Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 13.04.2016 od 19.00
na Obecním úřadě v Syřenově.
Přítomno:

5 zastupitelů ( R.Hrdličková a K.Nováková omluveny) , 1 občan

Veřejné zasedání zahájil starosta obce Ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných. Konstatoval,
že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval přítomnost nadpolovičního
počtu všech zastupitelů.. Starosta požádal pana B. Holečka a M. Bláhu, aby ověřili tento zápis. Dále
přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/909/2016
Schválení Zadání změny č.1 Územního plánu Syřenov
Oslovení zhotovitele změny č.1 Územního plánu Syřenov
Výběr dodavatele hřiště Žďár u Kumburku
Různé informace a diskuse
Rekapitulace přijatých usnesení
Závěr

Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 1) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/909/2016
Starosta přečetl návrh smlouvy o budoucí smlově o zřízení služebnosti č.j. OLP/909/2016.
Smlouva bude uzavřena z důvodu stavby vodovodního řadu Žďár u Kumbukru – protlak pod silnicí
v majetku Libereckého kraje.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/909/2016
Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Schválení Zadání změny č.1 Územního plánu Syřenov
Starosta přednesl Zadání směny č. 1 Územního plánu Syřenov. Zadání změny č. 1 ÚP
Syřenov je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Starosta navrhuje Zadání schválit
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené Zadání změny č.1. Územního plánu Syřenov
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Oslovení zhotovitele změny č.1 Územního plánu Syřenov
Starosta obce navrhuje oslovit na zhotovení změny č. 1 Územního plánu Syřenov zhotovitele
Územního plánu Syřenov – Institut regionálních informací s.r.o. a to jeho dceřinou společnost Atelier
proREGIO s.r.o, a to z důvodu znalosti místních podmínek, dosavadní dobré spolupráce a taky
z důvodu, že tato společnost není plátcem DPH .
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce oslovením společnosti Atelier proREGIO s.r.o. jako

dceřinou společnost zpracovatele územního plánu k vypracování cenové nabídky na
zpracování změny č. 1 územního plánu, včetně posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území
v rozsahu dle schváleného zadání a dále pověřuje starostu obce zpracováním návrhu smlouvy
mezi obcí Syřenov a společností Ateliér proREGIO, s. r. o., za účelem zpracování změny č. 1
Územního plánu Syřenov v rozsahu dle schváleného zadání a jejím předložení zastupitelstvu k
odsouhlasení.
Výsledek hlasování : Pro: 5 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 4) Výběr dodavatele hřiště Žďár u Kumburku
Starosta informoval o akci „Pořízení hřiště Žďár u Kumburku“, kde se předpokládá pořízení tří
sestav – dětské hřiště s přístavkem a se skluzavkou, houpačka – hnízdo, workoutový prvek – fitness
sestava. Po provedeném průzkumu nabídek starosta navrhuje schválit za dodavatele firmu Radek –
Herold se sídlem Čáslavská 229, Kutná Hora.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele hřiště Žďár u Kumburku firmu Radek - Herold IČ
12363065 se sídlem Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora
Výsledek hlasování :

Pro: 5 členů zastupitelstva ,

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 5) Různé informace a diskuse
Starosta informoval o:
- Stav účtů obce Syřenov

*

*

*

AD 6) Rekapitulace přijatých usnesení
-

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.
OLP/909/2016

-

Zastupitelstvo obce schvaluje předložené Zadání změny č.1. Územního plánu Syřenov

-

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce oslovením společnosti Atelier proREGIO s.r.o.

jako dceřinou společnost zpracovatele územního plánu k vypracování cenové nabídky
na zpracování změny č. 1 územního plánu, včetně posouzení vlivů na udržitelný rozvoj
území v rozsahu dle schváleného zadání a dále pověřuje starostu obce zpracováním
návrhu smlouvy mezi obcí Syřenov a společností Ateliér proREGIO, s. r. o., za účelem
zpracování změny č. 1 Územního plánu Syřenov v rozsahu dle schváleného zadání a
jejím předložení zastupitelstvu k odsouhlasení.
-

Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele hřiště Žďár u Kumburku firmu Radek Herold IČ 12363065 se sídlem Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 20:00 hod.
ukončil.

Přílohy zápisu:
- č. 1 Zadání směny č. 1 Územního plánu Syřenov
Zápis byl vyhotoven dne 13.04.2016
Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

Bohumil Holeček…..................................
Milan Bláha ……………………………

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková ……………………

Razítko obce

