
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 5. září 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 5. září 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 nepřítomen, ale i tak zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 

92 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.). 

Přítomen není žádný host na tomto veřejném zasedání. 

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p.  Františka Tintěru a p. Bc. Jiřího Vitneraa 

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 Bc. Jiřího Vitnera a zapisovatelkou 

p. Marcelu Barešovou. 

Výsledek hlasování:      Pro 5              Proti 0                Zdrželi se 1 
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Usnesení č. 227 bylo schváleno. 

Schválení programu: 

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

úřední desce. K tomuto programu nebyla vznesena žádná připomínka. 

Návrh usnesení: 

ZOSrbeč schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1) Zahájení veřejného zasedání 

2) Určení zapisovatele  a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu zasedání 

4) Kontrola plnění předchozích usnesení 

5) Schválení dodavatele stožárů pro svítidla veřejného osvětlení 

6) Došlá pošta 

7) Diskuze 

8) Závěr 

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0               Zdrželi se 0 

Usnesení č. 228 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 dodavatele stožárů pro svítidla veřejného osvětlení 

 Cenová nabídka: 

Č.j. 152/22  Elektro - viola s.r.o. Rakovník za částku 134.484,-Kč s DPH 

Č.j. 155/22  Kratochvíl, spol. s r.o. Slaný za částku 157.141,44 Kč bez DPH 

Č.j. 156/22 ART elektro spol. s r.o. Beroun za částku 183.823,20 Kč s DPH 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvalujedodavatele stožárů pro svítidla veřejného osvětlení vzhledem k nejnižší 

cenové nabídce firmu Elektro – viola s.r.o., IČ: 27094600, Rakovník, Luženská 2610. 

Výsledek hlasování:    Pro 6                Proti 0                      Zdržel se 0 

Usnesení č. 229 bylo schváleno. 

 

Došlá pošta 

 



Diskuze 

 zastupitel Jiří Vitner, seznámil všechny přítomné s tím, že dobrovolní hasiči ze Srbče 

v termínu od 25. do 28.8.2022 pomáhali v národním parku České Švýcarsko s likvidací 

následků požáru. Finanční prostředky, které jednotka za tuto činnost obdrží, budou 

použity na nákup nových hasičských zásahových přileb. 

  předsedající poděkoval všem, kteří se dne 30. 8. 2022 zúčastnili ve svém volném čase 

a zcela zdarma prací při havárii vodovodního potrubí. 

 ZO Srbeč bere na vědomí rozpočtová opatření 

 

 

Předsedající poté v 17:35 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 5.9.2022. 

 

Zapisovatel:           Marcela Barešová             …………………………………………………5.9.2022 

Ověřovatelé:         Bc. Jiří Vitner                 ..……………………………………………….5.9.2022 

 František Tintěra.….……………………………………………..5.9.2022 

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

Vyvěšeno na pevné a el. úřední desce dne  


