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USNESENÍ  

42. mimo řádného ve řejného zasedání  
Zastupitelstva Obce Srní 
konaného dne 15.07.2014 

v 17:00 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. 7 
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 pro rok 2014 
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
2) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje pronájem garsoniéry č. 2, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory 
    paní Blance Milfaitové, bytem Pohoří na Šumavě 13, 382 41 Pohoří na Šumavě. 
    Nájemní smlouva je na dobu určitou, a to do: 06.07.2015.        
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  - 
Usnesení bylo schváleno    

2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dohody o spolupráci při nasazení  
    a užívání systému prvků aktivního monitoringu v příhraničí Plzeňského kraje. 
    Předmět dohody: deklarace spolupráce provozovatele a partnera na zvýšení 
    bezpečnosti silničního provozu v Plzeňském kraji, ochrany osob a majetku. 
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný Povodňový plán Obce Srní.  
 pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
4. zastupitelstvo schvaluje pro volební období 2014 - 2018 snížení počtu zastupitelů 
    z původních 9 členů na celkový počet: 7 členů Zastupitelstva Obce Srní. 
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
5. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo mez Obcí Srní,  
    Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a p. Veronikou Haisovou, bytem Bezručova 388,  
    339 01 Klatovy. Předmět smlouvy: malování obličejů u příležitosti Srnské pouti. 
    Částka: 2 250,-Kč. 
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 



2 

6. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo mez Obcí Srní,  
    Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a hudební skupinou Mejdan, p. Wratislav 
    Mrázek, bytem: 340 34 Klánice 156p. 
    Předmět smlouvy: hudební vystoupení u příležitosti Srnské pouti. 
    Částka: 13 000,-Kč. 
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
7. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo mez Obcí Srní,  
    Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a hudební skupinou Miriam se sídlem Zdíkov, 
    zastoupenou P. Mgr. Vavřincem Skýpalou. 
    Předmět smlouvy: hudební vystoupení u příležitosti Srnské pouti. 
    Částka: 2 000,-Kč. 
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
8. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo mez Obcí Srní,  
    Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a kouzelníkem MAX MAGIC – J. Koutský,  
    Praha.     
    Předmět smlouvy: kouzelnické vystoupení u příležitosti Srnské pouti. 
    Částka: 6 000,-Kč. 
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
9. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
    uzavřenou  mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a spol. EGF  
    s r.o., Na tržišti 862, 342 01 Sušice, ze dne 30.06.2009.     
    Předmět dodatku č. 1: na základě ukončení smluvního vztahu, 80% úhrada 
    z celkové částky rozpracovaného ÚP Srní ve výši : 328 000,-Kč bez DPH. 
 pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
10. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo na dopracování 
      Územního plánu Srní uzavřenou mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory 
      a Projektovým ateliérem AD s.r.o., Husova 4, 370 01 České Budějovice.  
      Předmět smlouvy: Návrh ÚP Srní pro společné jednání, úprava návrhu ÚP Srní 
      podle výsledků společného jednání a podle posouzení návrhu ÚP krajským úřadem 
      pro veřejné jednání. Dále úprava ÚP Srní podle výsledku veřejného projednání při 
      řízení o vydání ÚP, čistopis ÚP. 
      Částka: 82 000 Kč bez DPH. 
      Schválením a podpisem této smlouvy zaniká platnost Smlouvy o dílo schválené 
      v Usnesení č. 40, bod 2.4 ze dne 26.05.2014.  
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
      
11. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo na dopracování 
      Územního plánu Srní uzavřenou mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory 
      a Projektovým ateliérem AD s.r.o., Husova 4, 370 01 České Budějovice.  
      Předmět smlouvy: součinnost architekta při úkonech souvisejících s pořízením 
      ÚP Srní, projednání návrhu změny ÚP s DO, zajištění stanoviska  
      nadřízeného orgánu, pokyny k úpravě návrhu, projednání návrhu s veřejností,  
      zpracování podkladů ke schválení, registrace změny ÚP. 



3 

      Částka: 60 000 Kč bez DPH. 
      Schválením a podpisem této smlouvy zaniká platnost Smlouvy o dílo schválené 
      v Usnesení č. 40, bod 2.4 ze dne 26.05.2014. 
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
 Usnesení bylo schváleno 
     
12. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo uzavřenou mezi  
      Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a f. František Žák, Malířské  
      a natěračské práce, Volšovská 492, 342 01 Sušice. 
      Předmět smlouvy: nátěr a vyspravení oken v ZŠ a MŠ Srní. 
      Částka: 30 000,-Kč včetně DPH. 
pro:    5                                                 proti:  -                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
13. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo uzavřenou mezi  
      Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a spol. HMpro cz s r.o., Vítějovice 202,  
      384 27 Vítějovice.  
      Předmět smlouvy: „Stavební úpravy hygienického zařízení na st. pozemku p.č. 51 
      v k.ú. Vchynice - Tetov I“ – autocamping Antýgl. 
      Částka: 2 129 735,- Kč bez DPH. 
pro:   4                                                  proti:  1                                     zdržel se:  -    
Usnesení bylo schváleno 
 
 


