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 11. května 2022 od 17:00 hodin
v budově obce čp. 16 v Srbči

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Srbeč (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno dne 11.
května 2022 v 17:00 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. Tomáše Kytku 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. Tomáše Kytku a p. Bc. Jiřího Vitnera a zapisovatelku
p. Marcelu Barešovou.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 212 bylo schváleno.
Schválení programu veřejného zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací na úřední desce
a současně navrhl program doplnit o samostatné body



Schválení snížení nájmu obecního bytu v čp. 44 + prodloužení nájemní smlouvy



Schválení dodavatele svítidel na pouliční osvětlení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce 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 podpory provozu prodejny COOP
Schválení dodavatele dýchací techniky pro SDH Srbeč

7. Schválení dohody o provedení práce pro člena zastupitelstva
8. Schválení prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 44
9. Schválení snížení nájmu obecního bytu v čp. 44 + prodloužení nájemní smlouvy
10. Schválení dodavatele svítidel na pouliční osvětlení
11. Došlá pošta
12. Diskuze
13. Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 213 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 podpory provozu prodejny COOP
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje uvolnění částky 100.000,-Kč na podporu provozu prodejny Coop v obci
Srbeč.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 214 bylo schváleno.
Schválení dodavatele dýchací techniky pro SDH Srbeč

Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje vzhledem k nejnižší nabídkové ceně dodavatele dýchací techniky pro
SDH Srbeč firmu Jan Benda, Požární služby, Vejprnice za částku 133.932,-Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 215 bylo schváleno.
Schválení dohody o provedení práce pro člena zastupitelstva
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje dohodu o provedení práce pro člena zastupitelstva p. Františka Tintěru.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 216 bylo schváleno.
Schválení prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 44
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor, obchodu v čp. 44 do
30.4.2023 p. Dong To Yen, IČO 03066797
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 217 bylo schváleno.
Schválení snížení nájmu obecního bytu v čp. 44 + prodloužení nájemní smlouvy
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje snížení nájemného v obecním bytě v čp. 44 na částku 500,-Kč měsíčně
a zároveň schvaluje prodloužení nájemní smlouvy tohoto obecního bytu do 30.4.2023 p.
Dong To Yen.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 218 bylo schváleno.
Schválení dodavatele svítidel na pouliční osvětlení
Nabídka:
ELFETEX, spol. s r. o. za částku 38.088,-Kč s DPH
LEDLUX spol. s r.o. za částku 29.766,-Kč s DPH
ELRON ELEKTRO spol. s r.o. za částku 85.524,-Kč s DPH
Návrh usnesení:

ZO Srbeč schvaluje dodavatele svítidel na pouliční osvětlení vzhledem k nejnižší cenové
nabíce firmu LEDLUX, spol. s r.o., V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10, IČO 05597226 za
částku 29.766,-Kč s DPH.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 219 bylo schváleno.
Došlá pošta


č.j. 84/22 žádost Honebního společenstva Srbeč v zastoupení p. Zdeňka Srba o
prodloužení smlouvy o nájmu honitby.

Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje žádost Honebního společenstva Srbeč o prodloužení smlouvy o nájmu
honitby.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 220 bylo schváleno.
Diskuze
Do diskuze se přihlásil přítomný host p. Vojtěch Rinágel, který poděkoval přítomným
zastupitelům za schválení nákupu dýchací techniky pro SDH. Uvedl, že stávající technika,
kterou má SDH Srbeč k dispozici je již zastaralá.
Dále přítomným zastupitelům předložil žádost o změnu územního plánu obce Srbeč s tím, že
v případě schválení plánuje výstavbu rodinného domu na vlastním pozemku a zavazuje se, že
veškeré finanční náklady spojené se změnou územního plánu uhradí z vlastních zdrojů.
Návrh usnesení:
ZO Srbeč schvaluje žádost p. Vojtěcha Rinágela o změnu územního plánu obce Srbeč s tím,
že veškeré finanční náklady spojené se změnou územního plánu uhradí z vlastních zdrojů.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 221 bylo schváleno.
Předsedající:
-

garáž za prodejnou COOP byla řádně předána dne 30.4.2022, obec zveřejní záměr
nového pronájmu,

-

poděkoval všem, kteří se zúčastnili úklidu požární nádrže dne 7.5.2022,

-

od 1.6.2022 by měl začít fungovat kiosek v areálu požární nádrže

Předsedající poté v 18:30 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 11.5.2022
Zapisovatel:

Marcela Barešová

……………………………………………….. dne 11.5.2022

Ověřovatelé: Tomáš Kytka
Bc. Jiří Vitner
Vít Řebík – starosta

…………………………………………………dne 11.5.2022
.…………………………………………………dne 11.5.2022
…………………………………………………..dne 11.5.2022

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

