
Srnínský zpravodaj č. 3 
 

Zastupitelstvo obce Srnín bylo od vydání posledního zpravodaje svoláno celkem třikrát a to 
19.12.2002, 13.3.2003 a 31.3.2003. Všechna usnesení z těchto jednání jsou zveřejněna na úřední 
desce. Dále bychom vás chtěli informovat: 
 
- do konce dubna 2003 mohou občané podat na obecní úřad žádosti o změnu územního  
   plánu  obce 
- příští zastupitelstvo obce se bude zabývat programem rozvoje obce do roku 2006 a z tohoto  
  důvodu Vám připomínáme, že je důležité podat do konce měsíce dubna náměty na zapra-   
  cování do tohoto programu podle přílohy minulého zpravodaje.  
 - bohužel sdružení obcí Vltava, jejímž jsme členem nedostalo dotaci z fondu SAPARD, z  
   kterého měla být z 80 % financována oprava silnice v Hlinici. Budeme dále hledat možnosti    
   financování z jiných dotačních titulů.      
- majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů je splatný do konce dubna 2003 
 
- Ve čtvrtek 17. dubna od 17 hodin bude Sbor dobrovolných hasičů Srnín provádět sběr  
  železného šrotu. Prosíme, připravte železný šrot k cestě. 
- V pátek 2. května. bude přistaven před budovu obecního úřadu velký kontejner a odvezen  
   bude v pondělí 5.května  
- odvoz domovního odpadu se bude provádět ve čtvrtek každý sudý týden 
 
- V sobotu 19. dubna od 15 hodin se bude konat v kulturní místnosti v Srníně karneval pro   
   děti, na který zveme všechny děti a účastníky masopustního průvodu. Akce je celá 
   financována  z výtěžku masopustu  
- V neděli 27. dubna od 15 hodin se bude konat v kulturní místnosti v  Srníně „Jarní  
   posezení pro důchodce“.  Na harmoniku bude  hrát opět p. Ladislav Starý a bude  
   připraveno občerstvení.  Srdečně zveme všechny důchodce. 
- byl zakoupen nový stůl na stolní tenis, který je umístěn v zasedací místnosti.  Pokud bude  
  mít někdo zájem si zahrát může si vyzvednout klíče u p. Vlastimila Krejzy.   
 
- Sdělujeme Vám nabídku firmy Termoservis Berit, která se zabývá mimo jiné čištěním  
  plynových kotlů typu JUNKERS, PROTHERM, COSMOPGAS, THERMONA. Požadavek 
  o vyčištění a seřízení kotle je možné nahlásit na obecní úřad do 30.dubna 2003. Denně je  
  možné udělat cca 4 zákazníky, cestovné bude vyúčtováno poměrnou částí. Cena za vyčištění  
  a seřízení kotle je cca 500 Kč. Ceník služeb je k dispozici na obecním úřadě. 
 
- Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českém Krumlově se na nás obrátil se žádostí o  
   zveřejnění této informace: 
„Do ošacovacího střediska na autobusovém nádraží v Českém Krumlově je možné nosit ošacení , 
hračky... a to každý všední den od 9 do 15 hodin nebo po předchozí domluvě. Je možné přinést i již 
nepoužitelné ošacení. Prosíme toto zřetelně označit.“   
 
Na závěr bychom chtěli upozornit na to, že po jednání zastupitelstvu obce dne 19.12. „nějaký 
dobrák“ zasunul do zámku na obecním úřadě párátko a tím zámek zcela poškodil. K otevření dveří 
museli být povolání hasiči z Č. Krumlova. Chceme upozornit na to, že tímto počínáním nevznikla 
škoda zastupitelům, ale náklady musela uhradila obec tj. každý z nás. Se svými problémy může 
každý občan vystoupit na zastupitelstvu obce a není potřeba se uchylovat k těmto pochybným 
praktikám.        
 
V Srníně dne 8.4.2003 
                                                                                      Zastupitelstvo obce Srnín 
 
 



Srnínský zpravodaj č. 4 
 
 

Zastupitelstvo obce Srnín bylo od vydání posledního zpravodaje svoláno dvakrát a to 
12.6.2003 a 11.9.2003. Všechna usnesení z těchto jednání jsou zveřejněna na úřední desce, 
ale zvláště bychom vás chtěli informovat: 
 

- do konce září 2003 mohou občané podat na obecní úřad žádosti o změnu územního  
plánu  obce.  Tento termín je konečný a po této době již nebude možné další 
připomínky a požadavky uplatnit.  

