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USNESENÍ  
34. veřejného zasedání  

Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 09.12.2013 

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. 11  
    zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 11 pro rok 2013 
pro:    5                                                 proti:   -                                    zdržel se:    -  
Usnesení bylo schváleno 
 
2) návrh rozpo čtu 2014 
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2014. 
    Rozpočet je přebytkový  - příjmy: 21 240 000,- Kč 
                                           - výdaje: 21 180 000,- Kč     
pro:    5                                                 proti:   -                                    zdržel se:    -  
Usnesení bylo schváleno 
 
 
3) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje prodloužení Smlouvy o výkonu funkce jednatelce 
    společnosti Technické služby s r.o. paní Michaele Coufalové na dobu určitou  
    od 13.12.2013 do 12.12.2014. 
pro:    5                                                 proti:   -                                    zdržel se:    -  
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje prodloužení Smlouvy o výkonu funkce jednatelce 
    společnosti Autocamping Antýgl s r.o. paní Michaele Coufalové na dobu určitou  
    od 13.12.2013 do 12.12.2014. 
pro:    5                                                 proti:   -                                    zdržel se:    -  
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje prodloužení platnosti Smlouvy o nájmu movitých věcí  
    uzavřené dne 1.2.2012 mezi Obcí Srní a Technickými službami obce Srní s.r.o.  
    Doba trvání smlouvy se prodlužuje od 1.1.2013 do 31.12.2014. 
pro:    5                                                 proti:   -                                    zdržel se:    -  
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje prodloužení platnosti Nájemní smlouvy uzavřené dne  
    1.2.2012 mezi Obcí Srní a  Autocampingem Antýgl s.r.o.  
    Doba trvání smlouvy se prodlužuje od 1.1.2013 do 31.12.2014. 
pro:    5                                                 proti:   -                                    zdržel se:    -  
Usnesení bylo schváleno 
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5. zastupitelstvo schvaluje čerpání částky 27 415,00 Kč z rezervního fondu školy  
    na nákup nábytku pro MŠ Srní. 
pro:    5                                                 proti:   -                                    zdržel se:    -  
Usnesení bylo schváleno 
 
6. zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2017. 
pro:    5                                                 proti:   -                                    zdržel se:    -  
Usnesení bylo schváleno 
 
7. zastupitelstvo schvaluje převod částky 1 180 000,-Kč  
    z účtu č. 27-2141190257/0100 u KB a.s., pobočka Sušice na účet: 
    č.: 94 - 9316351/0710 u ČNB, pobočka Plzeň. 
pro:    5                                                 proti:   -                                    zdržel se:    -  
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 


