Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 11.2.2011 od 18.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno:

7 zastupitelů ,

10 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 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 M Bláhu, aby ověřili tento
zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:

1) Projednání a schválení plánu společných zařízení KPÚ Syřenov
2) Zpráva z inventarizace obecního majetku
3) Zpráva stavu evidence obyvatelstva za rok 2010
4) Zpráva o hospodaření obce za rok 2010
5) Odměny zastupitelstvu obce v roce 2011
6) Dodatek smlouvy o odstraňování odpadu – ceník pro rok 2011
7) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2011
8) Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje na rok 2011
9) Žádost o poskytnutí dotace s Programu záchrany architektonického dědictví MK na rok 2012
10) Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím města s rozšířenou působností na opravu hradu
Bradlec
11) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2011
12) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2011
13) Rozpočtový výhled
14) Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
15) Různé informace a diskuse
16) USNESENÍ 1/2011
17) Závěr
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 1) Projednání a schválení plánu společných zařízení KPÚ Syřenov
Starosta obce přivítal členy Sboru zástupců KPÚ Syřenov, pracovníky pozemkového úřadu
Semily, zpracovatele Ing. Jindřicha Jíru - PROJEKCE a předal slovo Ing. Petru Hejdukovi
z Pozemkového úřadu v Semilech.
Ing. Petr Hejduk navrhl postupné projednání těchto bodů:
a) Plán společných zařízení v Syřenově a Žďáru u Kumburku
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných .zařízení v Syřenov a Žďáru u Kumburku
Výsledek hlasování :

Pro 6 členů zastupitelstva

Usnesení bylo schváleno.

Proti: 1

Zdrželi se: nikdo

b) Návrh vedení hlavní polní cesty HPC 2 podél vedení vysokého napětí
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vedení hlavní polní cesty HPC 2 podél vedení vysokého napětí
Výsledek hlasování :

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: 1

Usnesení bylo schváleno.
c) Vlastnictví cesty VPC-6
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
K tomuto bodu se vyjádřil ing. Vik i starosta obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby cesta VPC-6 zůstala ve vlastnictví obce Syřenov
Výsledek hlasování : Pro
Usnesení bylo schváleno

5 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: 2

d) Plán společných zařízení v části obce Újezdec
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení v části obce Újezdec
Výsledek hlasování :

Pro

7členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
e) Rozšíření zatravnění lokality č.26
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření zatravnění lokality č.26. Vrchní hrana zatravnění
kopíruje návrh PSZ a je vedena do zatáčky krajské silnice

Výsledek hlasování :

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
f) Protierozní opatření a systém ekologické stability
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje protierozní opatření a systém ekologické stability
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 2) Zpráva z inventarizace obecního majetku
Předseda inventarizační komise pan Bohumil Holeček přednesl zprávu o inventarizaci
obecního majetku. 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 inventarizaci obecního majetku
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Zpráva evidence obyvatelstva za rok 2010
Místostarostka obce paní Renata Hrdličková přednesla zprávu z evidence obyvatelstva obce
Syřenov za rok 2010.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.Zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za rok 2010
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 4) Zpráva o hospodaření obce za rok 2010
Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2010. Zpráva je uvedena v
příloze č. 1 tohoto zápisu.
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 hospodaření obce Syřenov za rok 2010
.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 5) Úprava odměn zastupitelstvu obce
Starosta informoval o nařízení vlády č. 375/2010, kterým se stanovuje s účinností od 1.1.2011
měsíční odměna členům zastupitelstev obcí. V podstatě se jedná o 5% snížení těchto odměn
stanovených zastupitelstvem obce při ustavujícím zasedání v listopadu 2010. Starosta obce proto
navrhuje následující výše měsíčních odměn
-

Starosta:
odměna 8674,- + příplatek dle počtu obyvatel 3716, tj. celkem 12.390,-Kč
Místostarostka: odměna 7134,- + příplatek dle počtu obyvatel 3716, tj. celkem 10.850,-Kč
Předseda komise ( výboru) a člen zastupitelstva: 836,-Kč + 266,-Kč + 168,- tj celkem 1.270,-Kč
Člen komise ( výboru) a člen zastupitelstva :
542,-Kč + 266,-Kč tj.+162 tj celkem 970-Kč

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce starosty ve výši 12.390, měsíční
odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši 10.850, měsíční odměnu za výkon funkce předsedy
komise nebo výboru ve výši 1.270,-Kč a měsíční odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva, který je
zároveň členem komise nebo výboru ve výši 970,-Kč
Výsledek hlasování : Pro 7

členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 6) Dodatek smlouvy o odstraňování odpadu – ceník pro rok 2011
Starosta přednesl Návrh dodatku č. 6 smlouvy o odstraňování odpadu. V dodatku je ceník platný
pro rok 2011 a to ve výši 694,-Kč ( základní cena) a 500,-Kč ( poplatek) tj celkem 1194,- bez DPH tj
1433,-Kč včetně DPH za uložení 1 tuny objemného nebo směsného odpadu. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 smlouvy o odstraňování odpadu s firmou Marius
Pedersen a.s. Starosta se pověřuje k podpisu tohoto dodatku
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 7) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2011
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy, který byl naší obci zaslán z Krajského úřadu
Libereckého kraje ve věci zajištění dopravní obslužnosti v roce 2011 za srovnatelných podmínek
(19.080,-Kč tj. 90 Kč na obyvatele obce) jako v roce 2010. 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 2011 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 8) Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje na rok 2011
Starosta informoval o možnosti podat žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu
Libereckého kraje, Program č.17 - Program obnovy venkova, DT 1 – obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti. Starosta navrhuje podat žádost o poskytnutí dotace na akci
„Rekonstrukce požární nádrže Syřenov“ v celkových nákladech 500 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci
bude 250 tis.Kč, podíl obce 250 tis,Kč Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu
Libereckého kraje – Program obnovy venkova –DT 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti na investiční akci „Rekonstrukce požární nádrže v Syřenově“ v celkových
nákladech 500 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 250 tis.Kč, podíl obce250 tis. Kč. Starosta se
pověřuje k vypracování žádosti dotaci a k jejím zaslání na krajský úřad.
Výsledek hlasování: Pro:

7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 9) Žádost o poskytnutí dotace s Programu záchrany architektonického dědictví MK na rok
2012
Starosta obce informoval o opravě hradu Kumburku. V tomto roce se provede 4. etapa opravy
okružní hradby v její severozápadní části a to pokud na tuto akci poskytne ministerstvo kultury
příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 400 tis. Kč. Podíl obce na této akci
je 50 tis. Kč. Oprava okružní hradby je velice rozsáhlá akce, předpoklad její realizace je po etapách.
Starosta proto doporučuje požádat v rámci Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2012
také na tuto okružní hradbu v její východní části a to mezi velkou věží a panenskou věží 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 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400 tis.
Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2012 na opravu
hradu Kumburk – okružní hradba mezi Velkou a Panenskou věží. Podíl vlastníka bude 50 tis. Kč.
Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 10) Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím města s rozšířenou působností na opravu
hradu Bradlec
Starosta obce informoval o novém dotačním titulu, který bude spravován městy s rozšířenou
působností ( pro naši obec město Semily) jako příspěvky na obnovu památek v roce 2011. Starosta
doporučuje požádat o příspěvek na opravu a stabilizaci torza plášťové zdi na zřícenině hradu Bradlec
v celkových nákladech cca 100 tis. Kč a to tak, aby požadavek o příspěvek byl 90 tis. Kč a podíl obce
10 – 15 tis. Kč tis.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opravu a
stabilizaci torza plášťové zdi na zřícenině hradu Bradlec v celkových nákladech cca100 tis. Kč, kde
požadavek o příspěvek bude 90 tis. Kč a podíl obce jako vlastníka bude 10-15 tis. Kč. Starosta obce se
pověřuje k vypracování žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 11) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok
Starosta upozornil na možnost uplatnit i v tomto roce žádost o poskytnutí dotace z Fondu
požární ochrany Libereckého kraje na rok 2011. Navrhuje tuto žádost podat na zajištění ochranných
prostředků požární ochrany – obuv, rukavice, přilba a oděv a to pro poslední 4 členy jednotky
obdobně, jak tomu bylo v roce 2009. Celkové náklady jsou odhadnuty na 80 tis. Kč, z toho 60%
požadavek o dotaci tj. 48 tis. a podíl obce ve výši 32 tis. Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje na rok 2011 na zajištění ochranných prostředků požární ochrany v celkových
nákladech 80 tis. kde požadavek o dotaci je 60% tj 48 tis.Kč Starosta obce se pověřuje k vypracování
a k podání žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 7členů zastupitelstva obce

