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USNESENÍ  
40. veřejného zasedání  

Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 26.05.2014 

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.Švajková 
- zapisovatel : p. Coufal 
pro:   5                                                proti:   -                                     zdržel se:   -  
Usnesení bylo schváleno 
 
1) návrh rozpo čtové zm ěny č. 5 
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 pro rok 2014 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
2) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Licenční smlouvy  č.VP_2014_111172 
    o veřejném provozování. 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 hudebních děl českých  
    a zahraničních autorů při reprodukci hudebních děl ze zvukového záznamu pomocí  
    technického přístroje 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě  o dílo ze 
    dne 20.11.2012. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 
    Kašperské Hory a spol. ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň. 
    Předmět dodatku: rozšíření provedení záchranného archeologického výzkumu  
    při stavbě: „Srní - dostavba vodovodu, posílení zdrojů“. 
    Původní částka dle Smlouvy o dílo ze dne 20.11.2012  28 870 Kč bez DPH se 
    zvyšuje na 33 520 Kč bez DPH 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
3. 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 červen – září 2014.  
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo na zhotovení 
    Územního plánu Srní.  
    Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory 
    a spol. Projektový ateliér AD s.r.o. Husova 4, 370 01 České Budějovice: 
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    Předmět smlouvy: součinnost architekta při úkonech souvisejících s pořízením  
    ÚP Srní, návrh ÚP Srní pro společné jednání, projednání návrhu změny ÚP 
    s DO, úprava návrhu ÚP Srní podle výsledků společného projednání, projednání 
    návrhu s veřejností a úprava ÚP Srní podle výsledku veřejného projednání. 
    Celková cena: 171 820,- Kč včetně DPH. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
5. zastupitelstvo schvaluje pověření starostky Ivany Pěčové pro veškerá jednání  
    s úřady, bankovními institucemi a pro ostatní nezbytné úkony spojené 
    s opatrovnictvím Obce Srní pro  Kateřinu Keilovou.   
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
6. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene -  
    služebnosti č. IV-12-0007521/001 Antýgl, čerpací stanice – kNN. 
    Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní a ČEZ Distribuce, a.s. 405 02 Děčín- 
    Podmokly, Teplická 874/8. 
    Předmět smlouvy: zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti,  
    zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
 
7. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene -  
    služebnosti č. IV-12-0006823/001 Srní p.č. 1986/1 - kNN 
    Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní a ČEZ Distribuce, a.s. 405 02 Děčín- 
    Podmokly, Teplická 874/8. 
    Předmět smlouvy: zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti,  
    zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
8. zastupitelstvo schvaluje podání žaloby na Ministerstvo životního prostředí ČR 
    (MŽP ČR). Předmětem žaloby je odlišné znění vydaného Plánu péče MŽP ČR 
    oproti Plánu péče, který schválila Rada Národního parku Šumava. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
9. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Dětský den ve výši 1 000,-Kč. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
10. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořádání Plavecko-běžeckého poháru  
      ve výši 5 000,-Kč. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
11. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o připojení odběrného 
      elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 14_NN_1005996587 
      s přílohou č. 1. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 
      Kašperské Hory a společností ČEZ Distribuce a.s. 405 02 Děčín-Podmokly,  
     Teplická 874/8. Předmět smlouvy: připojení odběrného elektrického zařízení 



3 

      k distribuční soustavě a zajištění dohodnutého rezervovaného příkonu. 
 pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
12. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o sdružených službách 
      dodávky elektřiny č. 14_CEZDI_05996588. 
      Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a  
      společností ČEZ Prodej s r.o., 140 53 Praha 4, Duhová 1/425. 
      Předmět smlouvy: dodání elektřiny v napěťové hladině NN v množství vymezeném 
      hodnotou jističe před elektroměrem. 
 pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
13. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
      č. A 82/PSOV – 2014. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92  
      Kašperské Hory a Plzeňským krajem, Škroupova18, 306 13 Plzeň, oblast 
      regionálního rozvoje.  
      Předmět smlouvy: poskytnutí účelové finanční dotace na akci: „Dvorec Antýgl  
      (kulturní památka) – budova B č.p. 97, výměna střešní krytiny“.  
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
14. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
      č. C – 15/PSOV – 2014. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 
      Kašperské Hory a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, oblast  
      regionálního rozvoje. 
      Předmět smlouvy: poskytnutí účelové finanční dotace na akci: „Územní plán Srní“.       
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
15. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o zřízení služebnosti  
      inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 
      Kašperské Hory a spol. ČS Srní s r.o., 326 00 Plzeň, Slovanská alej 1861.  
      Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene, služebnost inženýrské sítě (vedení 
      splaškové kanalizace) na pozemcích p.č. 1971/2 a 1971/9, k.ú. Srní I, které jsou 
      v majetku Obce Srní. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
16. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dohody o provedení práce mezi  
      Obcí Srní a p. Peterem Modzgou, bytem Srní 131, 341 92 Kašperské Hory. 
      Předmět dohody: distribuce hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
17. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o pronájmu kostela 
      Nejsvětější Trojice v Srní. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113,  
      341 92 Kašperské Hory a Biskupstvím českobudějovickým, Biskupská 5,  
      370 01 České Budějovice.  
      Platnost smlouvy: do 31.12.2014 s možností prodloužení platnosti. 
 pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno     


