Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 1.6.2007 od 19.00 hod.
v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 13 občanů, 3 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 R.Fejfara a M Čapka, aby ověřili tento
zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:
1) Zpráva z kontroly hospodaření obce Syřenov za rok 2006
2) Schválení závěrečného účtu obce Syřenov za rok 2006
3) Hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2006
4) Odkoupení pozemku do vlastnictví obce
5) Zpráva z hradu Kumburk
6) Nové vymezení zastavěného území obce
7) Povolení k vypouštění odpadních vod a k odběru podzemních a povrchových vod
8) Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
9) Pozemky ve správě pozemkového fondu ČR
10) Žádost o dotaci na opravu hradu Kumburk na rok 2008
11) Postup prací při budování areálu hřiště Žďár
12) Komunitní plán sociálních služeb Semilsko
13) Oprava studny v osadě Újezdec
14) Provozní řád hřiště Syřenov a Žďár
15) Rozpočtové opatření č. 1
16) Různé
17) USNESENÍ
18) Závěr
Ad 1) Zpráva z kontroly hospodaření obce |Syřenov za rok 2006
Starosta informoval o kontrole hospodaření obce Syřenov za rok 2006, kterou provedl odbor
kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Výsledek kontroly je konstatování, že přezkoumáním
hospodaření obce Syřenov za rok 2006 nebyly zjištěny nedostatky.
Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí bez výhrad.
Ad 2) Schválení závěrečného účtu obce Syřenov za rok 2006
Starosta přednesl závěrečný účet obce Syřenov za rok 2006. Přednesený závěrečný účet byl
schválen všemi 7 zastupiteli bez výhrad. Závěrečný účet je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu.
AD 3) Hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2006
Starosta obce přednesl zprávu z kontroly hospodaření Mikroregionu Tábor za rok 2006, údaje
o plnění příjmů a výdajů DSO Mikroregion Tábor za rok 2006 a závěrečný účet za rok 2006.
Zastupitelstvo vzalo přednesené zprávy na vědomí.
Ad 4) Odkoupení pozemku do vlastnictví obce
Starosta obce informoval o p.p.č. 118/5 o výměře 195m2 v katastrálním území Syřenov, která je
ve vlastnictví pana Jiřího Chmelíka a na které vede obecní cesta od Klepandy ke Kravínu. Starosta
proto navrhuje uvedený pozemek od vlastníka odkoupit za cenu 20 Kč za m2 . Při hlasování všech 7
zastupitelů souhlasí s odkoupením p.p.č. 118/5 o výměře 195m2 v katastrálním území Syřenov od

vlastníka pana Jiřího Chmelíka za cenu 20 Kč za m2 .Starosta obce se pověřuje k vypracování
převodní smlouvy a k jejímu podpisu.
Ad 5) Zpráva z hradu Kumburk
Starosta přivítal předsedu sdružení pro záchranu hradu Kumburku pana Milana Dostála, který
několika větami přítomné informoval o dění na hradu Kumburku. Starosta obce doplnil předsedu
informacemi o dotacích na tento rok, kdy se podařilo získat příslib dotace od Krajského úřadu
Libereckého kraje ve výši 200 tis. Kč a od Ministerstva kultury ve výši také 200 tis. Kč, obě na
dokončení oprav Panenské věže. Zprávu o dění na hradě Kumburk vzalo zastupitelstvo obce na
vědomí.
Ad 6) Nové vymezení zastavěného území obce
Starosta obce informoval o postupu při novém vymezení zastavěného území. Městský úřad
Semily byl naší obcí požádán o jeho nové vymezení. Bylo provedeno místní šetření a byla vydána
Veřejná vyhláška – oznámení zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy o vymezení
zastavěného území obce Syřenov a výzva k uplatnění námitek a připomínek, jejíž součástí je Návrh a
grafická příloha – mapa. Starosta informoval o možnosti nahlédnout do mapy v měřítku 1 : 5000 na
obecním úřadě v Syřenově a o možnosti podat námitku i připomínku k uvedenému návrhu vymezení
zastavěného území v termínu do 30.6.2007. V další etapě bude projednání námitek (připomínek) .
Ad 7) Povolení k vypouštění odpadních vod a k odběru podzemních a povrchových vod
Místostarostka obce paní Renata Hrdličková informovala o nutnosti podat žádost o prodloužení
( do 30.6.2007) a o povolení ( do 31.12.2007) k vypouštění odpadních vod. Žádosti lze podat na
Městském úřadě v Semilech, nebo na obecním úřadě v Syřenově, který je doplní o situační zákres a
list vlastnictví a postoupí k vyřízení na MěÚ Semily. Tuto informaci vzalo zastupitelstvo obce na
vědomí.
Ad 8) Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
Starosta obce přednesl znění Petice proti diskriminaci obyvatel venkova. Při hlasování všech
7 zastupitelů souhlasí se zněním Petice proti diskriminaci obyvatel venkova, připojují se k ní a
pověřují starostu k jejímu podpisu. Text petice je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Ad 9) Pozemky ve správě pozemkového fondu ČR
Starosta informoval o možnosti zaslání žádosti na Pozemkový fond ČR o neprovádění prodejů
u pozemků ve správě PF ČR, které jsou nebo bylo komunikacemi a při provádění komplexní
pozemkové úpravy by mohly být znovu využity k budování komunikací. Při hlasování všech 7
zastupitelů souhlasí s podáním žádosti na Pozemkový fond ČR o neprovádění prodejů pozemků ve
správě PF ČR, které jsou nebo byly komunikacemi.

