
1 

USNESENÍ  
31. veřejného zasedání  

Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 14.10.2013 

v 19:00 hodin   
v zasedací místnosti OÚ Srní 

 
Určení ověřovatel ů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
- ověřovatelé zápisu :   p. Ryšavá, p. Švajková 
- zapisovatel : p. Coufal 
pro :   5                                           proti:  -                                     zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
 
1) návrh rozpo čtové zm ěny č. 8  
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 8 pro rok 2013 
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
2) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy č. 10062581 o poskytnutí 
    podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP. 
    Předmět smlouvy: Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury  
    a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody.   
    Akce: „Srní – dostavba vodovodu a posílení zdrojů“  
    Smlouva č. 10062581 podepsána Státním fondem životního prostředí ČR  
    dne 23.09.2013  
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
    uzavřenou mezi Obcí Srní a spol. KVINT s r.o. 
    Předmět dodatku: změna termínů zahájení a dokončení prací – akce: 
    „Revitalizace pěší zóny v intravilánu obce Srní“  
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
    uzavřenou mezi Obcí Srní a spol. KVINT s r.o. 
    Předmět dodatku: změna termínů zahájení a dokončení prací – akce:  
   „Zlepšení technické a dopravní infrastruktury v intravilánu obce Srní“  
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na vánoční koncert – skupina NOEMI.  
    Částka 2 000,- Kč. 
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
5. zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti zhotovitele spol. KVINT s r.o.  
    seznam subdodavatelů pro realizaci akce: „Revitalizace pěší zóny v intravilánu 
    obce Srní“  
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
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6. zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti zhotovitele spol. KVINT s r.o.  
    seznam subdodavatelů pro realizaci akce: „Zlepšení technické a dopravní  
    infrastruktury v intravilánu obce Srní“. 
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
7. zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Srní za rok 2012. 
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
 
8. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o pronájmu budovy 
    bývalé fary za účelem konání zimní výstavy na období: 07.01 – 21.04.2014.  
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
9. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy č. 02231011 o poskytnutí  
    finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ĆR při kofinancování 
    projektu z OPŽP. 
    Předmět smlouvy: „Kanalizace Srní – Antýgl, Hrádky“ - 10050361 
    Smlouva č. 02231011 podepsána Státním fondem životního prostředí ČR  
    dne 30.09.2013  
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
10. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1/2013 Mandátní  
      smlouvy uzavřenou mezi Obcí Srní a spol. Stavební poradna s r.o. pro akci: 
      „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v intravilánu obce Srní“ 
      Předmět dodatku: článek V. - prodloužení ukončení činnosti. 
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
11. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1/2013 Mandátní  
      smlouvy uzavřenou mezi Obcí Srní a spol. Stavební poradna s r.o. pro akci: 
      „Revitalizace pěší zóny v intravilánu obce Srní“. 
      Předmět dodatku: článek V. - prodloužení ukončení činnosti. 
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
12. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo 
      uzavřenou mezi obcí Srní a Sdružením „STRABAG + KVINT – Srní“ pro realizaci 
      akce: „Kanalizace Srní – Antýgl, Hrádky“. 
      Předmět dodatku: změna bankovního účtu. 
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
13. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dohody č. 1 o úpravě soupisu 
      dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10050361. 
      Dohoda uzavřena mezi SFŽP ČR a Obcí Srní, podepsána Státním fondem 
      životního prostředí ČR dne: 30.09.2013 
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
14. zastupitelstvo schvaluje příspěvek 1 100,-Kč/dítě u příležitosti vítání občánků 
      v roce 2013. 
pro:  5                                                   proti:  -                                     zdržel se:  -  
Usnesení bylo schváleno 
  


