Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 2.2.2007 od 19.00 hod
v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 8 občanů.
Veřejné zasedání zahájil starosta obce 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 R.Fejfara a M Čapka, aby ověřili tento zápis. Dále
přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:
1) Zpráva z inventarizace obecního majetku
2) Zpráva evidence obyvatelstva za rok 2006
3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2006
4) Zpráva o hospodařeno FRB za rok 2006 a vyhlášení dalšího výběrového řízení
5) Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2006
6) Žádost o poskytnutí půjčky
7) Územní plán a nové vymezení zastavěného území obce
8) Návrh rozpočtu obce na rok 2007 a jeho schválení
9) Komplexní pozemková úprava
10) Žádost o poskytnutí dotace na opravu hradu Kumburk
11) Odměny zastupitelstvu obce
12) Různé
13) Usnesení
14) Závěr

Ad 1) Zpráva z inventarizace obecního majetku
Předseda inventarizační komise pan B.Holeček přednesl zprávu o inventarizaci obecního
majetku. Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.
Ad 2) Zpráva evidence obyvatelstva za rok 2006
Místostarostka paní R. Hrdličková přednesla zprávu o vývoji obyvatelstva obce Syřenov za rok
2006. Zprávu o vývoji obyvatelstva obce Syřenov za rok 2006 vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Ad 3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2006
Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2006. Zprávu vzalo
zastupitelstvo obce na vědomí. Zpráva je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Ad 4) Zpráva o hospodařeno FRB za rok 2006 a vyhlášení dalšího výběrového řízení
Starosta přednesl správu o hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2006:
Stav k 1.1.2006:
42.865,91
- Splátky půjček: 49.000
- Splátky úroků: 5.330,16 Příjmy Celkem: 54.330,16
- Poskytnuta půjčka: 50.000
- Poplatky bance… 1.566 Výdaje celkem:……..51.566
Stav k 31.12.2006:….. 45.630,07
Zprávu o hospodaření FRB za rok 2006 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí
Starosta dále upozornil na možnost vyhlášení dalšího kola pro podávání žádostí o poskytnutí půjček.
Při hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s vyhlášením dalšího kola pro podávání žádostí o poskytnutí
půjček z fondu rozvoje bydlení a pověřuje obecní úřad v této věci k zajištění nezbytných činností .

