
Srnínský zpravodaj č. 1 
 
        V krátkosti bychom chtěli shrnout naší dosavadní činnost. Současné zastupitelstvo obce 
Srnín zvolené z nových voleb dne 20. dubna 2002 má před sebou již pouze dvou  měsíční 
období, které končí volbami do zastupitelstev obcí dne 1.-.2.11.2002. Kandidátky do nových 
voleb musí být podány nejpozději do 27. 8 .2002.. 
        Do současné doby bylo svoláno zastupitelstvo obce celkem třikrát, mimo to se 
zastupitelé schází pravidelně každé úterý na pracovní schůzce. Všechna usnesení jsou k 
nahlédnutí na obecním úřadě a po jednání vyvěšena na úřední desce.  Vzhledem k tomu, že 
se jedná  o řadu usnesení, chtěli bychom Vám přiblížit pouze nejdůležitější z nich, které 
mají dopad na další vývoj v obci. 
 
1. jednání zastupitelstva obce -ustavující- se konalo dne 3.5.2002. 

• zvolen starosta a místostarosta obce jako neuvolnění 
• každý další člen zastupitelstva předsedá jednomu výboru  

         finančnímu  výboru: Bohdal Jaroslav 
    kontrolnímu výboru: Šítal Václav 
     sportovnímu výboru: Muzikář Jan 

         kulturnímu výboru: Kmoch Zdeněk 
           organizačnímu výboru: Květoň Josef 

        Své dotazy a náměty můžete vznášet přímo na předsedy těchto výborů pro oblast za    
        kterou zodpovídají nebo přímo na obec 
• úřední hodiny v úterý od 13.00 do 18. 00 
• schválen jednací řád obce, podle kterého budou nadále zastupitelstva, které jsou vždy 

veřejná,  svolávána vyvěšením na úřední desce a vyhlašována rozhlasem.  
 

2. jednání zastupitelstva obce Srnín se konalo dne 28.5.2002  
• Zadání přípravy podkladů pro vydání územního rozhodnutí na Kanalizaci Mokřada 
• Nájemní smlouvu mezi obcí Srnín a Regionálním svazkem Vltava na   komunikaci         

            směr Jitka  na Kč 1,- ročně,. Prostřednicvím  Regionálního svazku žádá obec dotaci  
            na její opravu.. 

• Pokácení lípy v havarijním stavu na návsi 
• prodej žetonů pro občany bude na obecním úřadě a v místním obchodě 

 
3. jednání zastupitelstva obce Srnín se konalo dne 25.6.2002  

• sepsání smlouvy a dodatku č. 1 o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z    
             obalů a zplnomocnění Regionálního svazku obcí " Vltava " k výkonu  závazků obce  
             vyplývající ze smlouvy  

• s účinností ode dne 25.6.2002 je schválena změna vyhlášky 1/96 o   hospodaření  
             tuhým domovním odpadem, kde se zvyšují ceny žetonů na odvoz  popelnic.  
             Zelený (80 1) 30Kč, žlutý (110 1) 40 Kč pro fyzické i právnické osoby. 

• podmínky údržby veřejného prostranství 
• podmínky půjčování kulturní místnosti 
• podána žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na kanalizaci a přečerpávací    

             stanici v rámci regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých  
             regionů 

• souhlasí s připojením obce Srnín k Zájmovému sdružení obcí "Podkletí" 
• ukládá předsedovi organizačního výboru prověřit do konce října 2002 stav septiků u  



              RD  v obci, čímž chceme zamezit neúměrnému zanášení usazovaacích rybníků. V   
              souvislosti s tím  vás žádáme o umožnění přístupu  
 

DALŠÍ INFORMACE 
 
• obecní úřad v Srníně provádí  úřední ověření podpisu nebo listiny 
 
• obracíme se na Vás se žádostí o zmenšování objemu PET lahví, protože v současné 

době je nutno vyvážet kontejnery každých 14 dnů 
 
• žádáme majitele psů, kteří dosud nezaplatili poplatek za psa pro rok 2002, aby tak 

učinili co nejdříve. V případě, že psa již  nevlastníte, oznamte tuto skutečnost na obecní 
úřad. 

 
• na základě odborného posudku Ing. Mertlíka ze Sdružení pro duchovní a kulturní 

obnovu a rozvoj CHKO Blanský les, ve kterém konstatuje havarijní stav těchto stromů 
došlo v sobotu 10.8.2002 k jejich pokácení. 

 
• během podzimu se podle potřeby zařídí  údržba veřejného osvětlení. Obracíme se proto 

na vás se žádostí o nahlášení závad. 
   