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 12) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2011
Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2011 v celkových příjmech 2145.700,-Kč a
v celkových výdajích 1928.700,-Kč a splátkou úvěru Komerční bance a.s. v celkové částce 217.000,Kč. Rozpočet je navržen jako nevyrovnaný . Rozpočet obce na rok 2011 je 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 rozpočet obce Syřenov na rok 2011 v celkových příjmech 2145.700,-Kč
a v celkových výdajích 2145.700,-Kč (se započítáním splátky úvěru).
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 13) Rozpočtový výhled
Starosta přednesl ke schválení rozpočtový výhled hospodaření obce v letech 2011 až 2015.
Rozpočtový výhled je v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce v letech 2011 až 2015
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 14) Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce
a.s.. Věcné břemeno se týká obecního pozemku v katastrálním území Syřenov a to p.p.č. 118/5 – tzv.
„obecní cesta od Klepandy ke kravínu“, kde ČEZ Distribuce podél této cesty provedl opravu vedení
nízkého napětí a věcné břemeno bude této firmě zaručovat přístup k tomuto vedení v případě oprav či
údržby.
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 břemene ve prospěch ČEZ
Distribuce a.s Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemku v katastrálním území Syřenov a to
p.p.č. 118/5. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 15)Různé
- sčítání lidu, domů a bytů 25.-26. března 2011
- změna průměrné ceny v k.ú. Žďár u Kumburku ( z 2,99 na 3,47 Kč/m2)
- Maškarní bál
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

ad 16) USNESENÍ č.1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 11.2.2011:
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení v Syřenově a Žďáru u Kumburku
Zastupitelstvo obce schvaluje vedení hlavní polní cesty HPC 2 podél vedení vysokého napětí
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby cesta VPC-6 zůstala ve vlastnictví obce Syřenov
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení v části obce Újezdec
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření zatravnění lokality č.26. Vrchní hrana zatravnění
kopíruje návrh PSZ a je vedena do zatáčky krajské silnice
- Zastupitelstvo obce schvaluje protierozní opatření a systém ekologické stability
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za rok
2010
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Syřenov za rok 2010
- Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce starosty ve výši 12.390,
měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši 10.850, měsíční odměnu za výkon
funkce předsedy komise nebo výboru ve výši 1.270,-Kč a měsíční odměnu za výkon funkce
člena zastupitelstva, který je zároveň členem komise nebo výboru ve výši 970,-Kč
- Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 smlouvy o odstraňování odpadu s firmou Marius
Pedersen a.s. Starosta se pověřuje k podpisu tohoto dodatku
- zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje o
zajištění dopravní obslužnosti na rok 2010 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu
- Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového
fondu Libereckého kraje – Program obnovy venkova –DT 1 – Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti na investiční akci „Rekonstrukce požární nádrže v
Syřenově“ v celkových nákladech 500 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 250 tis.Kč,
podíl obce 250 tis. Kč. Starosta se pověřuje k vypracování žádosti dotaci a k jejím zaslání na
krajský úřad.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400
tis. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2012 na
opravu hradu Kumburk – okružní hradba mezi Velkou a Panenskou věží. Podíl vlastníka bude
50 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opravu a
stabilizaci torza plášťové zdi na zřícenině hradu Bradlec v celkových nákladech cca 100 tis.
Kč, kde požadavek o příspěvek bude 90 tis. Kč a podíl obce jako vlastníka bude 10 - 15 tis.Kč.
Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje na rok 2011
na zajištění ochranných prostředků požární ochrany
v celkových nákladech 80 tis. kde požadavek o dotaci je 60% tj 48 tis.Kč Starosta obce se
pověřuje k vypracování a k podání žádosti.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Syřenov na rok 2011 v celkových příjmech
2145.700,-Kč a v celkových výdajích 2145.700,-Kč (se započítáním splátky úvěru ve výši 217
tis. ve výdajích)
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2011 – 2015 přednesený starostou
obce
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
ČEZ Distribuce a.s Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemku v katastrálním území
Syřenov a to p.p.č. 118/5. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce,

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

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

Přílohy zápisu:
- č. 1….přehled hospodaření obce za rok 2010
- č.2 … návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2011
- č.3…. rozpočtový výhled 2011 - 2015

Zápis byl vyhotoven dne 12.2.2011

Zapisovatel: ing. Vlastimil Kraus

Ověřovatelé:

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

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….

