Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 25.11.2016
od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno:

7 zastupitelů (plný počet), 15 občanů, 2 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 všech zastupitelů. Požádal paní R.Hrdličkovou o přečtení zápisu usnesení
z minulého veřejného zasedání. K přečtenému zápisu usnesení nebylo připomínek. 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)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU TÁBOR v roce 2016
Zpráva o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
Zpráva o činnosti na hradě Kumburk
Zpráva o průběhu realizace akcí v tomto roce
Odkoupení pozemků do vlastnictví obce
Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu
Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Zánik věcného práva předkupního
Schválení záměru výstavby nové požární zbrojnice v Syřenově
Odměny pro občany za práci pro obec
Dar organizacím a sdružením
Projednání územně analytických podkladů obcí ORP Semily
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Příkaz k provedení inventarizace
Rozpočtové provizorium na začátku roku 2017
Různé
Rekapitulace usnesení
Závěr

Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo,

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 1) Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2016
Starosta obce přednesl „Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2016
s celkovým závěrem „nebyly zjištěny nedostatky“. Starosta požádal zastupitelstvo obce, aby
vzalo Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2016 na vědomí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce
2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 2) Zpráva o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně
Starosta informoval o kontrole Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
Územního odboru Semily o dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
Kontrola byla provedena 21.09 2016. Kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky:
- u jednoho člena JSDHO nebyl doložen platný doklad o zdravotní způsobilosti
- vybavení technikou neodpovídá dané kategorii – jednotka není vybavena dopravním
automobilem, u elektrocentrály nejsou prováděny pravidelné revize, u požární
techniky a věcných prostředků nejsou vedeny záznamy o pravidelné kontrole
technického stavu
O odstranění těchto nedostatků musí starosta obce do 15.12.2016 podat HZSLK zprávu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně.
Výsledek hlasování: : 7 členů zastupitelstva obce,
Proti: nikdo,
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk
Starosta informoval o probíhající opravě jihovýchodní stěny Hlavní věže v areálu
hradu Kumburk v celkových nákladech 450 tis, kde podíl obce jako vlastníka je 50 tis. Kč a
příspěvek Ministerstva kultury v rámci programu záchrany architektonického dědictví je 400
tis. Kč. Oprava je provedena v souladu s požadavky státní památkové péče a bude ukončena
do 30.11.2016
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti na hradě Kumburk
Výsledek hlasování: : 7 členů zastupitelstva obce,
Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 4) Zpráva o průběhu realizace akcí v tomto roce
Starosta informoval o průběhu stavebních akcí v tomto roce:
- Stavba vodovodu Žďár u Kumburku -1. etapa (v rozpočtu 360 tis. Kč) – stavba
zahájena v srpnu, ukončena v listopadu 2016, položeno 500m nového vodovodního
řadu celkem 460 tis Kč. Kolaudační řízení je předpoklad na 12.2016.
-

Pořízení dětského hřiště Žďár u Kumburku: (v rozpočtu 160 tis. Kč) - zakoupeny
4 sestavy ( domek se skluzavkou a duomodul – 2 houpačky, venkovní fitness sestavahrazdy, velká houpačka –hnízdo) celkem bez montáže a s DPH za 144.926,-Kč,
zemní práce bagru 10.043,-Kč a pořízení kačírku včetně dopravy 23.604,- Kč.
Celkové náklady 178.573,-Kč.

-

Oprava místní komunikace Klepanda – kravín Syřenov – Vrt...cca 1 km (v
rozpočtu 320 tis. Kč) -stavbu připravil a financoval z velké části Státní pozemkový
úřad Semily v rámci KPÚ (3.624 tis. Kč včetně DPH), obec financovala 150m od
Klepandy po rozcestí celkem 404 tis. Kč, z toho 121 tis. příspěvek ZEOS Lomnice a.s.
tj. vlastní náklad pro obec Syřenov je 283 tis. Kč včetně DPH. Stavba zahájena v září
2016 a ukončena 31.10.2016. Dnes 25.11. proběhla kolaudace.