Ad 5 Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2006
Starosta obce přednesl zpránu Policie ČR obvodního oddělení Lomnice nad Popelkou o
bezpečnostní situaci ve správním území obce Syřenov za rok 2006. Tuto zprávu vzalo zastupitelstvo
obce na vědomí.
Ad 6) Žádost o poskytnutí půjčky
Starosta obce přečetl žádost pana Pavla Nováka, Žďár u Kumburku 32, o poskytnutí půjčky na
rekonstrukci střechy hospodářské budovy ve výši 50.000,-Kč se splatností 5 let. Při hlasování 7
zastupitelů souhlasí s poskytnutím půjčky panu Pavlu Novákovi na rekonstrukci střechy ve výši
50.000,-Kč se splatností 5 let a se 4% roční úrokovou mírou. Starosta obce se pověřuje k vypracování
smlouvy o půjče a k jejímu podpisu.
Ad 7) Územní plán a nové vymezení zastavěného území obce
Starosta obce vysvětlil možnosti, které lze při pořizování územního plánu obce využít. První je
požádat o pořízení průzkumů a rozborů ( první etapa ÚP) ihned. Financování této etapy by bylo plně
na naší obci. Druhou možností je vyčkat, až tuto první etapu vypracuje ve vlastní režii Městský úřad
Semily – předpoklad je 2 roky. Po vypracování průzkumů a rozborů se bude pokračovat další etapou.
Při hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí vyčkat, až první etapu vypracuje ve vlastní režii Městský
úřad Semily a pak v pořizování územního plánu pokračovat.
Starosta dále vysvětlil možnost nového vymezení zastavěného území. Tuto možnost přináší
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, a o nové vymezení zastavěného území múže
obec Syřenov požádat obec s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Semily. Při hlasování všech 7
zastupitelů souhlasí s podáním žádosti o vymezení zastavěného území obce Syřenov. Starosta obce se
pověřuje k vypracování a k podání této žádosti.
Ad 8) Návrh rozpočtu obce na rok 2007 a jeho schválení
Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2007 v celkových příjmech 1649.458,-Kč a
v celkových výdajích 1730.854,-Kč se zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši
81.396,-Kč. Při hlasování všech 7 zastupitelů schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2007 přednesený
starostou v v celkových příjmech 1649.458,-Kč a v celkových výdajích 1730.854,-Kč se zapojením
přebytku hospodaření z minulých let ve výši 81.396,-Kč. Rozpočet obce na rok 2007 je v příloze
tohoto zápisu.
Ad 9 Komplexní pozemková úprava
Starosta obce uvedl pracovníka pozemkového úřadu v Semilech ing. Petra Hejduka, který je
vedoucím oddělení pozemkových úprav. Ing. Hejduk vysvětlil průběh pozemkové úpravy a její
význam. Zdůraznil, že o provedení komplexní pozemkové úpravy může zastupitelstvo obce požádat.
Při hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s podáním žádosti na pozemkový úřad v Semilech o
provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Syřenov a Žďár u Kumburku. Starosta obce se
pověřuje k vypracování a k podání žádosti .
Ad 10 Žádost o poskytnutí dotace na opravu hradu Kumburk
Starosta obce upozornil na možnost podat žádost o poskytnutí dotace z Havarijního programu.
Navrhuje tuto žádost podat na akci „oprava plášťové hradby“ hradu Kumburk v celkových nákladech
220 tis. Kč, kde požadavek o dotaci by představoval částku 200 tis. Kč a povinný podíl vlastníka
20.tis. Kč. Povinný podíl vlastníka bude odpracován Sdružením pro záchranu hradu Kumburku.
Protože termín podání žádosti je 28.2.2007 a k uvedené akci musí být vydáno stavební povolení, ke
kterému se zatím připravují podklady a v termínu do 28.2.2007 nebude tato akce připravena pro
podání žádosti, doporučuje v tomto případě podat žádost na opravu Panenské věže, kde je
dokumentace z loňského roku dokončena. Při hlasování všech 7 členů zastupitelstva souhlasí
s podáním žádosti na akci „oprava plášťové hradby“ hradu Kumburk v celkových nákladech 220 tis.
Kč, kde požadavek o dotaci by představoval částku 200 tis. Kč. V případě nedokončeného stavebního
řízení na tuto akci souhlasí zastupitelstvo obce s podáním žádosti na opravu Panenské věže ve stejných
celkových nákladech

Starosta dále informoval o možnosti podat žádost o příspěvek na opravu hradu Kumburk z rozpočtu
Libereckého kraje, kde je termín podání žádosti také 28.2.2007. Starosta doporučuje žádost podat na
opravu Panenské věže v celkových nákladech 267 tis.Kč, kde požadavek o příspěvek bude 200 tis.
Kč. Povinný podíl vlastníka – obce bude odpracován Sdružením pro záchranu hradu Kumburku. Při
hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s podáním žádosti na opravu Panenské věže v celkových
nákladech 267 tis.Kč, kde požadavek o příspěvek bude 200 tis. Kč.
Ad 11 Odměny zastupitelstvu obce
Starosta informoval o Nařízení vlády č. 614/2006 Sb. o odměnách za výkon funkce člena
zastupitelstev. Starosta navrhuje ponechat tyto odměny ve stávající výši a možnosti navýšení
nevyužít. Odměny za výkon funkce člena navrhuje ponechat v této výši:
Starosta obce: měsíční odměna 8.360 Kč + 1.840 Kč (příplatek dle počtu obyvatel)
Místostarostka: měsíční odměna 6 870 Kč + 1.930 Kč (příplatek dle počtu obyvatel)
Předseda komise a výboru: měsíční odměna 800 Kč + 200 Kč (je zároveň členem zastupitelstva)
Člen komise nebo výboru: měsíční odměna 500,Pro tento návrh hlasovalo všech 7 členů zastupitelstva obce.

Ad 12) Různé
-

starosta informoval o povolení k odběru a vypouštění vod
starosta informoval o platnosti řidičských průkazů
starosta informoval o odstraňování větví v blízkosti el. vedení
starosta informoval o činnosti v MR Tábor.

