6 Slaný za částku 3.000,-Kč měsíčně na dobu neurčitou. 

Výsledek hlasování:      Pro 6                Proti 0                     Zdržel se 0 

Usnesení č. 207 bylo schváleno. 

Schválení prodloužení nájemních smluv k obecním bytům v č.p. 44 a 66 

Návrh usnesení: 

 ZO Srbeč schvaluje prodloužení nájemních smluv k obecním bytům v č.p. 44 a 66 do 

30.4.2023. 



Výsledek hlasování:      Pro 5               Proti 0                     Zdržel se 1 /Jerman/ 

Usnesení č. 208 bylo schváleno. 

Došlá pošta 

Č.j. 62/22 – oznámení Městského úřadu Nové Strašecí o zahájení řízení o udělení souhlasu 

s ošetřením památného stromu 

Č.j. 61/22 – oznámení Městského úřadu Rakovník o zahájení řízení o povolení zvláštního 

užívání komunikace z důvodu výměny TS RA-2027 Obec, obnova NN pro Uniservis Hašek, 

s.r.o., IČO 25719980, Na Píska č.p. 19, Žilina 

Č.j. 374/21 – žádost Sokol Srbeč, z.s.  o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na úhradu 

provozních nákladů pro fotbalový oddíl TJ a na údržbu srbečské sokolovny s přilehlým 

fotbalovým hřištěm na rok 2022 

Návrh usnesení: 

 ZO Srbeč schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,-Kč na úhradu provozních nákladů pro 

fotbalový oddíl TJ a na údržbu srbečské sokolovny s přilehlým fotbalovým hřištěm na r. 

2022. 

Výsledek hlasování:      Pro 5               Proti 1 /Barešová/                    Zdržel se 0 

Usnesení č. 209 bylo schváleno. 

Č.j. 1/22 – žádost Sokol Srbeč, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 60.000,-Kč na opravu 

záchytných sítí na fotbalovém hřišti. 

Předsedající k žádosti uvádí, že se v letošním roce neplánovaně navýšily náklady na 

rekonstrukci veřejného osvětlení a proto je proti poskytnutí další dotace, stejný názor 

zastává i zastupitel Tintěra a uvádí, že se Sokolem je špatná domluva, před dvěma roky 

přislíbili natření střechy budovy na koupališti a do dnešního dne zůstalo jen u slibu. 

Návrh usnesení: 

 ZO Srbeč schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,-Kč na opravu záchytných sítí na 

fotbalovém hřišti. 

Výsledek hlasování:      Pro 0               Proti 6                    Zdržel se 0 

Usnesení č. 210 nebylo schváleno. 

Č.j. 55/22 – informace obchodního a provozního ředitele Jednota, SD v Rakovníku p. Aleše 

Polcara o uzavření prodejny do konce měsíce dubna, příp. května 2022. 

Č.j. 10/22 – žádost Společenství Dobromysl o možném ukládání tříděného odpadu do nádob 

k tomu určených, které si obec pronajímá pro potřeby svých občanů 

- zastupitelé navrhují pozvat zástupce Společenství ke společnému jednání 

Č.j. 56/22 – žádost p. Josefa Kernera o zřízení osvětlení veřejné cesty k domu č.p. 135 



Č.j. 59/22 – výpověď nájmu nebytových prostor v nemovitosti na prarc. Č. 20/1 ke dni 

30.4.2022, p. Jiří Preissler, Most, Josefa Ševčíka 955/21 

Č.j. 21/22  - žádost ing. Arch. Jakuba Šunky o posouzení projektové dokumentace a vydání 

stanoviska – přístavba ke stávajícímu RD č.p. 108 – ZO Srbeč nemá námitek 

Diskuze 

 předsedající informoval přítomné, že byla uzavřena nová pojistná smlouva 

s pojišťovnou Generali, Česká pojišťovna – pojištění objektu, zaměstnanců OÚ, 

objektu vodárny a potrubí za částku 70.436,-Kč na rok.  

Návrh usnesení: 

 ZO Srbeč schvaluje  a uzavřením nové pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali, 

Česká pojišťovna pověřuje starostu obce. 

Výsledek hlasování:      Pro 6               Proti 0                    Zdržel se 0 

Usnesení č. 211 bylo schváleno 

 ZO Srbeč bere na vědomí veškerá rozpočtová opatření 

 Do diskuze se přihlásil p. Šindelář – respektuje nově stanovenou částku 1.000,-Kč na 

osobu/rok za svoz komunálního odpadu, ale cítí se být poškozen tím, že má tepelné 

čerpadlo, odpad třídí, takže nemá téměř žádný komunální odpad a žádá 

zastupitelstvo, aby v rámci OZV zvážilo vytvoření výjimky pro občany, kteří netopí 

tuhými palivy 

zastupitelé se shodují na tom, že výjimka možná není, náklady na svoz komunálního 

odpadu se zvyšují, v současné době obec doplácí 500.000,-Kč ročně 

 Do diskuze se přihlásil Ing. Fischer – v rámci úsporných opatření navrhuje obci 

zhasínat přes noc veřejné osvětlení, dále autobusová doprava v obci je nevyužívaná, 

autobusy jezdí prázdné, proto navrhuje, aby obec zajistila místo autobusové dopravy, 

dopravu mikrobusovou a dále uvedl, že 9-členné zastupitelstvo vidí jako zbytečné. 

Závěrem pozval všechny přítomné na Valnou hromadu Sokola dne 14.5.2022 od 

18:00 hod. 

 předsedající: 

- dne 13.4.2022 bude předána vodárna (nové vrty, přivaděč do budovy, elektřina) 

- dne 30.4.2022 pálení čarodějnic na koupališti 

- dne 28.5.2022 svoz nadměrných odpadů 

- dne 11.6.2022 oslavy založení obce a Trojická pouť 

- čištění požární nádrže na koupališti naplánováno na 7.5.2022 

- několik občanů si stěžovalo na p. Očenášovou, v souvislosti s volným pohybem jejích  

domácích zvířat v prostoru koupaliště a v nově zrekonstruovaném dětském 

brouzdališti, které zvířata poškozují. Zastupitelé navrhují p. Očenášovou pozvat na 

obec k osobnímu pohovoru. 

 

Předsedající poté v 19:15 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 12.4.2022. 

 



Zapisovatel:           Marcela Barešová             …………………………………………………12.4.2022 

Ověřovatelé:         Jaroslav Jerman                 ..……………………………………………….12.4.2022 

                              František Tintěra                 .….…………………………………………….12.4.2022 

Starosta:                Vít Řebík                              ………………………………………………..12.4.2022 

Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne  


