Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 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 všech zastupitelů.
Požádal paní Renatu 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 návrh programu dnešního veřejného zasedání:

1) Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Syřenov za rok 2010
2) Projednání postupu opravy požární nádrže v Syřenově
3) Výměna oken v budově bývalé školy v Syřenově
4) Rozpočtové opatření č. 1
5) Žádost o bezúplatný převod zemědělských pozemků na obec
6) Předkupní právo obce
7) Změny v systému odstraňování komunálního odpadu
8) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk a Bradlec
9) Veřejnoprávní smlouva s obcí Jinonice
10) Letní údržba příkopů místních komunikací
11) Různé informace a diskuse
12) USNESENÍ č.2/2011
13) Závěr
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 1) Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Syřenov za rok 2010
Starosta přednesl závěrečný účet obce Syřenov za rok 2010 a zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Syřenov za rok 2010, které bylo provedeno pracovníkem odboru kontroly Krajského
úřadu Libereckého kraje ing. Janou Novákovou.
Při přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2010 nebyly zjištěny nedostatky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2010 spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2010 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování :

Pro 7 členů zastupitelstva ,

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
Závěrečný účet Obce Syřenov za rok 2010 je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu

*

*

*

Ad 2) Projednání postupu opravy požární nádrže v Syřenově
Starosta informoval o zamítnutí žádosti naší obce o poskytnutí dotace z Grantového
fondu Libereckého kraje na opravu požární nádrže v Syřenově. V rozpočtu je zatím počítáno
s částkou 250 tis. Kč jako povinný podíl obce na akci. V případě neposkytnutí dotace lze tuto
částku uspořit nebo ji lze použít na částečnou opravu. V diskusi převládl názor provést
opravu požární nádrže v tomto roce utěsněním – oprava spárování mezi kameny. Návrh na
dodavatele opravných prací je pan Bronislav Bláha ze Stružince, protože s ním je dobrá
zkušenost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením opravy požární nádrže v Syřenově – oprava
spárování mezi kameny. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby tuto opravu provedl pan Bronislav Bláha ze
Stružince. Starosta obce se pověřuje k zajištění opravy.
Výsledek hlasování :

Pro 7 členů zastupitelstva,

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Výměna oken v budově bývalé školy v Syřenově
Okna v budově bývalé školy v Syřenově jsou v havarijním stavu. Starosta proto
navrhuje provést výměnu za nová plastová okna. Doporučuje oslovit několik výrobců a podle
výsledku nabídek zastupitelstvo obce na příštím zasedání rozhodne o dalším postupu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením výměny oken v budově bývalé školy v Syřenově a to
ještě v tomto roce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k oslovení firem se žádostí o zaslání
cenových nabídek
Výsledek hlasování :

Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 1

Starosta požádal zastupitele o schválení rozpočtového opatření č. 1 – týká se přesunutí
rozpočtové částky §5512 pol. 6121 (rekonstrukce požární nádrže) na pol. 5171 –(oprava
požární nádrže) a na §3612 pol. 6121 (okna ve škole):
§5512 pol.6121……-250.000,§5512 pol. 5171….. +42.000,§3612 pol. 6121…..+208.000,Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Výsledek hlasování :

Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 5) Žádost o bezúplatný převod zemědělských pozemků na obec
Starosta upozornil na možnost požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatné převedení p.p.č. 792/1 v katastrální území Syřenov. Tato možnost
je , pokud se jedná o místní komunikaci, což odpovídá realitě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatné převedení p.p.č. 792/1 v katastrální území Syřenov. Jedná se o místní
komunikaci ve smyslu §6 zákona o pozemních komunikacích
Výsledek hlasování :

Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 6) Předkupní právo obce
Starosta informoval o vložení předkupního práva v katastru nemovitostí pro obec
Syřenov u všech pozemků, které jsou dotčeny veřejně prospěšnými stavbami navrženými
Územním plánem Syřenov. Tímto předkupním právem je zatížena i p.p.č. 773/1
v katastrálním území Syřenov, z níž se geometrickým plánem č. 183-403/2011 odděluje
p.p.č. 773/4 o výměře 139 m 2 a je předmětem prodeje. Starosta navrhuje u prodávané p.p.č.
773/4 předkupní právo obce Syřenov nevyužít. Tímto postupem bude předkupní právo u
pozemku zachováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se usneslo ve věci prodeje p.p.č. 773/4v katastrálním území Syřenov, která
vznikla dělením a scelováním pozemkových parcel geometrickým plánem č. 183-403/2011 nevyužít
předkupního práva obce Syřenov
Výsledek hlasování :