Hřiště Syřenov – terénní úpravy ( v rozpočtu 360 tis. Kč) – zakoupeno 48 ks
osmihranných železobetonových trubek 100cm x 100cm v pořizovacích nákladech
134 tis. Kč. Vlastní terénní úpravy a uložení trubek provádí Luboš Plichta. Stavba se
ukončuje
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu realizace akcí v tomto roce.
Výsledek hlasování: : 7 členů zastupitelstva obce,
Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 5) Odkoupení části pozemku do vlastnictví obce Syřenov
Starosta obce navrhuje oslovit vlastníka pana Tomáše Kracíka ve věci odkoupení p.p.č.
3074/2….travní porost o výměře 148 m2 v katastrálním území Žďár u Kumburku, která
vznikla dělením pozemku podle geometrického plánu č. 106-1807/2016“ a to za kupní cenu
100 Kč Kč/ m2 tj. celkem za 14.800,-Kč. Odkoupení pozemku je nutné z důvodu
plánovaného rozšíření staré požární zbrojnice ve Žďáru u Kumburku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení p.p.č. 3074/2….travní porost o výměře
148 m2
v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením pozemku podle geometrického
plánu č. 106-1807/2016“ a to za kupní cenu 100 Kč Kč/ m2 tj. celkem za 14.800,-Kč od
vlastníka pana Tomáše Kracíka. Starostovi obce se ukládá připravit kupní smlouvu a provést
návrh vkladu do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,

Proti: nikdo,

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 6) Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu s firmou ZEOS Lomnice a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění úklidu sněhu.
Navržená sazba za ¼ hod. je 170,- Kč bez DPH tj. 823Kč /hod.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o
zajištění úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,
Proti: nikdo,
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

7) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy, který byl naší obci zaslán z Krajského
úřadu Libereckého kraje ve věci zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017 za srovnatelných
podmínek (18.540,-Kč tj. 90 Kč na obyvatele obce) jako v roce 2016. Navrhuje proto
zastupitelstvu obce schválit předloženou smlouvu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého
kraje o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 8) Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti
Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou AZ
Elektrostav, a.s. Smlouva se týká stavby „Syřenov, Žďár p 510/17, Klouček – kabel NN
VB“ – podzemní kabelové vedení a přípojková skříň a to přes p.p.č. 538/3 v katastrálním
území Žďár u Kumburku – obecní cesta. Věcné břemeno bude této firmě zaručovat umožnění
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy – podzemní kabelové
vedení NN a přípojková skříň a také provádět její obnovu, výměnu, modernizaci, zlepšení
výkonnosti včetně jejího odstranění.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti s firmou AZ Elektrostav, a.s.. Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemku č.
538/3 v katastrálním území Žďár u Kumburku a stavby „Syřenov,Žďár p.510/17, Klouček –
kabel NN VB“ Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

9) Zánik věcného práva předkupního
Starosta informoval o věcném předkupním právu obce Syřenov u p.p.č. 345/5
v katastrálním území Syřenov, zapsaného v katastru nemovitostí na základě listiny Kupní
smlouva ze dne 29.7.2009 mezi obcí Syřenov jako prodávající a Jakubem Noskem a Lucií
Noskovou jako kupující. Dle ustanovení této smlouvy bude předkupní právo ukončeno, budeli provedena a ukončena stavba rodinného domu. Protože tato podmínka byla splněna,
navrhuje starosta schválit zánik předkupního práva obce Syřenov k uvedenému pozemku a to
uzavřením dodatku ke kupní smlouvě ze dne 29.7.2009.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením věcného práva předkupního obce Syřenov
k p.p.č. 345/5 v katastrálním území Syřenov. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k vypracování dodatku kupní smlouvy ze dne 29.07.2009, kterým se zruší odstavec V. této
smlouvy a pověřuje ho k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 10) Schválení záměru výstavby nové požární zbrojnice v Syřenově
Starosta předložil ke schválení návrh stavby nové požární zbrojnice v Syřenově.
V obci Syřenov je pouze stará nevyhovující požární zbrojnice ve Žďáru u Kumburku,
v Syřenově nemají hasiči žádné vlastní zázemí. Návrh stavby nové požární zbrojnice
v Syřenově vypracoval projektant pan Stanislav Drábek a její umístění je navrženo naproti
budovy bývalé školy na místě chalupy č.p. 13 – st.41 v katastrálním území Syřenov, kterou
obec Syřenov od vlastníka odkoupila. Pokud bude záměr výstavby schválen, může být
zahájeno územní řízení a obec může v příštím roce požádat o poskytnutí dotace.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby nové požární zbrojnice v Syřenově na
st.41 v katastrálním území Syřenov dle návrhu pana Stanislava Drábka. Starostovi obce se
ukládá zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení.
Výsledek hlasování : Pro:
Usnesení bylo schváleno.

