
1 

 
 

USNESENÍ 
 44. veřejného zasedání  

Zastupitelstva Obce Srní  
konaného dne 30.09.2014 

v 19:00 hodin 
 
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. 9 
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 9 pro rok 2014 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
2) návrh rozpo čtu na rok 2015 
1. zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2015. 
    Rozpočet je vyrovnaný – příjmy:   9 900 000,-Kč 
                                            výdaje:   9 900 000,- Kč 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
3) různé 
1. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání nájemní smlouvy s p. J. Švajkovou,  
    bytem Srní 215, 341 92 Kašperské Hory. 
    Předmět smlouvy: pronájem části obecního pozemku – 1 000 m2, pozemek p.č.  
    1948/1, k.ú. Srní I. 
    Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
2. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo mezi Obcí Srní,  
    Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a spol. Martia a.s., Mezní 2854/4,  
    400 11 Ústí nad Labem. 
    Předmět smlouvy: provádění úprav lyžařských stop sněžnou rolbou v oblasti Obce 
    Srní v období od 01.01.2015 do 01.04.2015  
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
3. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo 
    uzavřenou mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a Sdružením  
    STRABAG + KVINT pro realizaci akce: Kanalizace Srní – Antýgl, Hrádky. 
    Předmět dodatku: haléřové vyrovnání celkové ceny díla  
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
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4. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Srní,  
    Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a Mikroregionem Horní Vltava – Boubínsko,  
    se sídlem Stožec 54, IČ: 72026715. 
    Předmět smlouvy: výpůjčka Souboru věcí dle přiloženého rozpisu, který je součástí  
    této smlouvy. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
5. zastupitelstvo zamítá zřízení cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví Obce Srní, 
    pozemky p.č. 1006/1, p.č. 1006/3, p.č. 1006/4 , k.ú. Vchynice-Tetov I. 
    V rámci bezpečnosti všech účastníků bude tato cesta sloužit pouze pro pěší. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
6. zastupitelstvo schvaluje udělení plných mocí Obci Modrava (starostovi Obce 
    Modrava) k zastupování u všech jednání v Radě NPŠ, ve Svazu obcí NP Šumava 
    apod. až do doby zvolení Zastupitelstva Obce Srní. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
7. zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotační titul na úpravu běžeckých tras, 
    období 2014/2015, poskytovatelem je Plzeňský kraj. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
8. zastupitelstvo schvaluje v případě udělení dotace uvedené pod bodem 3.7. –  
    uzavření a podepsání smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Smlouva bude uzavřena 
    mezi Obcí Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a Plzeňským krajem, odbor  
    regionálního rozvoje. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
9. zastupitelstvo schvaluje pro ZŠ a MŠ Srní čerpání částky ve výši 2 999,- Kč 
    z rezervního fondu na nákup vysavače pro zajištění úklidu v budově školy. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
10. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o dílo mezi Obcí Srní, 
      Srní 113, 341 92 Kašperské Hory a spol. AQUAŠUMAVA, Chudenín 30,  
      340 22 Nýrsko. 
      Předmět smlouvy: zpracování fakturace vodného a stočného s účinností  
      od 01.10.2014 na dobu neurčitou. 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
11. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na akci: „Pohádkový les“ pořádanou  
      Obcí Srní společně se ZŠ a MŠ Srní. 
      Částka: 1 000,- Kč 
pro:   5                                                  proti:  -                                     zdržel se: -     
Usnesení bylo schváleno 
 
  
 


