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USNESENÍ 

 43. veřejného zasedání  
Zastupitelstva Obce Srní  
konaného dne 15.09.2014 

v 19:00 hodin 
 
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 2014 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
2) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje změnu provozovatelských vztahů veřejného vodovodu 
    a veřejné kanalizace. S účinností od 01.10.2014 je provozovatelem veřejného 
    vodovodu a veřejné kanalizace Obec Srní. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
 Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dohody o ukončení Příkazní smlouvy 
    ze dne 10.02.2014. 
    Příkazní smlouva byla uzavřena mezi Obcí Srní. Srní 113, 341 92 Kašperské 
    Hory a Stavební poradnou spol. s r.o., 370 04 České Budějovice.  
    Předmět smlouvy: zajištění koncesního řízení v souladu s podmínkami 
    poskytovatele dotace SFŽP ČR: „Výběr provozovatele kanalizace a vodovodu Srní.“ 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 7 ke Smlouvě o  
    provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace z 03/2000 uzavřenou    
    mezi Obcí Srní a spol. AQUAŠUMAVA s r.o., 340 22 Nýrsko. 
    Předmět dodatku: platnost a účinnost výše uvedené smlouvy zaniká ke dni  
    30.09.2014. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   - 
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o provádění technické 
    pomoci a činností souvisejících s provozem vodovodu, kanalizace a ČOV  
    ve správním území Obce Srní. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní a spol.  
    AQUAŠUMAVA s r.o. 340 22 Nýrsko s platností od 01.10.2014. 
    Předmět smlouvy: konzultační a poradenská činnost při provozování vodovodu,  
    kanalizace a ČOV, průběžné školení pracovníků, držení pohotovostní služby.  
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
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5. zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o koncesi na provozování veřejného 
    vodovodu a veřejné kanalizace pro Obec Srní u KÚ PK od 01.10.2014. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
  
6. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Pracovní smlouvy s p. Miroslavem 
    Šebelíkem, bytem Srní 19, 341 92 Kašperské Hory s platností od 01.10.2014.     
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
7. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Pracovní smlouvy  
    s p. Ing. I. Kasalickým, bytem: Chudenín 30, 340 22 Nýrsko s platností od 
    01.10.2014. Předmět smlouvy: zajištění funkce odborného zástupce provozovatele 
    vodovodů a kanalizací, jakož i další činnosti vyplývající z pracovní náplně ve 
    správním území Obce Srní.  
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
8. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo se spol. KVINT, 
    s r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí. 
    Předmět smlouvy: oprava studny a přívodního potrubí, částka: 170 000,- Kč  
    bez DPH.  
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
9. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání všech potřebných smluv 
    pro veškerý odběr elektřiny, který souvisí s provozováním veřejného vodovodu 
    a veřejné kanalizace s platností od 01.10.2014.  
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
10. zastupitelstvo schvaluje pro ZŠ a MŠ Srní zařazení do projektu 
      KANTOR IDEÁL – Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ  
      při  integraci ICT do výuky, reg. č. CZ1.07/1.3.00/51.0023, číslo výzvy Ipo –  
      Oblast 1.3   (výzva 51).  
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
11. zastupitelstvo schvaluje hrazení zájmových útvarů z provozního rozpočtu  
      ZŠ a MŠ Srní. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
  
12. 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 1.1.2015 do 01.06.2015 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
13. zastupitelstvo schvaluje plán a harmonogram inventur pro období leden – září 2014.  
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
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14. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o úvěru č. 1145/14/5642 
      mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a ČSOB a.s. Klatovy. 
      Výše úvěru: 3 000 000,-Kč. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
15. zastupitelstvo schvaluje prodloužení Smlouvy o výkonu funkce jednatelce 
      společnosti Technické služby s r.o. paní Michaele Coufalové na dobu určitou 
      od 12.12.2014 do 01.06.2015. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
16. zastupitelstvo schvaluje prodloužení Smlouvy o výkonu funkce jednatelce 
      společnosti Autocamping Antýgl s r.o. paní Michaele Coufalové na dobu určitou  
      od 12.12.2014 do 01.06.2015. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
17. 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 1.1.2015 do 01.06.2015. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
  
18. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Licenční smlouvy o veřejném 
      provozování živé hudby. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 
      Kašperské Hory a OSA Čs. Armády 20, 16056 Praha 6 – Bubeneč. 
      Předmět smlouvy: udělení licence k veřejnému provozování živé hudby hudebních 
      děl českých a zahraničních autorů. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
19. zastupitelstvo schvaluje zrušení zadávacího řízení o přidělení veřejné zakázky 
      malého rozsahu: „Stavební úpravy hygienického zařízení na st. pozemku p.č. 51 
      v k.ú. Vchynice - Tetov I“ – autocamping Antýgl s.r.o., a to v souladu s ustanovením  
      § 84 odst. 2 písm. c) a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
      ve znění pozdějších změn a doplňků.   
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
20. zastupitelstvo schvaluje udělení plných mocí Ing. I. Kasalickému, bytem Chudenín 
      30, 340 22 Nýrsko k následujícím činnostem: 
     - podání žádosti o kolaudaci staveb: a) dostavba vodovodu a posílení zdrojů 
                                                                b) kanalizace Srní - Antýgl, Hrádky 
    - zpracování ZVA pro obě výše uvedené akce 
    - veškerá jednání se SFŽP pro obě výše uvedené akce 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
21. zastupitelstvo schvaluje kalkulaci vodného a stočného od 01.10.2014  
      do 31.12.2014. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
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22. zastupitelstvo schvaluje kalkulaci vodného a stočného od 01.01. 2015. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
23. zastupitelstvo schvaluje pověření spol AQUAŠUMAVA s r.o. plnou mocí k podání  
      žádosti o povolení odběru podzemních vod. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
24. zastupitelstvo souhlasí a schvaluje zřízení práva služebnosti na pozemcích ve  
      vlastnictví Obce Srní pro výstavbu vodovodních a kanalizačních přípojek v souladu 
      s projektovou dokumentací vypracovanou spol. AQUAŠUMAVA s r.o., 
      34022 Nýrsko. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
  
25. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o spolupráci mezi Obcí  
      Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a spol. Seznam.cz a.s., Radlická 3294/10, 
      150 00 Praha 5. 
      Předmět smlouvy: Obec Srní poskytne společnosti Seznam.cz informace v rozsahu 
      dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
26. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání nové Nájemní smlouvy pro obecní 
      byt č. 18 v domě č.p. 18 Srní, 341 92 Kašperské Hory. 
      Nájemní smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory 
      a p. Eleonorou Mészárosovou a Vladimírem Klasem, oba bytem Srní č.p. 18. 
      Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 01.11.2014 do 31.10 2015. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
27. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Darovací smlouvy uzavřenou mezi 
      Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a Mikroregionem Šumava Západ 
      se sídlem: Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory. 
      Předmět smlouvy: finanční dar Obce Srní ve výši 50 000,-Kč za účelem realizace 
      projektu, v jehož rámci dochází k zajištění provozu autobusových linek „Zelených 
      autobusů“ v Národním parku Šumava v období hlavní turistické sezóny  
      od 30. 06. do 31. 08. 2014. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
28. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na údržbu běžeckých lyžařských tras pro období 
      prosinec 2014 – březen 2015. Částka: 50 000,- Kč. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
29. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o pronájmu.  
      Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory  
      a p. Jaromírem Makovičkou, Srní 189,  341 92 Kašperské Hory.  
      Předmět smlouvy: pronájem budovy bývalé fary za účelem pořádání prodejní  
     výstavy v období říjen 2014 – pouze víkendy (pátek – neděle včetně). 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
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30. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smluv o dílo s p. H. Havlíčkovou, 
      Srní 53, 341 92 Kašperské Hory. 
      Předmět smluv: zpracování a dodání obecní kroniky za roky : 2010, 2011, 2012  
      a 2013 na CD. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
31. zastupitelstvo schvaluje výstavbu kanalizačních přípojek dle zpracovaných podkladů 
      od společnosti AQUAŠUMAVA s r.o. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
32. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy č. 1005991403  
      o bezúplatném převodu pozemků. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní,  
      Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 
      1024/11a, 130 00 Praha 3. 
      Předmět smlouvy: převod pozemků v k.ú. Srní I, pozemek p.č. KN 962/9,  
      p.č. KN 1173/16, p.č. KN 2008 dle §7 odst. 1, písmeno f) zákona č. 503/2012 Sb. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
33. zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou 
      se zrušuje OZV č. 4/1995 o veřejném pořádku. 
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
 
34. zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se zrušuje 
      OZV č. 2/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.  
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 
  
35. zastupitelstvo schvaluje napojení objektů na nově vybudovanou kanalizaci v rámci 
      stavby: „Kanalizace Srní - Antýgl, Hrádky“.  
      Poznámka: v zájmovém území se nenachází podzemní vedení veřejného osvětlení 
      a plynofikace.  
pro:   5                                                  proti:   -                                    zdržel se:   -   
Usnesení bylo schváleno 


