Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.08.2017 od 19.00
v místním pohostinství Na Klepandě
Přítomno: 5 zastupitelů ( R.Hrdličková a R.Svoboda omluveni), 17občanů, 9 hostů
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 přečetl přehled přijatých usnesení z minulého veřejného zasedání
zastupitelstva obce Syřenov. K přehledu přijatých usnesení nebylo připomínek. Starosta požádal pana
B. Holečka a pana M. Bláhu, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl následující program dnešního
veřejného zasedání:

1) Zpráva o dotaci na stavbu nové požární zbrojnice v Syřenově
2) Zpráva o postupu změny č.1 Územního plánu Syřenov
3) Schválení postupu obce v řešení odkanalizování zastavěného i zastavitelného území
obce Syřenov
4) Zpráva o akci „Stavba polní cesty DPC 15 v k.ú. Žďár u Kumburku
5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mikroregionu Tábor
6) Prodej obecních pozemků
7) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce
8) Rozpočtové opatření č.2
9) Žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2018
10) Žádost o pořízení staršího osobního automobilu pro JSDH Syřenov
11) Různé informace a diskuse
12) Rekapitulace usnesení
13) Závěr
Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 1) Zpráva o dotaci na stavbu nové požární zbrojnice v Syřenově
Starosta informoval o dotačním programu ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“, kde
požádal o poskytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice na rok 2018. V Libereckém
kraji se s počtem 9 bodů naše obec umístila na 3. místě a dotaci nezíská (první dvě obce ji
obdrží).
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 obce o neposkytnutí dotace na stavbu
nové požární zbrojnice JSDH Syřenov na rok 2018.
Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo
*

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Zpráva o postupu změny č.1 Územního plánu Syřenov
Starosta obce informoval o postupu změny Územního plánu Syřenov č. 1, kde byla ze
strany životního prostředí MěÚ Semily uplatněna podmínka vypracování posouzení vsaku
splaškových vod na celkem 6 lokalitách. Starosta proto oslovil firmu CHEMCOMEX Praha,
a.s., která již pro naši obec vypracovala geofyzikální projekt na nový zdroj vody. Za účasti
zástupce této firmy bylo vytypováno 7 míst v 6 lokalitách, kde se 30.8. budou kopat sondy,
geologové odeberou vzorky a vypracují požadované posouzení, které bude předáno referátu
životního prostředí MěÚ Semily. Tímto se schválení změny č.1 Územního plánu Syřenov
oddálí.
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 obce o postupu v pořízení změny č.1
Územního plánu Syřenov
Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 3) Schválení postupu obce v řešení odkanalizování zastavěného i zastavitelného
území obce Syřenov
Starosta obce informoval o možnostech řešení splaškové i dešťové vody na území obce
Syřenov. Nabízí se využít skutečnosti, že obcí Syřenov protéká potok Černá – z části cca 500
m zatrubněn betonovými skružemi. Do tohoto vodoteče povolí vodoprávní úřad vypouštět
předčištěnou splaškovou vodu i vodu dešťovou a to nejvýše na pozemku pana Pavla Vinkláře
– p.p.č. 2/2 k.ú. Syřenov ( výše nemá vodoteč dostatečný průtok). Tato varianta však
představuje finanční zátěž vlastníků nemovitostí a to na zajištění dostatečného způsobu čištění
splaškových vod (způsobilá osoba vypracuje projekt a navrhne způsob čištění). Druhou
variantou je rozhodnutí obce vybudovat novou kanalizaci tj. pod obcí čistírnu odpadních vod
a kanalizační řady a zajistit jejich provoz. Pro obec je to obrovské finanční zatížení na
pořízení kanalizace – zadlužení obce na řadu let a znamenalo by to i zdražení vody o stočné.
Starosta navrhuje kanalizaci nebudovat a snažit se postupně přimět vlastníky nemovitostí
k zajištění požadovaného čistění splaškových vod a její vypouštění do vodoteče Černá.
V diskusi převládl názor v této věci dnes nepřijímat usnesení a přesunout tento bod do
příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce, kdy jistě proběhne diskuse mezi občany i
mezi zastupiteli. Starosta proto tento bod ukončil.