Příloha č. l
Přehled hospodaření obce Syřenov za rok 2010
(rozpočet
(rozpočet po
Příjmy z daní
(skutečnost) (rozpočet) po změnách) Výdaje běžné
(skutečnost): (rozpočet): změnách):
Daň FO – srážka……….………29.519,30.000 30.000
Cestovné………………….. … 4.496,- 10.000
5.000
Daň FO – z podnikání ……… 13.489,20.000
20.000
Nákup služeb……………….. .24.970,- 30.000
25.000
Dan FO – záv. činnost……
321.517,- 330.000 330.000
Pprotah cest……… ……….. 32.400,- 30.000 33.000
DPH……………………….
772.899,- 800.000 800.000
Dopravní obslužnost…. …….. 19.710,- 19.700 19.710
Daň PO……………………. 322.345,- 340.000 340.000
Jubilea + narození, děti……… 4.800,- 10.000
5.000
Daň z nemov……………….. 183.052- 177.000 177.000
El.energie…………………. .. 94.605,- 100.000 95.000
Mezisoučet………… …. 1642.821,- 1697.000 1697.000
Oprava veřejného osvětlení…...19.931,- 10.000 20.000
-Příjem za třídění odpadu …… 107.839,- 120.000 105.198 --- Odvoz a uložení odpadů…..… 196.428, - 200.000 197.000
-Poplatek ze psů……………….. 2.520,3.000
3. 000
Nákup materiálu (toner,… )… 24.804,- 20.000 24.909
-Správní poplatky(trvalý pobyt) 1.250,1.000
1.000
Platby daní………………….… 1.788
2.000
2.000
Daňové příjmy celkem: 1754.430,- 1821.000 1806.198
Poštovné……………………..…1.794,2.000
2.000
Pojištění majetku…………..…....9.557,- 10.000 10.000
Příjmy z běžné činnosti
Vratka dotace Czech point……... 259,0
259
-Nájem z bytů…………………. 80.472,- 81.000 81.000
Knihy, sbírky,kanc.potřeby… . 3.393,- 10.000
4.000
-Nájem z hřiště………………… 3.875,2.000 2.000
55% podíl na vytápění úřadu.. .. 8.681,- 10.000
10.000
-Nájem u půdy od ZEOS……….
0
2.000
2.000 ----- Nájem státu za pozemky…… .…3.701,6.000
6.000
-Vratka za žáky Turnov…………….2.109,0
2.109 ------ Příspěvek na žáky….. …….. 182.009,- 210.000 182.009
-Vodné včetně nájmu vodoměru… 75.476,- 85.000 75.000---- Nákup vody od Zeos……. . .. 133.824 135.000 135.000
Opravy vodovodu ……….….…29.318
20.000 30.000
Voda - rozbory vody……..…. 15.550
15.000 15.000
- Prodej dřeva……………………..126.191 40.000 126.000---- Práce v lese……………….…..28.001
20.000
28.000
-Příjmy ze služeb(internet,ověř. ) 5.016
5.000 5.000 -----Telefony + internet ….. …...…31.100,- 30.000
31.100
-Příjmy z úroků ……………….….. 5.631,6.000 6.000------ Poplatky KB a úroky z úvěru…23.253,- 20.000
23.000
SDH - PHM……………….... 1.100
3.000
1.100
SDH - školení velitele……..….5.830
3.000
6.000
SDH - příspěvek ……… .. .…28.0000
28.000
Svaz žen……………………… 20.000,- 20.000 20.000
Příspěvek hokej,fotbal a pinčes...20.000
15.000 20.000
Odměny zastupitelstva………..339.820,- 334.200 339.820
Odměny ostatní………………. 69.800,- 40.000 69.800
Splátky půjček : …………………..30.002- 30.000
30.000-----Poskytnutá půjčka …………… .40.000,0
40.000
-FRB splátky půjček ………………55.000 26.000,- 55.000-----FRB půjčka ……………………… 0
0
0
- FRB úrok u KB…… …….……. 5.960
2.700
2.700 ---- FRB poplatek za vedení účtu … 789,2.000,- 2.000
Poplatek na chod Mikroregionu…26.000,- 25.000 26.000
Příspěvek MR na vyhotovení žádosti..8.798,- 0
9.000
Běžné příjmy celkem: …………389.732,- 279.700 ,- 386.809 Běžné výdaje celkem: ………1454.509,- 1361.900,- 1464.707,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investiční příjmy:
-Příjem za prodej pozemků………. 29.760,-