Pro 6 členů zastupitelstva

Proti:nikdo

Zdrželi se: 1

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 7) Změny v systému odstraňování komunálního odpadu
Starosta informoval o otevření nového sběrného dvora v Lomnici nad Popelkou. Město
Lomnice nad Popelkou získalo na vybudování tohoto sběrného dvora dotaci, jejíž jednou
z podmínek je, že po dobu 5 let nesmí toto zařízení sloužit k tvorbě zisku. Vzhledem k tomu,
že sběrný dvůr využívali i občané obce Syřenov, byla naší obcí hrazena vyfakturovaná částka
( jedná se pouze o objemný odpad) a tato praxe nebude do budoucnosti možná. Starosta proto
upozorňuje občany, aby objemný odpad do sběrného dvora už nevozili a použili k jeho
uložení přistavené kontejnery, které zajišťuje obec Syřenov vždy v letních měsících. Ostatní
odpad jako jsou lednice, mraznice, televice a pneumatiky zůstává beze změny. Uvedená

změna se týká pouze objemného odpadu a bude ještě zastupitelstvem projednána – budou se
muset změnit dosud platné smlouvy mezi naší obcí a Technickými službami města Lomnice
nad Popelkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o změnách v provozu sběrného
dvora v Lomnici nad Popelkou
Výsledek hlasování :

Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 8) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk a Bradlec
Pan Tomáš Šimůnek přednesl zprávu o činnosti na hradě Rumburk. Starosta obce
informoval o přípravě záchranných prací na zřícenině hradu Bradlec
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce a pana Tomáše Šimůnka o činnosti
na hradě Bradlec a na hradě Kumburk
Výsledek hlasování :

Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 9) Veřejnoprávní smlouva s obcí Jinolice
Starosta přednesl návrh veřejnoprávní smlouvy o zajištění podmínek vzdělávání dětí
v mateřské škole Jinonice. V návrhu je uvedeno, že obec Syřenov uhradí obci Jinonice
neinvestiční výdaje mateřské školy připadající na jedno dítě tj. 9.829,-Kč . V diskusi převládl
názor oslovit rodiče, kteří uvedenou školku využívají a zatím veřejnoprávní smlouvu
neuzavírat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Jinonice o zajištění
podmínek vzdělávání dětí v mateřské škole Jinonice.

Výsledek hlasování :

Pro : 6 zastupitelů

Proti:nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: 1

Ad 10) Letní údržba příkopů místních komunikací
Starosta navrhuje zajistit posečení příkopů podél obecních místních komunikací.
Navrhuje, aby tuto práci provedl pan Jiří Prskavec z Lomnice nad Popelkou, který na to má
příslušnou techniku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení letní údržby příkopů místních komunikací
posečením trávy. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby tuto práci provedl pan Jiří Prskavec
z Lomnice nad Popelkou
Výsledek hlasování :

Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 11) Různé informace a diskuse
- kumburské vítání léta 11.6.2011 od 15:30 hod
- KPÚ – 12.6. a 13.6. v místnosti knihovny OÚ – účast pracovníků pozemkového úřadu
a projektanta
- Změna JŘ – spoj v 16:45 vyjede z Lomnice nad Popelkou o 5 min. později

*

*

*

Ad 12) Usnesení č. 2/2011 :
-Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2010 spolu se zprávou
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2010 a to bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením opravy požární nádrže v Syřenově – oprava
spárování mezi kameny. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby tuto opravu provedl pan Bronislav
Bláha ze Stružince. Starosta obce se pověřuje k zajištění opravy.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením výměny oken v budově bývalé školy
v Syřenově a to ještě v tomto roce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k oslovení
firem se žádostí o zaslání cenových nabídek
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatné převedení p.p.č. 792/1 v katastrální území Syřenov. Jedná se o
místní komunikaci ve smyslu §6 zákona o pozemních komunikacích.

