
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 20. prosince 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 20. prosince 2022 

v 17:05  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 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), 

nepřítomna omluvena Marcela Barešová, i tak je zastupitelstvo je usnášeníschopné (92 odst. 

3 zák. č. 128/2000 Sb.). 

Přítomni 3 hosté 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. Jiří Klouda a 

zapisovatelem p. Bc. Jiří Vitner. 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. Jiřího Kloudu a zapisovatelem 

p. Bc. Jiřího Vitnera. 

Výsledek hlasování:              Pro 7                  Proti 0                       Zdrželi se 1 

Usnesení č.  10  bylo schváleno. 

 

 

mailto:info@srbec.cz


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. 12, 13, 14, 15 a zastupitel Jiří Klouda 

navrhl doplnění o body č. 9, 10 a 11 

 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje následující program veřejného zasedání: 

 

1) Zahájení veřejného zasedání 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu veřejného zasedání 

4) Kontrola plnění předchozích usnesení 

5) Schválení rozpočtu na rok 2023 

6) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 až 2025 

7) Schválení záměru pronájmu nebytových prostor  v čp. 44 (obchod) 

8) Schválení záměru pronájmu garáže v areálu školy 

9) Schválení provozní dotace pro TJ Sokol Srbeč, z.s. pro r. 2023 

10) Schválení dotace pro TJ Sokol Srbeč, z.s. jako spoluúčast dotace od NSA za r. 2022 

11) Schválení investiční dotace pro TJ Sokol Srbeč, z.s. se spoluúčastí Středočeského 

kraje pro r. 2023 

12) Schválení zvýšení odměn členů zastupitelstva od 1.1.2023 

13) Schválení rozpočtového opatření na zaplacení veřejného osvětlení 

14) Schválení navýšení členského příspěvku DSO 

15) Schválení členů DSO  

16) Došlá pošta 

17) Diskuze 

18) Závěr 

 

Výsledek hlasování:            Pro 8             Proti 0                 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11  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 2023 

 Předsedající předložil všem zúčastněným zastupitelům písemný rozpočet na r. 2023, 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: 

ZO Srbeč schvaluje rozpočet obce na rok 2023 jako vyrovnaný a závaznými ukazateli jsou 

paragrafy. 

Výsledek hlasování:                      Pro 8                     Proti 0                 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12  bylo schváleno. 

 

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 až 2025  

Předsedající předložil přítomným zastupitelům písemný střednědobý výhled rozpočtu na r. 

2023 až 2025. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu žádných návrhů ani připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 až 2025. 

Výsledek hlasování:             Pro 8                     Proti 0              Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

Schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 44 (obchod) 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 44, stávajícímu nájemci obchodu p. 

Dong To Yen, č.j. 200/22 a to na dobu určitou od 1.1.2023 do 30.6.2023. V případě 

bezproblémového plnění bude smlouva prodloužena o jeden rok. 

Výsledek hlasování:           Pro 8          Proti 0              Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

Schválení záměru pronájmu garáže v areálu bývalé školy 

Č.j. 199/22 – žádost p. Tomáše Junga – nabídka ve výši 300,-Kč/měsíc 

Č.j. 201/22 – žádost p. Jiřího Štamfesta – nabídka ve výši 800,-Kč/měsíc 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje záměr pronájmu garáže v areálu bývalé školy, parc. č. 22 nacházející se 

v k.ú. Srbeč, zaps. na LV č. 10001 u KÚ pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště 

Rakovník, vzhledem k vyšší nabídce p. Jiřímu Štamfestovi a to na dobu určitou od 1.1.2023 

do 30.6.2023. V případě bezproblémového plnění bude smlouva prodloužena o jeden rok. 

V případě nezájmu schváleného nájemce bude garáž pronajata druhému zájemci p. T. 

Jungovi. 

Výsledek hlasování:      Pro 8        Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

Schválení provozní dotace pro TJ Sokol Srbeč, z.s. na r. 2023 

Č.j. 196/22 – žádost TJ Sokol Srbeč, z.s. o poskytnutí provozní dotace na r. 2023 ve výši 

130.000,-Kč, k písemné žádosti se vyjádřil Ing. Fischer, kdy současně na dotazy přítomných 

zastupitelů uvedl, že na příští Valné hromadě TJ Sokol Srbeč navrhne úpravu stanov Sokola 

Srbeč tak, že pokud dojde k zániku jejich spolku, bude budova sokolovny a pozemků 

převedena do majetku obce, s čímž zastupitelé souhlasí a chápou jako právní jistotu, pro 

případné další investice. 

Zastupitel p. František Tintěra k tomu uvedl, že bylo od Sokola Srbeč například slíbeno 

natření střechy koupaliště, ke kterému nedošlo. I proto by raději část peněz raději věnoval na 

údržbu koupaliště, které je ve vlastnictví obce a peníze jsou zde také potřeba. 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje žádost TJ Sokol Srbeč, z.s. o poskytnutí provozní dotace na r. 2023 ve 

výši 130.000,-Kč. 

