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USNESENÍ  

27. veřejného zasedání  
Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 24.06.2013 

v 18:00 hodin   
v zasedací místnosti OÚ Srní 

Určení ověřovatel ů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
- ověřovatelé zápisu :   p. Ryšavá, p. Benda 
- zapisovatel : p. Coufal 
pro :   5                                           proti:  -                                     zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 

 
1) návrh rozpo čtové zm ěny č. 4  
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2013 
pro :    5                                          proti:  -                                    zdržel se:  - 
Usnesení bylo schváleno 
 
2) závěrečný účet Obce Srní za rok 2012 
1. zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Obce Srní za rok 2012 s výhradou  
    a přijímá opatření k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
    přezkoumání hospodaření ÚSC Srní za rok 2012. 
    Závěrečný účet obce za rok 2012 byl projednán v souladu se zákonem. 
pro :    5                                          proti:  -                                    zdržel se:  - 
Usnesení bylo schváleno 
 
3) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo s p. Pavlem 
    Václavkem, bytem Předměstí 714, 341 01 Horažďovice. 
    Předmět smlouvy: Srní – Kompletní rekonstrukce dětského hřiště 
    Částka: 170 049,-Kč + 21% DPH, celkem: 205 759,- Kč. 
pro :    5                                          proti:  -                                    zdržel se:  - 
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo s p. Janem Sidorem,                                         
    f. Stavební činnost,  384 44 Dobrá 6, Stožec. Předmět smlouvy: dodání a montáž 
    nové střešní krytiny na: 
    a) budově umýváren v Autocampingu Antýgl. Částka: 170 000,-Kč bez DPH 
    b) částečně na budově č.p. 98 v Autocampingu Antýgl. Částka: 35 000,-Kč  
        bez DPH 
pro :    5                                          proti:  -                                    zdržel se:  - 
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje nákup 10 sad pivních stolů s lavicemi. 
    Částka:  30 000,- Kč bez DPH. 
pro :    5                                          proti:  -                                    zdržel se:  - 
Usnesení bylo schváleno 
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4. zastupitelstvo schvaluje na oslavu 20. výročí založení pěveckého sboru „Tulipán“ 
    výdaje ve výši  5 000,-Kč. 
pro :    5                                          proti:  -                                    zdržel se:  - 
Usnesení bylo schváleno 
  
5. Návrh usnesení: 
    zastupitelstvo schvaluje částku 2 000,-Kč na zakoupení knih pro děti ZŠ a MŠ 
    Srní u příležitosti ukončení školního roku. 
pro :    5                                          proti:  -                                    zdržel se:  - 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