Investiční výdaje:
----Odkoupení pozemků…………. 100.000…100.000…100.000
Vestavby v bytě Syřenov……… 74.000
0
74.000
Rekonstrukce požární nádrže.. … 0
100.000
0
Příspěvek MR na stan…………… 4.152,0
5.000
Investiční příjmy celkem:. ……….29.760,30.000 30.000
Investiční výdaje celkem: ..…. 178.152 200.000 179.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poskytnuté dotace a dary:
Dotované a mimořádné výdaje:
-Dotace státu na státní správu…. …. … 79.800 79.800 79.800
Skříň na obecní úřad………………..30.120,- 30.000 30.000
- Dotace na volby do Parlamentu ČR….15.933
0
15.933 ---- Náklady na volby ………………… 15.933,0
15.933
- Dotace na volby do zastupitelstva ….. 15.100
0
15.100….. Náklady na volby do zastupitelstva 15.100,0
15.100
-Dotace na opravu Kumburku-hradba…340.000
0 340.000 ---- Oprava hradu Kumburk -hradba …390.000 50.000 390.000
-Dotace na JSDH – ochr. prostředky…...48.000
0
48.000 ---- Ochranné prostředky pro JSDH… 98.500 40.000 98.500
-Dotace na územní plán…………………50.000 50.000 50.000 ---- Pořízení územního plánu…….……76.080,- 76.000 76.000
-Dotace na sčítání domu,lidu,bytu …….. 2.593
0
2.593---- Náklady na sčítání domu,lidu,bytu…..2.593,0
2.593
-Převod FRB na běžný ůčet……………227.142
0
227.142 ----Převod FRB na běžný účet……… 227.142
0
227.142
Úroky firmě – komunikace 2009… 50.600
50.600 50.600
Dotace celkem:………….. ………….778.568,- 129.800,- 778.568,- Celkem inv. a dotované akce :
906.068 246.600,- 905.868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za Obec příjmy celkem:

30.000 30.000

Skutečnost:
Rozpočet: Upr. rozpočet:
Skutečnost: Rozpočet:
Upr. rozpočet
2952.490,- 2260.500 3001.575
za obec výdaje: 2538.729,- 1808.500 ,- 2549.575

Výsledek roku 2010……………..…...+ 413.761,-Kč
Použití výsledku hospodaření: - splátka úvěru…………… 250.800,-Kč
- vrácení půjčky MMR…....200.000,-Kč
čerpání přebytku hospodaření z minulých let: 37.039,-Kč

Příloha č. 2

Obec Syřenov - rozpočet 2011

Příjmová část rozpočtu pro rok 2011
v Kč
Úč.
Tř.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Par.

Pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1334
1337
1341
1361
1511

2310
3419
3612
6171
6171
6310

2111
2131
2132
2111
2131
2141
2460

6171

3111
4112

Odvětví
Daň z PFO ze záv.činnosti
Daň z PFO z celostát.výnosu
Daň z PFO vybíraná zvlášt.sazbou
Daň z př.právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Popl.za komunální odpad
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem:
Vodné
Pronájem hřiště
Nájem z bytů
Za služby (telefony, ověřování, prodej)…
Nájem ze zeměd. půdy
Příjmy z úroků
Splátky půjček
Nedaňové příjmy celkem:
Příjem z prodeje pozemků
Kapitálové příjmy celkem:
Dotace od KULK na výkon st. správy

Zodpovídá
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Hrdličková
Hrdličková
Hrdličková
Kraus
Hrdličková
Hrdličková
Hrdličková
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

Dotace celkem:

Návrh
rozpočtu
2011
320 000
10 000
30 000
320 000
800 000
0
90 000
3 000
1 000
190 000
1 764 000
80 000
2 000
86 000
10 000
2 000
5 000
36 600
221 600
100 000
100 000
60 100
60 100

PŘÍJMY CELKEM:

2 145 700

Výdajová část rozpočtu pro rok 2011
v Kč
Úč.
tř.

Par.

5

1031

5

2212

Pol.