 

CO SE PŘIPRAVUJE 
  
• dne  20. a 2l.září 2002  proběhnou oslavy 50. výročí založení sboru dobrovolných 

hasičů Srnín, které budou spojeny se srazem rodáků. Na této akci se bude spolupodílet i 
Obec Srnín. Pozvánka na tuto akci, kde bude rozepsán  i program si může každý 
vyzvednout na obecním úřadě nebo v obchodě v předstihu tak, aby ji mohl poslat svým 
známým, kteří  jsou rodáky.V souvislosti s oslavami chceme požádat o úklid 
prostranství před vlastními domy a spolupráci při úklidu veřejného prostranství. Obec 
přistaví před touto akcí velký kontejnér a zajistí  opravu čekárny. 

 
• v kulturní oblasti připravujeme vítání občánků a společenskou akci pro důchodce 
 
• další zasedání zastupitelstva obce připravujeme na 29. srpna a těšíme se na vaši účast 
 
 
 
V Srníně dne 20.8.2002 
 
 
 
                                                                                 Zastupitelstvo obce Srnín 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Srnínský zpravodaj č. 2 
 
     Současné zastupitelstvo obce Srnín zvolené z nových voleb dne 1.-2. 11. 2002 pracuje ve 
stejném složení jako tomu bylo od mimořádných voleb 20. dubna 2002 a má před sebou 
čtyřleté období. 
 
K 30. dubnu 2002 bylo na našem účtě 417 tis. Kč do konce roku předpokládáme, že na účtě 
bude cca 900 tis. Kč.  Jsme si vědomi toho, že nebyly realizovány žádné investiční akce 
pouze běžný provoz obecního úřadu a nejnutnější opravy, údržba a úklid veřejného 
prostranství. Toto bylo realizováno za značného přispění Vás občanů, kterým touto cestou 
srdečně děkujeme za pomoc. Pro ty kteří se podíleli na úklidu veřejného prostranství 
připravujeme společné posezení s občerstvením v druhé polovině měsíce ledna 2003.  
 

Vzhledem k nízkému rozpočtu naší obce je prvořadým úkolem mít dostatek vlastních 
finančních prostředků  pro spoluúčast na čerpání státních dotací a proto nebudeme a ani 
nemůžeme realizovat nic bez podpory dotací. Dále je nutné mít zpracovány projekty na 
jednotlivé zamýšlené akce v dostatečném předstihu.  
 

Rozpočet na příští rok je schodkový o cca 400 tis. Kč, které budou pokryty právě z úspor 
letošního roku. V příštím roce se již chceme zaměřit na investiční činnost. Podmínkou je 
získání dotací, o které bylo v průběhu letošního roku požádáno. Jedná se o akce: 
-  místní komunikace Hlinice z projektu SAPARD s částkou 283 tis. Kč, která je zahrnuta do   
   rozpočtu. Po realizaci se pak obci vrátí z této částky 226 tis. Kč. 
- 1. etapa kanalizace Vyhlídka a přečerpávací stanice s celkovými náklady cca 1 mil. Kč, s  
   realizací ve dvou letech. V rozpočtu obce rezervujeme pro příští rok 400 tis. Kč.  
 

Z  vlastních prostředků obce se bude  v příštím roce  realizovat odvodnění části obce 
Močidla  
a Hlinice, kde se v letošním roce projevily problény s povrchovou vodou. Na tyto akce 
máme v  rozpočtu  vyčleněno  80 tis. Kč. Při  realizaci  těchto  akcí  počítáme  s  maximální  
spoluprácí s obyvateli jmenovaných částí obce, protože bez této pomoci bychom nemohli 
akce zahájit.  
 

V příštím roce zadáme zpracování projektové dokunentace na následující akce, které by 
měly být v průběhu našeho funkčního období realizovány: 
-  úprava hřiště 
-  chodník pro pěší u hřiště  
 
 

                                           Radostné Vánoce  
                                           a  

                                            mnoho zdraví a štěstí 
 

                                            Vám přeje           
                                                  zastupitelstvo obce Srnín 



 
 
 
                                           
                                                                                                         V Srníně dne 19.12.2002 
 

Informace uvedené ve zpravodaji jsou pouze záměrem zastu- 
pitelstva, který můžete ovlivnit svým názorem. Přiložený 
dotazník odevzdejte některému ze zastupitelů nebo do poštovní 
schránky na budově obecního úřadu v Srníně  Zastupitelstvo se 
bude Vašimi  názory  zabývat  a  konečná verze bude předložena 
na zastupitelstvu obce k projednání a schválení ke konci 1. 
čtvrtletí 2003. 
                                                                                      Děkujeme 
 
 
Společenský život 
 
 
 
 
 
 
občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava,  
 
 
 
 
 
 
 
 
další návrhy  
 
 
 
 
 