Ad 16 USNESENÍ
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o vývoji obyvatelstva obce Syřenov za rok 2006
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2006
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2006
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve správním území obce
Syřenov za rok 2006
- zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím půjčky panu Pavlu Novákovi bytem Žďár u
Kumburku 32 na rekonstrukci střechy ve výši 50.000,-Kč se splatností 5 let a se 4% roční
úrokovou mírou. Starosta obce se pověřuje k vypracování smlouvy o půjče a k jejímu podpisu
- zastupitelstvo obce souhlasí s vyčkáním, až první etapu územního plánu – průzkumy a rozbory
vypracuje Městský úřad Semily.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Městský úřad Semily o vymezení
zastavěného území obce Syřenov (k.ú. Syřenov a Žďár u Kumburku)v souladu s ustanovením
zákona č. 183/2006 Sb. Starosta obce se pověřuje k vypracování a k podání této žádosti.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2007 v celkových příjmech 1649.458,-Kč
a v celkových výdajích 1730.854,-Kč se zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve
výši 81.396,-Kč
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na pozemkový úřad v Semilech o provedení
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Syřenov a Žďár u Kumburku. Starosta obce se pověřuje
k vypracování a k podání žádosti
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Havarijního programu
v roce 2007 na akci „oprava plášťové hradby“ hradu Kumburk v celkových nákladech 220 tis.
Kč, kde požadavek o dotaci by představoval částku 200 tis. Kč. Pokud tato akce nebude
připravena vydáním stavebního povolení, bude žádost podána na opravu Panenské věže ve
stejných finančních objemech. Starosta obce se pověřuje k vypracování a k podání této žádosti
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku na opravu Panenské
věže v areálu hradu Kumburk v celkových nákladech 267 tis.Kč, kde požadavek o příspěvek
bude 200 tis. Kč. Povinný podíl vlastníka – obce bude odpracován Sdružením pro záchranu
hradu Kumburku. Starosta obce se pověřuje k vypracování a k podání této žádosti.
- Zastupitelstvo obce schvaluje odměny za výkon funkce člena ve stávajících výších.

Usnesení schváleno 7 členy zastupitelstva obce

Starosta obce všem přítomným poděkoval za pozornost a zasedání zastupitelstva obce ve 21.30 hod
ukončil.

Starosta obce Ing. Vlastimil Kraus………………………………………………….
Místostarostka Renata Hrdličková…………………………………………………….
Ověřovatel zápisu Milan Čapek…………………………………………………………
Ověřovatel zápisu Radek Fejfar…………………………………………………………

