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USNESENÍ  

32. veřejného zasedání  
Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 11.11.2013 

v 19:00 hodin   
v zasedací místnosti OÚ Srní 

 
 
Určení ověřovatel ů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
- ověřovatelé zápisu :   p. Švajková. P. Benda 
- zapisovatel : p. Coufal 
pro :   5                                           proti:  -                                     zdržel se: - 
Usnesení bylo schváleno 
 
1) návrh rozpo čtové zm ěny č. 9  
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 9 pro rok 2013 
pro:  5                                                   proti: -                                      zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
2) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy č. 2500109280 
    Předmět smlouvy: havarijní pojištění Tatra – CAS, SPZ 3P77513.   
pro:  5                                                   proti: -                                      zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
2.  zastupitelstvo schvaluje: 
   - vnitřní normu č. 1 o inventarizaci včetně 4 příloh 
   - Pravidla o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku obce 
   - plán inventur včetně příloh a harmonogramu prací pro rok 2013 
pro:  5                                                   proti: -                                      zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Mikulášskou besídku ve výši 2 500,-Kč     
pro:  5                                                   proti: -                                      zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na vánoční setkání seniorů.  
    Částka: 110,-Kč/osobu     
pro:  5                                                   proti: -                                      zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
 5. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy č. 02371011 mezi  
     Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí Srní.  
     Předmět smlouvy – akce: „Srní – dostavba vodovodu a posílení zdrojů“. 
     Smlouva podepsána SFŽP ČR dne 1.11.2013   
pro:  5                                                   proti: -                                      zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
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6. zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků v souladu se zákonem  
    č. 503/2012Sb.,  §7, odst. 1, písm a) - f) a odst. 2, písm. a) - b) ve vlastnictví  
    Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Srní.  
     
pozemky k.ú. Srní I:                                        pozemky k.ú. Vchynice-Tetov I: 
 
    p.č. 1624                                                         p.č.  22 
    p.č. 1924/81                                                    p.č.  339 
    p.č.  1924/94                                                   p.č. 606/7 
    p.č.  1998/58                                                   p.č.  606/9 
    p.č.  2213/3                                                     p.č.  606/11 
    p.č.  2687/1                                                     p.č.  606/16 
    p.č.  2694/2                                                     p.č.  606/17 
    p.č.  2695/1                                                     p.č.  1036/1 
    p.č.  2695/2                                                     p.č.  1036/3 
    p.č.  2695/3                                                     p.č.  1049/1 
    p.č.  2695/4                                                     p.č.  1049/4 
    p.č.  2726/8                                                     p.č.  1049/5                                                        
    p.č.  2749/3                                                      
    p.č.  2753/1                                                    
pro:  5                                                   proti: -                                      zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
                                                                      
7. zastupitelstvo schvaluje účast obce Srní u dotačního projektu: 
    „Nástupní místa a informační tabule Bílá stopa 2013“ prostřednictvím  
    Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko. 
    Celková částka: 3 572,-Kč včetně DPH, získaná dotace cca. 85%. 
pro:  5                                                   proti: -                                      zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 