Odvětví

Běžné výdaje:
Pěstební činnost v lese
5169 Pěstební činnost v lese
Silnice
5169 Zimní údržba obecních cest
Provoz veřejné silnišní dopravy

Zodpovídá

Návrh
rozpočtu
2011

Kraus

20 000

Kraus

30 000

5

2221

5
5
5

2310
2310
2310

5

3113

5

3322
3322

5
5
5

3399
3399
3399

5

3419

5

3421

5
5

3631
3631

5

3639

5

3722

5
5
5
5
5

5512
5512
5512
5512
5512

5

6112

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5
5
5
5

2310
3631
5512

5323 Příspěvek na zajištění zákl. dopravy
Pitná voda
5151 Dodávka vody od ZEOS Lomnice a.s.
5169 Vzorky vody
5171 Opravy a udržování
Základní školy
5909 Příspěvky za žáky
Oprava kult. památek
5171 Oprava hradu Kumburk
5171 Oprava hradu Bradlec
Záležitosti kultury
5194 Věcné dary
5492 Dary obyvatelstvu
5229 Příspěvek "Život bez bariér"
Tělovýchova
5229 Příspěvek hokej,stolní tenis a fotbal
Využití volného času dětí a mládeže
5229 Příspěvek Svazu žen
Veřejné osvětlení
5154 Nákup el. energie
5171 Opravy a udržování
Komunál.služby a územ.rozvoj:
5329 Příspěvek MR Tábor
Nakládání s odpady
5169 Sběr a svoz kom. odpadu
Požární ochrana
5139 Nákup materiálu
5137 Drobný inv. majetek
5156 PHM
5169 Služby (proškolení velitelů a stroj.)
5229 Příspěvky SDH
Zastupitel.a místní správa:
5023 Zastupitelstvo obce - odměny
Činnost místní správy
5021 Odměny
5136 Knihy, sbírky zákonů…
5137 Drobný inv. majetek
5139 Nákup materiálu
5155 Pevná paliva
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikací
5163 Služby peněž. ústavů a pojištění
5169 Nákup služeb
5173 Cestovné
5362 Daně
Běžné výdaje celkem

8124
6121
6121
6121

Kapitálové výdaje:
Splátky uvěru
Prodloužení vodovodu Syřenov
Prodloužení veřejného osvětlení Žďár
rekonstrukce požární nádrže v Syřenov

Kraus

19 080

Kraus
Kraus
Kraus

135 000
15 000
20 000

Kraus

190 000

Kraus
Kraus

50 000
15 000

Hrdličková
Hrdličková
Kraus

9 000
1 000
10 000

Hrdličková

20 000

Hrdličková

20 000

Kraus
Kraus

100 000
10 000

Kraus

26 000

Kraus

200 000

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

50 000
20 000
3 000
3 000
20 000

Kraus

379 248

Hrdličková
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

55 000
5 000
20 000
10 000
2 000
30 000
30 000
30 000
5 000
1 372
1 553 700

217 000
30 000
70 000
250 000

5
5
5

6171

6130 Nákup pozemku

Kapitálové výdaje celkem:
Výdaje celkem:

Kraus

25 000

592 000
2 145 700

Příloha č. 3

Rozpočtový výhled Obce Syřenov na období let 2011-2015

V tis. Kč

TEXT:

skutečnost
2005

skutečnost
2006

skutečnost
2007

skutečnost
2008

skutečnost
2009

skutečnost
2010

Daňové příjmy

1349

1275

1465

1876

1629

1754

Nedaňové příjmy

272

331

331

278

334

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy
celkem:

19

77

0

11

1640

1683

1796

výhled
2012

výhled
2013

výhled
2014

1764

1860

1870

1880

1880

390

221

280

280

280

280

80

30

100

50

50

50

50

2165

2043

2174

2085

2190

2200

2210

2210

513

816

731

831

647

778

60

80

80

80

80

Příjmy celkem:

2153

2499

2527

2996

2690

2952

2145

2270

2280

2290

2290

Provozní výdaje:

1569

1767

1738

1787

2124

2285

1553

1400

1400

1400

1400

866

778

830

1129

1040

254

375

800

800

800

800

Výdaje velkem:

2435

2545

2568

2916

3164

2539

1928

2200

2200

2200

2200

Saldo příjmů a výdajů

-282

-46

-41

80

-474

413

217

70

80

90

90

251

217

0

0

0

0

0

0

70

80

90

90

Dotace:

Kapitálové výdaje:

výhled
2011

výhled
2015

FINANCOVÁNÍ :
468

čerpání ůvěru:
Splácení úvěru
Splacení půjčky od
MMR
použití prostředků
min. let:
Přebytek
hospodaření:

200
282

46

41

0

6

0

0

0

80

0

38