- Zastupitelstvo obce se usneslo ve věci prodeje p.p.č. 773/4 v katastrálním území Syřenov,
která vznikla dělením a scelováním pozemkových parcel geometrickým plánem č. 183403/2011 nevyužít předkupního práva obce Syřenov.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o změnách v provozu sběrného
dvora v Lomnici nad Popelkou
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce a pana Tomáše Šimůnka o
činnosti na hradě Bradlec a na hradě Kumburk
- Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Jinonice o
zajištění podmínek vzdělávání dětí v mateřské škole Jinonice.
- Zastupitelstvo obce schvaluje provedení letní údržby příkopů místních komunikací
posečením trávy. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby tuto práci provedl pan Jiří Prskavec
z Lomnice nad Popelkou.
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 21:30 hod.
ukončil.

Přílohy zápisu:
- č. 1… závěrečný účet obce Syřenov za rok 2010

Zápis byl vyhotoven dne 11.6.2011

Zapisovatel: ing. Vlastimil Kraus

Ověřovatelé:

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

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….

O B E C
Obecní úřad Syřenov

SY Ř E N O V

Syřenov 68

Příloha č.1

512 51 Lomnice nad Popelkou

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A RO K 2010
text

SR 2010

UR 2010

Skutečnost 2010

vyjádřeno v Kč
% plnění (UR)

Příjmy po kons.
daňové (tř. 1)
nedaňové (tř. 2)
kapitál. (tř. 3)
dotace (tř. 4)

2260.500
1821.000
279.700
30.000
129.800

3001.575
1806.198
386.809
30.000
778.568

2952.490
1754.430
389.732
29.760
778.568

98,36
97,13
100,76
99.20
100

Výdaje po konsol
běžné (tř. 5)
kapitálové (tř. 6)

1808.500
1532.500
276.000

2549.575
2294.575
255.000

2538.729
2284.497
254.232

99,57
99,56
99,70

Saldo

0

0

413.761

Financ. (tř. 8)

0

0

-413.761

Hospodaření fondu rozvoje bydlení v r. 2010
Počáteční stav k 1.1.2010
(účet 236/31)
Splátky půjček od občanů
Přijaté bankovní úroky
Poskytnutá půjčka
Poplatky
Převod na BÚ
Stav k 31.12.2010

166.971,05
55.000,00
5.959,63
0,789
227.141,68
0

Poskytnuté dotace:
vyjádřeno v Kč
účel

UZ/polo
žka

Na výkon st.správy

4112

Oprava Kumburku MK

poskytnuto
79.800

čerpáno
79.800

rozdíl
0

4116

340.000

340.000

0

Ochranné prostředky JSDH 4122

48.000
50.000

48.000
50.000

0
0

2.593

2.593

0

20.000

15.933

4.067

20.000

15.100

4.900

227.142

227.142

787.535

778.568

Dotace na územní plán
Dotace na sčítání DLB
Dotace na volby –parlam
Dotace na volby – ZO
Převod zůstatku FRB
Dotace celkem

4222
4111
4111
4111
4139

8967

Majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek

Stav 1.1.
340.633
14800.507
20.000

změna
76.080
299.920,96
0

Stav 31.12
416.713
15100.427.96
20.000,-

Úhrnem

15161.140

376.000,96

15537.140,96

21.992

0

21.992,-

35.110,15
166.971,05
58.329
55.000
200.000
35.290
1800
468.106

129.932,02
-166.971,05
9.998,-55.000
-200.000,-10.990,4.860,-250.800,-

165.042,17
0
68.327,0
0
24.300
6.660
217.306,-

zásoby
Stav běžného účtu
Stav účtu FRB
Pohledávky – půjčky obyvatelstvu (účet 275)
Pohledávky - půjčky obyv.z FRB ( účet 277)
Závazky – půjčka MMR
Poskytnuté zálohy
( účet 314)
Pohledávky
( účet 315)
Stav úvěru – půjčka od KB a.s.

Schváleno zastupitelstvem obce dne

Vypracoval V.Kraus

Vyvěšeno: 25.5.2011
Sejmuto:

10 .6.2011

