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USNESENÍ  
20. veřejného zasedání  

Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 17.12.2012  

v 19:00 hodin   
v zasedací místnosti OÚ Srní 

 
Určení ověřovatel ů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
- ověřovatelé zápisu :   pí. Švajková, p. Benda 
- zapisovatel : p. Coufal 
pro :   6                                           proti:  -                                     zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
 
1) návrh rozpo čtové zm ěny č. 8  pro rok 2012  
    zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 8 pro rok 2012  
pro :  6                                            proti: -                                      zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
 
2) rozpo čtové provizorium na rok 2013 
     zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013, které se bude řídit  
     těmito pravidly: 
     - hrazeny budou pouze běžné výdaje a výdaje nezbytné pro zajištění plynulosti  
    hospodaření obce, jejich organizačních složek a příspěvkové organizace  
    - hradit lze investiční výdaje, výdaje na velké opravy, pokud se jedná o smluvní  
    závazky z akcí započatých v minulých letech, případně výdaje na odstranění  
    havárií    
    - rozpočet na rok 2013 bude zastupitelstvu obce předložen k projednání a  
    schválení nejpozději do 28.02.2013, přičemž vedoucí organizací obcí založených 
    nebo zřízených předloží návrhy rozpočtů těchto organizací nejpozději  
    do 31.01.2013   
    - příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu rozpočtového provizoria se stanou příjmy 
    a výdaji řádného rozpočtu na rok 2013 po jeho schválení  
pro :  6                                            proti: -                                      zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
 
3) různé  
1. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání smlouvy o sdružených službách 
    dodávky elektřiny mezi Obcí Srní a ČEZ Prodej s.r.o.-VO Mechov  
pro :  6                                            proti: -                                      zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Mandátní smlouvy na výkon 
    koordinátora BOZP mezi Obcí Srní a společností AQUAŠUMAVA s.r.o. 
    Předmět smlouvy: činnost koordinátora BOZP během stavby: „Kanalizace Srní - 
    Antýgl, Hrádky“. 
pro :  6                                            proti: -                                      zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
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3. zastupitelstvo schvaluje zrušení účtu č. 78-2907990267/0100 vedeného u KB a.s., 
    pobočka Sušice a převedení zbývající částky na spořící účet u ČSOB a.s. Sušice  
Usnesení bylo schváleno 
  
4. zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014, 2015 a 2016 
pro :  6                                            proti: -                                      zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
 
5. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání smlouvy o připojení odběrného 
    elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
    mezi Obcí Srní a ČEZ Distribuce a.s. – VO Mechov 
pro :  6                                            proti: -                                      zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
 
6. zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1228/27, k.ú. Srní I, p. Ing. Jiřímu 
    Štětinovi, bytem: Kozí 853/19, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
pro :  6                                            proti: -                                      zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 