Ad 10) Žádost o dotaci na opravu hradu Kumburk na rok 2008
Starosta informoval o žádosti poskytnutí dotace z programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2008. V roce 2007 je příslib na 200 tis. Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje a 200 tis. Kč
od Ministerstva kultury z programu záchrany architektonického dědictví, obě na dokončení opravy
Panenské věže. V příštím roce bude oprava hradu Kumburk pokračovat statickým zajištěním okružní
hradby. Starosta proto navrhuje, aby žádost o poskytnutí dotace s Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2008 byla zacílena na opravu okružní hradby - první etapa
v celkových nákladech 450 tis. Kč, kde požadavek dotace bude 400 tis. Kč a podíl obce 50 tis. Kč.
S tímto návrhem při hlasování souhlasí všech 7 zastupitelů.
Ad 11) Postup prací při budování areálu hřiště Žďár
Starosta obce informoval o postupu prací na druhé etapě výstavby sportovního a dětského
areálu Žďár, která představuje vybudování technického objektu s připojením na el, vodu a kanalizace,
vybudování chodníku a přístupové komunikace a vybudování odpadní jímky – žumpy. Z důvodu
zdržení projektové dokumentace bude v červnu podána žádost o stavební povolení a v průběhu srpna

t.r. by měly být zahájeny stavební práce. Protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, bude
záměr obce vybudovat sportovní a dětský areál zveřejněn po dobu 15 dnů s uvedením možnosti
zaslání nabídek k provedení prací. Na příštím veřejném zasedání zastupitelstvo obce rozhodne, kdo
bude stavbu areálu provádět. Informaci starosty vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.

Ad 12) Komunitní plán sociálních služeb Semilsko
Starosta informoval o dokumentu „Komunitní plán sociálních služeb Semilsko“, který byl
vytvořen za finanční podpory Evropské unie a Libereckého kraje a který řeší komunitní plánování
sociálních služeb na území Semilska, Turnovska a Jilemnicka. Komunitní plán sociálních služeb
Semilsko je k nahlédnutí na obecním úřadě v Semilech. Informaci vzalo zastupitelstvo obce na
vědomí.
Ad 13) Oprava studny v osadě Újezdec
Starosta obce informoval o potřebě opravit betonové víko studny v Ujezdci. V rozpravě byl
navržen takový postup prací, aby bylo objednáno vyrobení monolitické betonové desky s otvory pro
pumpu a čištění, která by se na pískovcových deskách usadila a zaručila by nejbezpečnější způsob
opravy studny. S tímto postupem při hlasování souhlasí všech 7 zastupitelů. Starosta se pověřuje
k zajištění opravy.

