
Srnínský zpravodaj č. 6 
 

 
Vážení spoluobčané, předkládáme vám první  zpravodaj  v tomto roce ,ve kterém chceme 
upozornit na následující dění v naší obci: 
 
� Majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů byl splatný do konce dubna 2004. 

Upozorňujeme ty majitele psů, kteří dosud nezaplatili, aby poplatek uhradili na 
obecním úřadě nejpozději v průběhu měsíce května. 

� Ve čtvrtek 13.5. 2004 od 15.00 do 17.00 hodin je organizován „svozový den“ na 
odvoz odpadu.  V této době může každý občan naší obce přivést nepotřebné věci před 
obecní úřad, kde dojde k jejich přetřídění pracovníky Služeb města a firmou ASA na 
normální a nebezpečný odpad. Nelze přivést železný šrot a pneumatiky z nákladních 
automobilů a traktorů.     

� Odvoz domovního odpadu bude prováděn vždy ve čtvrtek v sudém týdnu. 
� V pátek 14.5.2004 organizuje obec Srnín výlet pro důchodce z naší obce do kláštera 

ve Zlaté Koruně. Odjíždět se bude linkovým autobusem ve 12.28 z návsi. Po prohlídce 
kláštera bude připraveno občerstvení v restauraci Na Hřišti ve Zlaté Koruně. Odjezd 
zpět bude opět linkovým autobusem v 15.30.  Na výlet se můžete přihlásit na obecním 
úřadě nebo v obchodě u p. Ďurišové.   

� Obec se opět obrací na občany s prosbou o pomoc při údržbě zeleně na veřejných 
prostranstvích a je připravován nový systém ohodnocení za tuto pomoc obci. Obecní 
sekačky si můžete půjčit u p. Květoně.   

� Při nehodě bylo zničeno zrcadlo na Vyhlídce.  Obec škodu uplatnila a objednala nové, 
ale odstranění a instalace nového může být provedeno až po obhlídce likvidátorem  
pojišťovny.    

� Závěrečné stavební práce a odstranění nepotřebného materiálu na opěrné zídce na hřišti 
budou provedeny do konce května. Prosíme vás, upozorněte vaše dětí na možné 
nebezpečí. 

� Pracovní doba v obecní knihovně bude následující: od 1.4. do 31.10. od 17.00 do 
18.00 hodin a od 1.11. do 31.3. od 16.00 do 17.00 hodin. Čtenáři mají možnost 
výběru nejen z obecních knih, ale dochází k pravidelné obměně knih z Městské 
knihovny v Českém Krumlově a výpůjčky jsou stále bezplatné. 

 
Příští zastupitelstvo obce se bude konat 27.5. a zabývat se bude, mimo jiné, přezkumem 
hospodaření  za rok 2003, hospodářským výsledkem obce a dále změnou č. 1 územního 
plánu. Těšíme se na vaší účast.  
 
 
 
V Srníně dne 6.5.2004 
 
 
                                                                                      Zastupitelstvo obce Srnín 
 
 
                                                  
 
 
 



Srnínský zpravodaj č. 7 
 

 
Vážení spoluobčané, předkládáme vám další zpravodaj  v tomto roce, ve kterém chceme 
upozornit na následující dění v naší obci: 
 
� Na obec byl doručen dopis p. Ďurišové, ve kterém dává výpověď z pronájmu obchodu 

ke dni 16.11.2004.  Z tohoto důvodu nabízíme obchod k pronájmu. Bude-li mít někdo 
z vás zájem o provozování ,ať podá žádost na obec do konce srpna.  

   
� Po pádu vlády se zdá uvolnění státních dotací na dofinancování kanalizace a 

vybudování spojovacího chodníku u hřiště pro letošní rok jako nereálný. 
 
Příští zastupitelstvo obce se bude konat 9.9 v 19.00 a zabývat se bude, mimo jiné změnou    
č. 1 územního plánu obce, žádostí o dotace na příští rok a otázkou budoucího provozovatele 
obchodu.. Těšíme se na vaší účast.  
 
 
V Srníně dne 19.8.2004 
 
                                                                                      Zastupitelstvo obce Srnín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Srnínský zpravodaj č. 8 
 

Letošní rok lze hodnotit jako úspěšný vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat dotaci na 
akci Komunikace Hlinice v celkové výši 120 tis. Kč a na bezplatné připojení internetu pro 
knihovnu s tříletým bezplatným provozem. Na základě přidělení této dotace jsme 
přestěhovali obecní úřad do zadní místnosti a stávající místnost obecního úřadu bude sloužit 
jako místnost s přístupem na internet pro veřejnost. Podmínky přístupu stanovíme po 
připojení tj. do konce ledna 2005 a budeme Vás o nich informovat.  Byla  dokončena  
kanalizace a  přečerpávací   stanice   Vyhlídka,  bohužel, bez státní spoluúčasti a 1. část 
opravy komunikace Hlinice na tyto dně akce bylo z obecního rozpočtu uvolněno 511 tis. Kč. 
Na základě petice občanů bylo získáno povolení k osazení zpomalovacích pruhů v Hlinici.  
Dále byl umístěn panel k čekárně na návsi a nakoupeny dvě nové sekačky.   
   
Ke konci roku 2004 bude na našem účtu cca 1 100 tis. Kč, což nám umožní v dalším roce 
pokračovat v investiční činnosti. V letošním roce jsme požádali Krajský úřad o spoluúčast na 
těchto akcích, které máme pro příští rok  připravené k realizaci:  

- Oprava kanalizace na návsi  
- Výsadba zeleně na návsi a přilehlých veřejných prostranstvích  
- Změna č. 1 územního plánu obce 

Dále máme připravené žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotace na tyto větší akce: 
- 2. část opravy komunikace Hlinice 
- Spojovací chodník u hřiště 

V příštím roce obec z vlastních prostředků provede opravu čekárny na návsi a vyvedení 
stojánku na vodu u kapličky. 
 

Návrh rozpočtu na rok 2005 je zveřejněn na úřední desce od 9.12. a bude projednáván na 
příštím zasedání zastupitelstva obce 27.12.2004 na kterém se s Vámi rádi setkáme.  28. 12. 
2004 bude Obecní úřad  uzavřen 
 

Místní obchod bude o svátcích otevřen takto:   
24.12.2004   od 7 do 11 hodin 

28.12.-31.12.2004 od 7 do 11 hodin 
4.1.2005 6 – 11 hodin 13-17 hodin 

                          zavřen bude:  25.12-27.12.2004 a  1.-.3.1.2005  
 

Připomínáme, že žetony na popelnice si lze stále kupovat v obchodě  
 

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

                                           Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů  

v roce 2005  
 
                     vám přeje           
                                                  zastupitelstvo obce Srnín 

              
 
                V Srníně dne 21.12.2004 