7 členů zastupitelstva,

*

*

Proti: nikdo,

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 11) Odměny pro občany za práci pro obec
Starosta navrhl následující odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce Syřenov:
Jaroslav Blažík za správu v obecních lesích…………………… …….….... 7.000,-Kč
Jaroslav Stopa
za správu hasičárny Žďár u Kumburku…………… ……. ..1.000,-Kč
Vlasta Sádková za údržbu okolí soch a pomníků ………………… …..….5.000,-Kč
Antonín Vik
za zajištění dodávky pitné vody do Syřenova……………….6.000,-Kč
Marie Viková za zajištění dodávky pitné vody do Syřenova……………….6.000,-Kč
Bohumil Holeček za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. … 6.000,-Kč
Marie Holečková za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. … 6.000,-Kč
Roman Svoboda za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově… 9.000,-Kč
Roman Svoboda za vedení kroniky…………………………………………… 9.000,-Kč
Libuše Svobodová za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově.. 8.000.-Kč
Pavel Janďourek za správu požární nádrže…………………………………… 4.000,-Kč
Bohuslav Podzimek za správu hřiště Žďár………………………………………8.000,-Kč
Soňa Fejfarová za správu hřiště Syřenov……………………………………. … 1.000,-Kč
Radka Stránská za správu hřiště Žďár……………………………………….….. 1.000,-Kč
Markéta Pelcová za správu budovy školy………………………………………. 4.000 ,-Kč
CELKEM:

81.000, -Kč

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle
návrhu starosty
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 12) Dar sdružením
Starosta navrhl dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,-Kč, Sboru
dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč a Sdružení pro záchranu hradu Kumburku ve
výši 10.000,-Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši
15.000,-Kč, Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč a Sdružení pro záchranu
hradu Kumburku ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo,

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 13) Projednání územně analytických podkladů obcí ORP Semily
Starosta přečetl územně analytické podklady týkající se obce Syřenov ve vztahu
k obci s rozšířenou působností – Město Semily. Jsou zde uvedeny problémy k řešení, jež mají
v územním plánu Syřenov navrženo řešení (kanalizace, nový vodovod, parkoviště Klepanda a
parkoviště Kumburk) a problémy k řešení, které nemají v územním plánu navržené řešení
(nový vodní zdroj, nevyužitý areál v jižní části obce, potenciální těžba uhlí, silážní věže
v zemědělském areálu, zpřesnění polohy lokálních biokoridorů a vedení regionálních
biokoridorů).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání Územně analytických podkladů konstatuje, že uvedené
problémy jsou aktuální a kompletní.
Výsledek hlasování: : Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 14) Rozpočtové opatření č. 3/2016
Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 3/2016.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Rozpočtové opatření č.3/2016 je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 15) Příkaz k provedení inventarizace
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se
sejde ve čtvrtek 29.12.2016 v 08:00 hod na OÚ Syřenov. Příkaz k provedení inventarizace je
uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 16) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2017
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku
roku 2017 do doby schválení nového rozpočtu a proto navrhl schválit rozpočtové provizorium
a pověřit starostu a místostarostku zajištěním bezproblémové hospodaření obce na začátku
příštího roku do doby schválení nového rozpočtu. Finanční rámec rozpočtového provizoria
navrhuje na 500 tis. Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2017 podle
rozpočtového provizoria a pověřuje starostu a místostarostku k zajištěním bezproblémové
hospodaření obce do doby schválení nového rozpočtu . Finanční rámec rozpočtového
provizoria se stanovuje na 500 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 17)Různé: Starosta obce poskytl následující informace:
-