Ad 14) Provozní řád hřiště Syřenov a Žďár
Starosta obce informoval o provozním řádu hřiště Syřenov, který vyžaduje aktualizace. Dále
upozornil na nový areál ve Žďáru u Kumburku, který bude vyžadovat přijmout obdobný provozní řád.
V rozpravě nad uvedeným tématem vzešel návrh, aby užívání obou hřišť místními obyvateli s trvalým
pobytem v obci Syřenov nebylo zpoplatněno a pro ostatní byl hodinový poplatek ve výši 100,-Kč. Při
hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s vypracováním nového provozního řádu obou sportovních
zařízení s tím, že pro místní občany nebude jejich užívání zpoplatněno a pro ostatní bude hodinový
poplatek ve výši 100,-Kč. Starosta a místostarostka obce se pověřují k vypracování provozních řádů,
které bude zastupitelstvo obce schvalovat na příštím veřejném zasedání.
Ad 15) Rozpočtové opatření č. 1
Starosta upozornil na nutnost schválit rozpočtové opatření č. 1 z důvodu poskytnutí dotace na
opravu hradu Kumburk v celkové výši 400 tis. Kč. Na straně příjmu bude navýšena položka 4116 –
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o 200 tis.Kč a pol. 4122 – neinvestiční přijaté
transfery od krajů o 200 tis. Kč a na straně výdajů pude navýšena položka 3322 5171 – Zachování a
obnova kulturních památek také o 400 tis. Kč. Při hlasování Bylo rozpočtové opatření č. 1 schváleno
7 hlasy.

Ad 16) Různé
- starosta informoval o objížďce, která je naplánována přes Ploužnici, Žďár, Klepandu směrem
na Jičín od 8 června do 17.června
- starosta informoval o termínech, které platí pro majitele lesů v souvislosti se zpracováním
kalamitního dříví po vichřici v lednu t.r.
- starosta podal informaci o výstavě fuchsií, kterou připravuje pan ing. Pavel Sucharda
v Újezdci a to od 6. do 14.července t.r.

ad 17) Usnesení číslo 2/2007
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření obce za rok 2006 bez
výhrad.
- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2006 bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření Mikroregionu Tábor za rok
2006, údaje o plnění příjmů a výdajů DSO Mikroregion Tábor za rok 2006 a jeho závěrečný
účet za rok 2006.
- Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupením p.p.č. 118/5 o výměře 195m2 v katastrálním území
Syřenov od vlastníka pana Jiřího Chmelíka za cenu 20 Kč za m2 .Starosta obce se pověřuje
k vypracování převodní smlouvy a k jejímu podpisu.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu Předsedy Sdružení pro záchranu hradu Kumburku
- Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním Petice proti diskriminaci obyvatel venkova, připojují
se k ní a pověřují starostu k jejímu podpisu.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na Pozemkový fond ČR o neprovádění prodejů
pozemků ve správě PF ČR, které jsou nebo byly komunikacemi.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace s Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2008 na opravu okružní hradby - první etapa v celkových
nákladech 450 tis. Kč, kde požadavek dotace bude 400 tis. Kč a podíl obce 50 tis. Kč.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracovaný Komunitní plánování sociálních služeb na
území Semilska, Turnovska a Jilemnicka.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou obecní studny v Újezdci
- Zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostce obce vypracovat návrh provozního řádu
hřiště Syřenov a hřiště Žďár a předložit je zastupitelstvu obce ke schválení.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1-na straně příjmu bude navýšena
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o 400 tis.Kč a na
straně výdajů pude navýšena položka 3322 5171 – Zachování a obnova kulturních památek
také o 400 tis.
Usnesení schváleno 7 členy zastupitelstva.

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

Zapsal V.Kraus

Příloha č. 1

O B E C
Obecní úřad Syřenov

SY Ř E N O V

Syřenov 68

512 51 Lomnice nad Popelkou

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

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A RO K 2006
text

SR 2006

UR 2006

Skutečnost 2006

vyjádřeno v Kč
% plnění (UR)

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

1744.673
1373.500
348.000
20.000,00
3173

2549.673
1373.500
348.000
20.000,00
808.173

2498.535
1275.204
330.834
76.580
815.917

97,99
92,84
95,07
382,9
100,96

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

1736.548
1053.548
683.000

2541.548
1760.548
781.000

2544.695
1767.211
777.483

100,12
100,38
99,55

Saldo

8.125

8.125

-46.159

-568,12

Financ. (tř. 8)

-8125

-8125

46.159

568,12

Hospodaření fondu rozvoje bydlení v r. 2004
Počáteční stav k 1.1.2004
(účet 236/31)
Splátky půjček od občanů
Přijaté bankovní úroky
Poskytnutá půjčka
Poplatky
Zůstatek k 31.12.
(= účet 236/31)

