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USNESENÍ  
41. veřejného zasedání  

Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 23.06.2014 

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:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
1) návrh rozpo čtové zm ěny č. 6 
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 pro rok 2014 
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
2) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Obce Srní za rok 2013 s výhradami  
    a přijímá následující opatření k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě  
    o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Srní za rok 2013: 
    nedostatek:  
    - obec nepožádala k datu 30.6.2013 KÚ PK o přezkoumání hospodaření za rok 2013. 
       V budoucnu se bude věnovat zvýšená pozornost tomu, aby byla žádost  
       o přezkoumání hospodaření zasílána v řádném termínu, tj. do 30.6. příslušného 
       roku 
     nedostatek: 
     - projednání závěrečného účtu za rok 2012 nebylo uzavřeno vyjádřením: v souladu 
       se zákonem a zároveň neobsahuje Usnesení ZO vyjádření: schválení s výhradou. 
       V budoucnu se bude věnovat zvýšená pozornost tomu, aby projednání a schválení  
       závěrečného účtu obce bylo v Zápisu a Usnesení ZO v souladu se zákonem, jakož 
       i  s event. vyjádřením s výhradou, dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
       příslušného roku. 
      Závěrečný účet obce za rok 2013 je přebytkový a byl projednán v souladu se 
      zákonem. 
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
    o zřízení věcného břemene. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113,  
    341 92 Kašperské Hory a Městem Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské 
    Hory.  
    Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene pro akci: „Kanalizace Srní - Antýgl, 
    Hrádky“.  
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
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3. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
    o zřízení věcného břemene. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113,  
    341 92 Kašperské Hory a spol. ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., Duhová 
   1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle.  
    Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene pro akci: „Kanalizace Srní - Antýgl, 
    Hrádky“.  
 pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
    o zřízení věcného břemene. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Srní, Srní 113,  
    341 92 Kašperské Hory a Správou NP a ChKOŠ, 1. máje 260, 385 01 Vimperk.  
    Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene pro akci: „Kanalizace Srní - Antýgl, 
    Hrádky“.  
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
5. zastupitelstvo revokuje  bod 2.2 Usnesení 38.  veřejného zasedání  konaného dne 
    31.3.2014 a schvaluje hospodářský výsledek společnosti Autocamping Antýgl s r.o.  
    za rok 2013. Ztráta: 95 296,80 Kč. 
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
6. zastupitelstvo revokuje  bod 2.3. Usnesení 38.  veřejného zasedání  konaného dne 
    31.3.2014 a schvaluje hospodářský výsledek společnosti Technické služby Obce Srní 
    s.r.o. za rok 2013. Zisk: 65 301,28 Kč 
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
7. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o pronájmu uzavřené mezi 
    Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a Pavlem Šálkem, bytem Němčice 1,  
    384 11 Netolice. Předmět smlouvy: pronájem veřejného prostranství za účelem 
    provozování stánkového prodeje v období červen – září 2014, měsíční nájemné  
    5 000,- Kč bez DPH. 
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
8. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o pronájmu uzavřené mezi 
   Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a Pavlem Šálkem, bytem Němčice 1,  
   384 11 Netolice. Předmět smlouvy: pronájem 1 chemického WC za účelem  
   provozování stánkového prodeje v období červen – září 2014, měsíční nájemné 
   400,- Kč bez DPH. 
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
9.  zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz Zelených autobusů v roce 2014. 
    Částka: 50 000,-Kč. 
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
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10  zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné 
      spolupráci při využívání finančních prostředků EU v rámci Mikroregionu Šumava- 
      západ. Předmět dodatku:  
      a) spoluúčast obce na způsobilých nákladech Projektu v rozsahu 1/22 z celkových 
          nákladů: částka: 69 781,40 Kč včetně DPH.  
      b) pojistné za roky 2012, 2013 a 2014, částka: 12 384,- Kč – infokiosky a web- 
          kamera. 
      c) u pojistného (infokiosky a webkamera) za roky 2015, 2016 a 2017, bude částka 
          následně vyčíslena. 
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
  
11  zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o výpůjčce č. 0151/14/1031  
      uzavřenou mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a Římskokatolickou 
      farností Srní se sídlem: Bašta 54, 342 01 Sušice, IČ: 66342287. 
      Předmět smlouvy: výpůjčka kostela Nejsvětější Trojice v Srní na dobu určitou, a to:  
      od 01.07.2014 do 31.12.2014 s možností prodloužení doby výpůjčky. 
pro:    6                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 