Výročka hasičů – bude 17.12.2016 od 16.30 hod, od 19. hod - volná zábava včetně
hudby
Nedoplatky na poplatcích – popelnice a voda
Bruslení v Lomnici nad Pop v sobotu 10.12.2016 od 10:00 do 11:30
Stav účtů obce Syřenov
Revize kotlů do 31.12.2016
Dotace na domovní ČOV
Rychlost jízdy traktorů přes obec

*

*

*

Ad 18) Rekapitulace přijatých USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 25.11.2016:
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor
v roce 2016.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti na hradě Kumburk
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu realizace akcí v tomto
roce
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení p.p.č. 3074/2….travní porost o výměře
148 m2 v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením pozemku podle
geometrického plánu č. 106-1807/2016“ a to za kupní cenu 100 Kč Kč/ m2tj. celkem
za 14.800,-Kč od vlastníka pana Tomáše Kracíka. Starostovi obce se ukládá připravit
kupní smlouvu a provést návrh vkladu do katastru nemovitostí.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o
zajištění úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého
kraje o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 a starostu obce pověřuje k jejímu
podpisu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti s firmou AZ Elektrostav, a.s.. Věcné břemeno se bude týkat obecního
pozemku č. 538/3 v katastrálním území Žďár u Kumburku a stavby „Syřenov,Žďár
p.510/17, Klouček – kabel NN VB“ Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.

-

-

Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením věcného práva předkupního obce Syřenov k
p.p.č. 345/5 v katastrálním území Syřenov. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k vypracování dodatku kupní smlouvy ze dne 29.07.2009, kterým se zruší odstavec V.
této smlouvy a pověřuje ho k podpisu tohoto dodatku.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby nové požární zbrojnice v Syřenově na
st.41 v katastrálním území Syřenov dle návrhu pana Stanislava Drábka. Starostovi
obce se ukládá zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch
obce podle návrhu starosty

-

Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,Kč, Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč a Sdružení pro záchranu
hradu Kumburku ve výši 10.000,-Kč.

-

Zastupitelstvo obce po projednání Územně analytických podkladů konstatuje, že
uvedené problémy jsou aktuální a kompletní.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2017 podle
rozpočtového provizoria a pověřuje starostu a místostarostku k
zajištěním

bezproblémové hospodaření obce do doby schválení nového rozpočtu . Finanční
rámec rozpočtového provizoria se stanovuje na 500 tis. Kč

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál pěkné Vánoce, vše dobré v novém roce 2017 a
veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21 hod. ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Rozpočtové opatření č. 3/2016
2) Příkaz k provedení inventarizace

Zápis byl vyhotoven dne 25.11.2016

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

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

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….

Razítko obce
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Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2016
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k
rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny
mezi ukazateli).
Schváleno usnesením 5/2016
Zpracoval: Kraus Vlastimil

dne: 25.11.2016

na zasedání dne 25.11.2016.

Příloha č.2

PŘIKAZ

K

PROVEDENÍ

INVENTARIZACE

1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu u stanoveními zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
2. Inventarizace veškerého majetku a závazku bude provedena v souvislosti s řádnou účetní
uzávěrkou.
3. Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazku odpovídá inventarizační
komise v tomto složení:
Předseda: předseda kontrolního výboru Bohumil Holeček
Člen: starosta Ing. Vlastimil Kraus, místostarosta Renata Hrdličková, Ondřej Vik, Jaroslav Stopa
4. Termín k provedení fyzické inventarizace:
a/ zahájení fyzické inventury od 15. 12. 2016
b/ ukončení fyzické inventury do 31. 12. 2016
c/ provedení dokladové inventury k 31. 1.2017
d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení
budou předány prostřednictvím předsedy inventarizační komisi do 31.1.2017
e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.1. 2017
5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém
listu.
Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 25.11.2016

……………………………….
Renata Hrdličková, místostarostka

…………………………………..
Ing. Vlastimil Kraus, starosta