42.865,91
49.000,5330,16
50.000,1566,45.630,07

Poskytnuté dotace:
poskytnuto
3.173
20.000
30.000
400.000
60.000

čerpáno
3.173
10.970
14.425
400.000
60.000

vyjádřeno v Kč
rozdíl
0
9.030
15.575
0
0

45.000

45.000

0

Hřiště Žďár

250.000

250.000

0

Úhrnem

808.173

783.568

24605

účel
Na výkon st.správy
Volby - parlament
Volby zast.obce
Obnova Kumburku
Oprava Kumburku

UZ/položka
98071
98187

Oprava památníku

Schváleno zastupitelstvem obce dne 1.6.2007

Vypracoval V.Kraus

Příloha č. 2

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
organizovaná
Spolkem pro obnovu venkova České republiky

My, občané venkova a menších měst, vyslovujeme vážné znepokojení nad neustále
narůstající nerovností mezi městy a venkovem v České republice.

Stát a jeho instituce víc a více zkouší, co venkov vydrží.
•
•

•
•
•

Upozorňujeme, že na obce a malá města stát přenáší další a další
odpovědnosti (školství, sociální integrace, místní doprava, zdravotnictví,
apod.) a to bez adekvátního přesunu financování,
Nesouhlasíme s tím, že rozpočty menších obcí se navyšují pomaleji než u
větších, udržuje se nízká úroveň financování venkova, zvětšuje se
disproporce mezi příjmy obcí a měst v neprospěch venkova, snižuje se tak
kvalita života na venkově,
Nejsme spokojeni s tím, že není legislativně upraven pojem „venkov“ ani
jasná odpovědnost jednoho ústředního orgánu státní správy, který by
zastupoval zájmy venkova vůči ostatním rezortům,
V důsledku pak venkov nenabízí perspektivní uplatnění mladým a hlavně
vzdělaným lidem, populace stárne rychleji, zvyšuje se nezaměstnanost a
tradiční venkov se vylidňuje.
Je trpkou skutečností, že stanovené formy financování projektů postupně
izolují obce a malá města od evropských zdrojů. Venkovská sídla na rozdíl
od větších měst tak nemají prostředky na kofinancování i finančně méně
náročných projektů, čímž dochází k dalšímu prohlubování rozdílů,

Proto žádáme, aby poslanci a senátoři Parlamentu ČR učinili následující kroky:
•

změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“ tak, aby nebyl venkov
diskriminován vůči větším sídlům,
• přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval
pojem venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj,
• novelizovali „kompetenční zákon“ tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva
zemědělství za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo
venkova
• a v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty
místní samosprávy
V Bělotíně dne 9.1. 2007
Petiční výbor:

Václava Domšová
1. místopředseda
SPOV ČR

Eduard Kavala
předseda
SPOV ČR

Radan Večerka
místopředseda
SPOV ČR

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

My, níže podepsaní žádáme, aby poslanci a senátoři Parlamentu České republiky navrhli změny dle
Petice proti diskriminaci obyvatel venkova:
•
změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován vůči
větším sídlům,
•
v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní samosprávy
• přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval pojem venkov a
jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj,
•
novelizovali „kompetenční zákon“ tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva zemědělství za
rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo venkova
Jméno

Příjmení

funkce

Bydliště (celá adresa)

Podepisují občané starší 18-ti let s trvalým pobytem v České republice

podpis

Za petiční výbor: Václava Domšová,
Doručovací adresa: tajemnice SPOV ČR - Ing.Harnová Marcela, Slaměníková 37, 751 11
Radslavice

Prohlášení samospráv venkovských obcí pro podporu:

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
organizované
Spolkem pro obnovu venkova České republiky
Zastupitelstvo obce
………………………………………
se sídlem: ………………………...
s počtem obyvatel..………………
Kraj:………………………………...

projednalo dne:………………………. na svém zasedání znění:

„Petice

proti diskriminaci obyvatel venkova“

organizované Spolkem pro obnovu venkova České republiky

textem znění petice se ztotožňuje a tuto iniciativu podporuje.

V……………………..
dne:………………………….

…………………………………..
razítko obce

……………………………………………
podpis starostky, starosty

