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USNESENÍ  
39. veřejného zasedání  

Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 28.04.2014 

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:   6                                                proti:   -                                     zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 

 
1) návrh rozpo čtové zm ěny č. 4 
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2014 
pro:    6                                                 proti:   -                                    zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
2) různé 
1.  zastupitelstvo schvaluje prodej následujících obecních pozemků v k.ú. Srní I: 
    pozemek p.č.  st. 587                                  pozemek p.č. 1971/13 
    pozemek p.č.  1971/10                                pozemek p.č. 1971/14  
    pozemek p.č.  1971/11  
    Cena za 1m2:  1 500,-Kč     
pro:    6                                                 proti:   -                                    zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Kupní smlouvy a smlouvy o  
    zřízení služebnosti cesty s dvěma odkládacími podmínkami. 
    Zmíněná smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské 
    Hory a ČS Srní s.r.o. Slovanská alej 1861, 326 00 Plzeň.   
    Předmět smlouvy: prodej pozemků uvedených pod bodem 2.1 a zřízení služebnosti 
    cesty. 
pro:    6                                                 proti:   -                                    zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
    a využití odpadů z obalů. Smlouva č. OS201420000907 bude uzavřena mezi Obcí  
    Srní a spol. EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4  
pro:                                                     proti:                                       zdržel se:     
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění  
    zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Dodatek  č. OS201420000907 bude 
    uzavřen mezi Obcí Srní a spol. EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4  
pro:    6                                                 proti:   -                                    zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
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5. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo s Projektovou  
    a znaleckou kanceláří  Ing. Václav Vlček s.r.o., Denisova 93/1, Klatovy. 
    Předmět smlouvy: zhotovení položkového rozpočtu pro: „Stavební úpravy 
    hygienického zařízení na st. pozemku p.č. 151, k.ú. Vchynice-Tetov I“.  
    Cena: 25 000,-Kč bez DPH 
pro:    6                                                 proti:   -                                    zdržel se:  -   
Usnesení bylo schváleno 
 
 


