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USNESENÍ  

36. veřejného zasedání  
Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 03.02.2014 

v 18:00 hodin  
v zasedací místnosti OÚ Srní 

 
Určení ověřovatel ů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
- ověřovatelé zápisu :   p. Ryšavá, p. Hynek 
- zapisovatel : p. Coufal 
pro:      4                                               proti:   -                                    zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 
 
1) návrh rozpo čtové zm ěny č. 1 
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2014 
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
2) různé 
1. zastupitelstvo  schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  
    č. 13410097 uzavřenou mezi Obcí Srní a spol. ČEZ Energetické služby s r.o., 
    Výstavní 1144/130, 706 02 Ostrava-Vítkovice.  
    Akce: „Obnova veřejného osvětlení v obci Srní“. 
    Předmět dodatku: změna termínu ukončení díla. Zhotovitel ukončí dílo nejpozději  
    do 15.2.2014 
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
    
2. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Dětský maškarní bál. 
    Částka: 4 000,- Kč.  
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Příkazní smlouvy se spol.  
    Stavební poradna s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.  
    Předmět smlouvy: zajištění koncesního řízení v souladu s podmínkami 
    poskytovatele dotace SFŽP ČR: „Výběr provozovatele kanalizace a vodovodu Srní.“ 
    Celková cena: 70 000,-Kč bez DPH   
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o obsahu a rozsahu 
    praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Smlouva bude uzavřena 
    mezi Obcí Srní a Obchodní akademií Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10. 
    Praktické vyučování umožní studentce prohloubit a upevnit teoretické odborné 
    dovednosti a seznámení se s ekonomickou a finanční stránkou Obce Srní. 
    Praktikum je bez odměny. 
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
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5. zastupitelstvo schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo uzavřenou dne 30.6.2009 
    mezi Obcí Srní a spol. EGF s r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice s účinností od  
    1.února 2014.  
    Předmět smlouvy: zhotovení ÚP Srní pro celé správní území Obce Srní. 
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
6. zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Srní za rok 2013. 
    Náklady celkem: 2 291 962,04 Kč 
    Výnosy celkem:  2 326 118,77  Kč 
    Účetní závěrka: výsledek je přebytkový. 
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
7. zastupitelstvo schvaluje žádost ZŠ a MŠ Srní o rozdělení hospodářského výsledku 
    za rok 2013 následovně: 
    33 156,73 Kč     do fondu rezervního 
      1 000,-    Kč     do fondu odměn   
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
8. zastupitelstvo schvaluje Návrh provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Srní na rok 2014 
    v celkové výši: 450 000,-Kč 
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
9. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě  
    garsoniéry č. 1 uzavřenou mezi Obcí Srní a p. Martinem Raabem.  
    Předmět Dodatku č. 1: prodloužení trvání smlouvy na dobu určitou, a to:  
    od 01.03.2014 do 28.02.2015. 
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
10. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
      o dílo č. 10397 17 uzavřenou mezi Obcí Srní a spol. Geovision s r.o., Chodovická 
      472, 193 00 Praha 9, pracoviště: Částkova 73, 326 00 Plzeň.  
      Předmět dodatku: změna sazby DPH. 
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
11. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na varhanní koncert  v kostele Nejsvětější Trojice 
      v Srní. Částka: 2 000,- Kč, termín konání: 19.4.2014. 
pro:   4                                                   proti:   -                                    zdržel se:    - 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
Protokol České školní inspekce o kontrole ZŠ a MŠ Srní – č.j. ČŠI-824/13-P 
Inspekční zprávu České školní inspekce - ZŠ a MŠ Srní - č.j. ČŠI-823/13-P 
 


