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USNESENÍ  
35. veřejného zasedání  

Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 06.01.2014 

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) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo uzavřenou mezi 
    obchodní společností ČEZ Obnovitelné zdroje s r.o. a Obcí Srní. 
    Předmět smlouvy: provádění úprav lyžařských stop ve vymezeném okruhu  
    v oblasti obce Srní sněžnou rolbou. Cena za motohodinu práce sněžnou rolbou: 
    1975,- Kč včetně DPH.     
pro:      5                                               proti:   -                                    zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 63 ke smlouvě 
    o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
    odpadů. Dodatek č. 63 je uzavřen mezi Obcí Srní a spol. RUMPOLD s r.o.,  
    Úslavská 27, 301 44 Plzeň. 
    Předmět dodatku: úprava cen na rok 2014. 
pro:      5                                               proti:   -                                    zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 64 ke smlouvě 
    o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
    odpadů. Dodatek č. 64 je uzavřen mezi Obcí Srní a spol. RUMPOLD s r.o.,  
    Úslavská 27, 301 44 Plzeň. 
    Předmět dodatku: úprava cen na rok 2014.   
pro:      5                                               proti:   -                                    zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 65 ke smlouvě 
    o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
    odpadů. Dodatek č. 65 je uzavřen mezi Obcí Srní a spol. RUMPOLD s r.o.,  
    Úslavská 27, 301 44 Plzeň.  
    Předmět dodatku: úprava cen na rok 2014.  
pro:      5                                               proti:   -                                    zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 
 
5. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 66 ke smlouvě 
    o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
    odpadů. Dodatek č. 66 je uzavřen mezi Obcí Srní a spol. RUMPOLD s r.o.,  
    Úslavská 27, 301 44 Plzeň. 
    Předmět dodatku: stanovení klíče pro rozvažování komunálního odpadu  
    v roce 2014.   
pro:      5                                               proti:   -                                    zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 
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6. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 67 ke smlouvě 
    o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
    odpadů. Dodatek č. 67 je uzavřen mezi Obcí Srní a spol. RUMPOLD s r.o.,  
    Úslavská 27, 301 44 Plzeň.  
    Předmět dodatku: prodloužení platnosti Dodatku č. 62 ze dne 25.01.2013 
    (zpětný odběr elektrozařízení) na dobu neurčitou).   
pro:      5                                               proti:   -                                    zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 
 
7. zastupitelstvo schvaluje Plán společných zařízení v rámci pozemkových úprav -  
    konkrétně cesta Rokyta - Modrava v k.ú. Vchynice - Tetov I a II, v souladu 
    s vyjádřením Správy NP Šumava značka: NPS 09951/2013 ze dne 30.12.2013.  
pro:      5                                               proti:   -                                    zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 
    


