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USNESENÍ  
38. veřejného zasedání  

Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 31.03.2014 

v 19:00 hodin  
v zasedací místnosti OÚ Srní 

 
Určení ověřovatel ů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
- ověřovatelé zápisu :   p. Ryšavá, p. Benda 
- zapisovatel : p. Coufal 
pro:   6                                                proti:   -                                     zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 

 
1) návrh rozpo čtové zm ěny č. 3 
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 pro rok 2014 
pro:   6                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
2) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
    uzavřenou mezi Obcí Srní a spol. Dakan poradenská s r.o., Pod Dubovkou 198/9, 
    301 00 Plzeň 
    Předmět dodatku: navýšení měsíčního paušálu z 6 000,- Kč na 6 500,- Kč. 
pro:   6                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek společnosti Autocamping Antýgl 
     s r.o.za rok 2013. Ztráta: 95 277,06 Kč.   
pro:   6                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek společnosti Technické služby  
    obce Srní s r.o.za rok 2013. Zisk: 65 441,42 Kč 
pro:   6                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje ZŠ a MŠ Srní čerpání částky 9 196,- Kč z rezervního fondu. 
    Účel platby: úhrada žaluzií pro ZŠ a MŠ Srní.  
pro:   6                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
5. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo č. 020114. 
    Smlouva se uzavírá mezi Obcí Srní a Janem Sidorem, 384 44 Dobrá 6, Stožec. 
    Předmět smlouvy: dodání a montáž nové střešní krytiny (dřevěný řezaný šindel) 
    na budově č.p. 97 v areálu Autocampingu Antýgl. Cena: 322 029,- Kč bez DPH. 
pro:   6                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
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6. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o sdružených službách 
    dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí. Smlouva č. 14502712 je uzavřena mezi  
    Obcí Srní a společností ČEZ Prodej s r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4. 
    Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2014 do 31.12.2015  
pro:   6                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
  
  
 
 
 