*

*

*

Ad 4) Zpráva o akci „Stavba polní cesty DPC 15 v k.ú. Žďár u Kumburku
Starosta obce informoval o postupu „Stavby polní cesty DPC 15 v k.ú. Žďár u
Kumburku“. Celou akci organizuje i financuje Státní pozemkový úřad. Na akci bylo vydáno
stavební povolení a bylo vyhlášeno první kolo pro podávání cenových nabídek na zhotovení
stavby. V prvním kole se nikdo nepřihlásil. Státní pozemkový úřad minulý týden vyhlásil
druhé kolo podávání cenových nabídek – oslovil 15 firem a je velký předpoklad výběru
zhotovitele tak, aby se v září mohla akce zahájit. Rozpočtový náklad je cca 2 mil. Kč.
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 obce o o akci „Stavba polní cesty DPC
15 v k.ú. Žďár u Kumburku“
Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mikroregionu Tábor
Starosta informoval o žádosti Mikroregionu Tábor o poskytnutí dotace na opravy
místních komunikací, kde Liberecký kraj poskytne dotaci ve výši až 50% nákladů. Obec
Syřenov je na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.02.2017 součástí této žádosti –
oprava místní komunikace k paní Hrdličkové (Oprava místní komunikace na p.č. 310, 821 a
2056), v celkových nákladech 400 tis. Kč. Další postup bude takový, že členské obce
převedou formou dotace celý náklad na účet Mikroregionu a po ukončení opravy a poskytnutí
dotace bude 50% skutečných nákladů převeden formou příspěvku zpět na účty členských
obcí. Starosta proto přečetl žádost Mikroregionu tábor o poskytnutí finančního příspěvku –
dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 400 tis. Kč obcí Syřenov Mikroregionu Tábor.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 400 tis, Kč Mikroregionu
Tábor na realizaci projektu „Oprava místních komunikací v MR Tábor a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 6) Prodej obecních pozemků
Starosta přečetl žádost pana Pavla Sucharda o odkoupení obecního pozemku p.p.č.
980/3…...zahrada o výměře 202 m2 a p.p.č. 979….. zahrada o výměře 72 m2 v katastrálním
území Syřenov. Jedná se o pozemky, které pan Sucharda již delší dobu uklízí. Starosta
upozorňuje, že nejdříve je nutné v souladu se zákonem o obcích provést zveřejnění záměru
prodeje a doporučuje provést zaměření těchto pozemků – pokud by zasahovali do obecní
cesty tak by předmětem prodeje byla část uvedených pozemků. Starosta navrhuje zveřejnění
záměru prodeje pozemku provést.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat p.p.č.
980/3 a 979 v katastrálním území Syřenov po geodetickém zaměření. Zveřejnění záměru
prodeje bude provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu nejméně 15 dnů.
Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva ,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se : nikdo

*

Ad 7) Odkoupení části pozemku do vlastnictví obce Syřenov
Starosta obce navrhuje oslovit vlastníky p.p.č. 3080 v katastrálním území Žďár u
Kumburku pana Miloslava Bláhu a paní Jaroslavu Bláhovou ve věci odkoupení části výše
uvedeného pozemku za účelem rozšíření obecní cesty a to za kupní cenu 100 Kč Kč/ m2 .
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. 3080 v katastrálním území Žďár u
Kumburku od vlastníků paní Bláhové a pana Bláhy za účelem rozšíření stavby obecní cesty
a to za kupní cenu 100 Kč Kč/ m2. Starostovi obce se ukládá oslovit vlastníka a zajistit
vyhotovení geometrického plánu, kterým by se předmětná část pozemku oddělila a
vypracovat kupní smlouvu. Starosta obce se pověřuje k podpisu této kupní smlouvy
k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
Výsledek hlasování : Pro: 5 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 8) Rozpočtové opatření č. 2
Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 2:
Příjmy:
- Par. -

Pol 4116. …Dotace MK na opravu Kumburku………..+400.000,-Kč
Celkem příjmy:
+400.000,-Kč

Výdaje:
- Par. 3322 Pol. 5171…..oprava hradu Kumburk.…………….. + 400.000,-Kč
- Par. 2212 Pol. 5171….. oprava MK Hrdličková……………... – 100.000,-Kč
- Par. 3639 Pol. 5329… příspěvek MR Tábor- oprava MK…. + 400.000,-Kč
Celkem výdaje : + 700.000,-Kč
-