Výsledek hlasování:      Pro 7        Proti 0     Zdrželi se 1 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

Schválení dotace pro TJ Sokol Srbeč, z.s. jako spoluúčast dotace od NSA za r. 2022 

Č.j. 197/22 – žádost TJ Sokol Srbeč, z.s. o dotaci ve výši 100.000,-Kč jako spoluúčast dotace 

od NSA za r. 2022 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč shvaluje žádost TJ Sokol Srbeč o dotaci ve výši 100.000,-Kč jako spoluúčast dotace 

od NSA za r. 2022. 

Výsledek hlasování:     Pro 0     Proti 8       Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17 nebylo schváleno. 

Schválení investiční dotace se spoluúčastí pro TJ Sokol Srbeč, z.s. od Středočeského kraje 

pro r. 2023 



Č.j. 198/22 – žádost TJ Sokol Srbeč, z.s. o poskytnutí investiční dotace se spoluúčastí od 

Středočeského kraje pro r. 2023, k písemné žádosti doplnil Ing. Fischer, že k čerpání dotace 

dojde pouze v případě, že bude dotace schválena a to ve výši maximálně 20% spoluúčasti. 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje žádost TJ Sokol Srbeč, z.s. o poskytnutí investiční dotace se spoluúčastí 

od Středočeského kraje pro r. 2023 ve výši 100.000,-Kč. 

Výsledek hlasování:     Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 1 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

Schválení navýšení odměn členů zastupitelstva od 1.1.2023 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje navýšení odměn členů zastupitelstva od 1.1.2023 dle nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v plné 

výši. 

Výsledek hlasování:    Pro 8     Proti 0     Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

Schválení rozpočtového opatření na zaplacení veřejného osvětlení 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 na zaplacení veřejného osvětlení. 

Výsledek hlasování:      Pro 8     Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

Navýšení členského příspěvku do DSO 

ZO Srbeč bere na vědomí navýšení členského příspěvku do DSO na r. 2022 na částku 

320.000,-Kč. 

Schválení nových členů do DSO 

Zastupitelstvo navrhuje pokračovat ve stávající sestavě T. Kytka, V. Řebík, J. Vitner. 

Návrh usnesení: 

ZO Srbeč schvaluje jako nové členy DSO T. Kytku, V. Řebíka a J. Vitnera. 

Výsledek hlasování:              Pro 8        Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

 



Došlá pošta 

Diskuze 

- Přítomný host M. Loskot podal v zastoupení majitelů informace ke katastrálnímu 

pozemku č. 991/6 v k.ú. Srbeč, uvedl, že majitelé mají v případě změny územního 

plánu v úmyslu postavení dvou rodinných domů na uvedeném pozemku a to 

k vlastnímu využití  

- Zastupitelka M. Trojáková vznesla dotaz, z jakého důvodu byl obecní byt v čp. 44 

pronajat, když dle sdělení zastupitelstva byl v neobyvatelném stavu. Předsedající 

k tomu uvedl, že stávající nájemce byl plně seznámen se stavem bytu a zároveň 

uvedl, že si veškeré opravy bytu uhradí na vlastní náklady. Současně zastupitelé 

přihlédli i k tomu, že nájemce provozoval prodejnu v době, kdy prodejna Jednoty 

v obci byla uzavřena. 

- Zastupitel František Tintěra poděkoval starostovi za dotažení dotace na posílení 

zdrojů vody do zdárného konce, kdy vložená částka byla vrácena zpět na účet obce, 

starosta se k tomu vyjádřil v tom smyslu, že to není pouze jeho zásluha, ale i dalších 

zastupitelů, kteří se na získání dotace podíleli 

- Předsedající poděkoval všem přítomným za práci, popřál do nového roku vše nejlepší 

- Probíhala diskuze přítomných zastupitelů k obecní vodárně, veřejnému osvětlení, 

zlepšení situace kolem obecních silnic, řešení nedoplatku za svoz komunálního 

odpadu p. V. Reitera, kdy i přes několik písemných výzev ze strany obce p. Reiter 

nereaguje a proto bude věc řešena cestou soudního exekutora 

  

Předsedající poté ve 20:00 hod ukončil veřejné zasedání zastupitelstva dne 

20.12.2022. 

 

Zapisovatel:     Bc. Jiří Vitner                    ……………………………………………….. dne 20.12.2022 

Ověřovatelé:   František Tintěra               …………………………………………………dne 20.12.2022 

                        Jiří Klouda                           …………………………………………………dne 20.12.2022 

 Vít Řebík – starosta                                   ………………………………………………….dne 20.12.2022 

 

 

 