Zapsal : Kraus

Příloha č. 1
Přehled hospodaření obce Syřenov za rok 2006
Příjmy z daní
(skutečnost) (rozpočet)
Výdaje běžné (skutečnost)
(rozpočet)
Daň FO – srážka……….………17.855,- 15.000
příspěvek hokejistům………..20.000
20.000
Daň FO – z podnikání ……… 26.526,90.000
pojízdná prodejna… …………5.000,5.000
Dan FO – záv. činnost……
280.065,- 280.000
protah cest……… ………..49.830,50.000
DPH……………………….
494.357,- 500.000
dopravní obslužnost…. ……. 18.900,18.900
Daň PO…………………….
330.314,- 320.000
rodáci………………… ……. 1.000,1.000
Daň z nemov………………..
76.9856- 120.000
příspěvek na žáky….. …… 112.661,.- 113.000
Daňové příjmy celkem: …. 1226.103,- 1325.000
jubilea + narození…………. 9.048,10.000
příspěvek dětem do 3 let…….. 4.000,5.000
svaz žen………………… . 10.000,10.000
oprava veř. Osvětlení………. 30.857,30.000
příspěvek obci Mlázovice DD…5.000,5.000,poštovné………………………1.382,2.000
Příjmy z běžné činnosti:
nákup služeb……………….. 61.107,- 61.000
-Nájem z bytů…………………. 71.198,- 75.000 ………… byty – nad prodejnou …… 22.537,23.000
-Nájem z hřiště…………………
4.190,4.000
55% podíl na vytápění úřadu.. 7.623,8.000
-Nájem u půdy od ZEOS……….
723,1.000
nájem státu za pozemky…… …5.733,5.600
-Poplatek ze psů………………..
2.120,2.000
el.energie…………………. 48.734,40.000
-Poplatek z popelnic- odpady….
46.281,- 46.000 ………… odvoz a uložení odpadů…… 142.248,- 142.000
-Správní poplatky(trvalý pobyt)
700,500
daně a penále FÚ………
2.157
1.000
-Vodné včetně nájmu vodoměru… 70.525,- 65.000 ………… nákup vody od Zeos……. …. 60.528,- 60.528
opravy vodovodu + studny … 19.945,- 20.000
odměny obec. zastup…… … 251491,- 251.520
-převod fondu Kumburk na běžný účet.. 7.744…. 0 ………….. převod fondu Kumburk……….7.744
0
-Příjmy z úroků ……………….….. 11.584,- 10.000 ……… . poplatky KB……………….. 7.395,6.780
pojištění majetku……………..5.220,5.220
-Příjmy ze služeb(internet,ověř. ) 3.116,- 17.000
telefony + internet ….. ………..42.883,40.000
-Příjem z prodeje zboží – pohledy
0,500
SDH - PHM…………….. … 550,2.000
-Prodej pozemků…………………… 76.580,- 20.000
nákup pozemků……………. 51.385,51.000
--------------------------------------------------------------------SDH – obleky ………..…….12.705 ,- 13.000
Běžné příjmy celkem: ………294.761,- 241.000,SDH - příspěvek ……… .. … 3.000,3.000
odměny ostatní…………… 75.095,- 75.000
knihy, sbírky,kanc.potřeby… 15.112,15.000
nákup materiálu (toner,… )… 35.220,- 35.000
cestovné………………….. 13.085,- 13.000
Běžné výdaje celkem: ………1159.175,- 1141.548,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poskytnuté dotace a dary:
Investiční a dotované výdaje:
-Dotace státu na státní správu…. …. 3.173,3.173,- skluzavka na hřišti Žďár ….. … . 6.724,6.605
-Dotace na opravu památníku … .. 45.000,- 45.000,…oprava památníku Syřenov…… 50.297,50.000
-Dotace na Kumburku-brány……… 60.000
60.000 ……. oprava hradu Kumburk – brány … 60.000
60.000
-Dotace na opravu Kumburku-věž…400.000
400.000 ……. oprava hradu Kumburk - věž ……450.000
450.000
-Dotace z POV na hřiště Žďár…….. 250.000
250.000 …… Sportovní hřiště Žďár-kurt…… 580.478,- 580.000
-Dotace na volby do Parlamentu…… 20.000
20.000……….. volby do Parlamentu ČR…….. 10.970
10.970
-Dotace na volby do zastupitelstva….30.000
30.000 ……….. volby do zastupitelstva obce…… .14.425,14.425
rekonstrukce požární nádrže…. 145.620 ,- 150.000
Dotace celkem:………….. ……808.173,808.173
Celkem inv. a dotované akce : ….. 1318.514,- 1322.000,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mimořádné příjmy:
Mimořádné výdaje:
Splátky půjček : ………………….. 115.168,-Kč
120.000,Mimořádné příjmy celkem :……. 115.168,120.000
Mimořádné výdaje celkem:
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospodaření fondu bydlení (FRB):
-splátky půjček ……………49.000
50.000,- Poskytnuté půjčky z FRB………. 50.000
50.000
- úrok u KB………………. 5.330,5.500,- Poplatek za vedení účtu FRB…… 1.566,3.000,Hospodaření FRB celkem: 54.330,55.500,Cekem : ……… 51.566,- 53.000,Výsledek hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2006 celkem : + 2.764,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospodaření za Mikroregion TÁBOR:
-poplatek na chod mikroregionu… 15.440,- (v rozpočtu celkem 25.000)
Výsledek MR TÁBOR celkem….. – 15.440,-…

za Obec příjmy celkem: 2498.535,- (rozp.2549.673,-) za obec výdaje celkem: 2544.695,-(rozp. 2541.548,-)
Výsledek roku 2006…… - 46.160,-Kč (včetně hospodaření FRB)