Pol. 8415……zapojení přebytku hospodaření z min. let………. +300.000,-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
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 9) Žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví na rok
2018
Starosta obce informoval o opravě hradu Kumburku. V tomto roce se provede oprava
jihozápadní zdi Hlavní věže. Na tuto akci poskytlo ministerstvo kultury příspěvek z Programu
záchrany architektonického dědictví ve výši 400 tis. Kč. Podíl obce na této akci je 50 tis. Kč.
Starosta navrhuje požádat ministerstvo kultury o dotaci v rámci Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2018 na opravu vnější hradby u první brány hradu v délce
cca 30m ve stejných částkách jako v tomto roce tj. 400 tis. požadavek na dotaci a 50 tis. podíl
obce jako vlastníka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zařazení do Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2018 a to na opravu vnější hradby u
první brány hradu v délce cca 30m v celkových nákladech 450 tis. Kč, z toho požadavek
dotace je 400 tis. Kč, podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje
k vypracování žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů zastupitelstva obce
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 10) Žádost o pořízení staršího dopravního automobilu pro JSDH Syřenov
Starosta informoval nabídce nepotřebného majetku Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje, kde mimo jiné je automobil nákladní dodávka CITROEN JUMPER 1.9 D
rok výroby 2000 a stav tachometru 187 tis. Km. Velitel jednotky pan Jiří Fišar informoval, že
v této věci již jednal s územním odborem HZSLK a je smluven na prohlídce vozidla –
v neděli bude informovat starostu a pokud bude vozidlo v pořádku, doporučuje o něho formou
bezúplatného převodu požádat
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
souhlasí s podáním žádosti Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje na pořízení staršího automobilu CITROEN JUMPER 1.9 D pro JSDH
Syřenov bezúplatným převodem na obec Syřenov po provedení prohlídky vozidla a
doporučení velitele JSDH Syřenov.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů zastupitelstva obce
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 11) Různé informace a diskuse
Starosta informoval o:
- Stav účtů obce Syřenov: 912 tis.
- Požární nádrž v Újezdci
- Stavba vodovodu Žďár
- Opékání prasete na hřišti Žďár bude 2.9
- Kumburské svítání 9.9
- Volby do PS 20. a 21. října
- Omezení tonáže na místních komunikací

*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

AD 12) Rekapitulace přijatých usnesení
-

Zastupitelstvo Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o
neposkytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice JSDH Syřenov na rok 2018.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o postupu v pořízení změny
č.1 Územního plánu Syřenov

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o akci „Stavba polní cesty
DPC 15 v k.ú. Žďár u Kumburku

-

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 400 tis, Kč
Mikroregionu Tábor na realizaci projektu „Oprava místních komunikací v MR
Tábor a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

-

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat p.p.č.
980/3 a 979 v katastrálním území Syřenov po geodetickém zaměření. Zveřejnění
záměru prodeje bude provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu nejméně 15
dnů.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části p.p.č. 3080 v katastrálním území Žďár
u Kumburku od vlastníků paní Bláhové a pana Bláhy za účelem rozšíření stavby
obecní cesty a to za kupní cenu 100 Kč Kč/ m2. Starostovi obce se ukládá oslovit
vlastníka a zajistit vyhotovení geometrického plánu, kterým by se předmětná část
pozemku oddělila a vypracovat kupní smlouvu. Starosta obce se pověřuje k podpisu
této kupní smlouvy k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2

-

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zařazení do Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2018 a to na opravu vnější
hradby u první brány hradu v délce cca 30m v celkových nákladech 450 tis. Kč,
z toho požadavek dotace je 400 tisc. Kč, podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce
se pověřuje k vypracování žádosti.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje na pořízení staršího automobilu CITROEN JUMPER 1.9 D pro
JSDH Syřenov bezúplatným převodem na obec Syřenov po provedení prohlídky
vozidla a doporučení velitele JSDH Syřenov.
*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21:00 hod.
ukončil.

Přílohy zápisu:

Zápis byl vyhotoven dne 18.08.2017
Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

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

……………………………

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková ……………………

Razítko obce