- Obci byla přidělena dotace ze státního rozpočtu v rámci regionálního programu 
podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně  postižených regionů na akci 
Kanalizace  a  přečerpávací  stanice  Vyhlídka  ve  výši  400 tis.  Kč pro letošní rok 
tj. 50 % skutečných nákladů. V této souvislosti upozorňujeme dotčené obyvatele naší 
obce aby připravili své pozemky na zahájení stavby, které se uskuteční v posled-
ním týdnu v září. Dále Vás žádáme o osobní účast na jednání, které proběhne ve 
středu 24.9. od 18 hodin na místě stavby za účasti stavbyvedoucího stavební firmy 
Sixl, která bude stavbu realizovat, stavebního dozoru a projektanta. 

- Naší obci byla přidělena i druhá požadovaná dotace ze státního rozpočtu ze stejného 
programu na akci Sportovní areál Srnín – opěrná zídka ve výši  100 tis. Kč pro 
letošní rok tj. 50 % skutečných nákladů. Stavba bude realizována stejným 
dodavatelem jako předchozí akce a dokončena bude do konce letošního roku.  

- příští veřejné jednání zastupitelstva obce, na které jste srdečně zváni, se sejde 
2.10.2003 od 19.00 a bude se mimo jiné zabývat předloženými žádostmi o změnu 
územního  plánu  obce a problémy se stavbou komunikace v Hlinici (od Kamlachů 
k místní komunikaci)   

- Ve dnech 4-6.10.2003 bude uzavřen průjezd naší obcí. Zastávka linkových autobusů 
bude dočasně umístěna na rozcestí u Vrážků.  Pro osobní automobily  bude objížďka 
vedena Hlinicí směr Jitka - Český Krumlov. Pro nákladní automobily bude Srnínem 
průjezd uzavřen.   

       
 

 
V Srníně dne 16.9.2003 
                                                                                      Zastupitelstvo obce Srnín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Srnínský zpravodaj č. 5 
 

Letošní rok lze hodnotit jako velmi úspěšný vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat dvě 
státní dotace v celkové výši 500 tis. Kč a to na akci Kanalizace  a  přečerpávací  stanice  
Vyhlídka  ve  výši  400 tis.  Kč  a Sportovní areál Srnín – opěrná zídka ve výši  100 tis. Kč.  
Získání dotací představuje to, že obec musí být finančně schopna uhradit minimálně 50 % 
spoluúčast z prostředků obce a zamýšlené akce musí mít projekčně  a technicky připravené.  
   
Ke konci roku 2003 bude na našem účtu cca 950 tis. Kč, což nám umožní v dalším roce  
pokračovat v investiční činnosti. V letošním roce jsme požádali o 50 % spoluúčast státu na 
těchto akcích, které máme pro příští rok  připravené k realizaci:  

- Místní komunikace Hlinice v celkové částce 460 tis. Kč, která je v rozpočtu obce 
zahrnuta  částkou 230 tis. Kč. 

- Spojovací chodník u hřiště v celkové částce 680 tis. Kč, která je v rozpočtu obce 
zahrnuta  částkou 340 tis. Kč. 

Realizace těchto dvou akcí je podmíněna získáním státní dotace 
- Dokončení kanalizace a přečerpávací stanice Vyhlídka. Na této akci bylo v letošním 

roce prostavěno 800 tis. Kč. Pro příští rok je v rozpočtu zahrnuta částka 351 tis. Kč, 
která by měla podle uzavřené smlouvy s firmou Sixl stačit na její dokončení. Tato 
akce bude dokončena a profinancována i v případě, že nám nebude přidělena 
požadovaná státní dotace  

 
Na základě připomínek občanů bude v příštím roce osazen panel k čekárně na návsi pro lepší 
nastupování do autobusu a budou zde označen přechod pro chodce. Bohužel došlo 
k zamítnutí osazení zpomalovacích pruhů v Hlinici s odůvodněním na to, že zde prochází 
cyklistická  stezka. 
 

Návrh rozpočtu na rok 2004 je zveřejněn na úřední desce od 14.12. a bude projednáván na 
příštím zasedání zastupitelstva obce 30.12.2003.  
 

Svoz domovního odpadu bude proveden 25. 12. 2003 a další bude až 8.1.2004 vývoz 
separovaného odpadu bude proveden po novém roce.  
 

Touto cestou děkujeme za pomoc všem, kteří se podíleli na úklidu veřejného prostranství a 
žádáme vás o pokračování v této aktivitě.  
 

Pro veřejnost bude obecní úřad 30.12. uzavřen, ale rádi se s Vámi setkáme od 19 hodin 
v zasedací místnosti na posledním letošním jednání zastupitelstva naší obce. Zastupitelstvo 
obce Srnín se v letošním roce sešlo zatím šestkrát.  
 

                                           Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů  

v roce 2004  
 
                     vám přeje           
                                                  zastupitelstvo obce Srnín 

              
 
                V Srníně dne 23.12.2003 


