Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.08.2016 od 19.00
v místním pohostinství Na Klepandě
Přítomno: 5 zastupitelů (M.Bláha a R.Fejfar omluveni), 7 občanů, 4 hosté
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 R Svobodu, aby ověřili tento zápis. Dále
přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pořízení montované garáže pro SDH Žďár u Kumburku
Rozpočtové opatření č.2
Odkoupení části pozemku do vlastnictví obce Syřenov
Různé informace a diskuse
Rekapitulace usnesení
Závěr

Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 1) Pořízení montované garáže pro SDH Žďár u Kumburku
Starosta informoval o pořízení staršího automobilu SDH Žďár u Kumburku. Automobil je pro
přepravu 8 osob a byl pořízen za symbolickou cenu 1 tis. Kč od Města Kralupy nad Vltavou u
příležitosti 120 let výročí založení SDH Žďár u Kumburku. SDH Žďár u Kumburku se obrátilo na
Obec Syřenov se žádostí o pořízení montované plechové garáže. Byla by to dočasná stavba 6 x 6m
z části na obecním pozemku č. 3072 a z části na pozemku pana Tomáše Kracíka č. 3074 vše
v katastrálním území Žďár u Kumburku v celkových nákladech 38 tis. Kč. Starosta n navrhuje žádosti
vyhovět a plechovou garáž pořídít.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení montované plechové garáže v celkových nákladech 38 tis. Kč.
Garáž bude umístěna jako dočasná stavba na dobu 10 let na části p.p.č. 3072 ve vlastnictví obce
Syřenov a se souhlasem vlastníka pana Tomáše Kracíka na části p.p.č. 3074 vše v katastrálním
území Žďár u Kumburku. Starostovi obce se ukládá zajistit potřebná povolení k umístění této
dočasné stavby.
Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Rozpočtové opatření č. 2
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 2:
Příjmy:
- Par.
- Par.
- Par.

-

Pol 4116. …Dotace MK na opravu Kumburku………..+400.000,-Kč
Pol.
… Dotace Libereckého kraje na hřiště Žďár…+ 48.000,-Kč
Pol. 8115… Zapojení přebytku hosp. z min. let……….. + 38.000,-Kč
Celkem příjmy:
+486.000,-Kč

Výdaje:
- Par. 3322 Pol. 5171…..oprava hradu Kumburk.…………….. + 400.000,-Kč
- Par. 3421 Pol. 6121…. pořízení hřiště Žďár u Kumburku…… + 48.000,-Kč
- Par. 5512 Pol. 5137….. pořízení montované plechové garáže…+ 38.000,-Kč
Celkem výdaje : + 486.000,-Kč

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Odkoupení části pozemku do vlastnictví obce Syřenov
Starosta obce navrhuje oslovit vlastníka p.p.č. 3074 v katastrálním území Žďár u Kumburku
pana Tomáše Kracíka ve věci odkoupení části výše uvedeného pozemku za účelem rozšíření hasičárny
Žďár u Kumburku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části p.p.č. 3074 v katastrálním území Žďár u Kumburku
od vlastníka pana Tomáše Kracíka za účelem rozšíření stavby staré požární zbrojnice Žďár u
Kumburku. Starostovi obce se ukládá oslovit vlastníka a zajistit vyhotovení geometrického plánu,
kterým by se předmětná část pozemku oddělila.
Výsledek hlasování : Pro: 5 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 4) Různé informace a diskuse
Starosta informoval o:
- Stav účtů obce Syřenov
- Stavba místní komunikace Klepanda – kravín – vrt
- Stavba vodovodu Žďár
- Příprava stavby požární zbojnice Syřenov

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

AD 6) Rekapitulace přijatých usnesení
-

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení montované plechové garáže v celkových nákladech 38
tis. Kč. Garáž bude umístěna jako dočasná stavba na dobu 10 let na části p.p.č. 3072 ve
vlastnictví obce Syřenov a se souhlasem vlastníka pana Tomáše Kracíka na části p.p.č.
3074 vše v katastrálním území Žďár u Kumburku. Starostovi obce se ukládá zajistit
potřebná povolení k umístění této dočasné stavby.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2

-

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části p.p.č. 3074 v katastrálním území Žďár u
Kumburku od vlastníka pana Tomáše Kracíka za účelem rozšíření stavby staré požární
zbrojnice Žďár u Kumburku. Starostovi obce se ukládá oslovit vlastníka a zajistit
vyhotovení geometrického plánu, kterým by se předmětná část pozemku oddělila.

*

*

*

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

Přílohy zápisu:
Zápis byl vyhotoven dne 26.08.2016
Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

Bohumil Holeček…..................................
Roman Svoboda ……………………………

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková ……………………

Razítko obce

