Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.11.2007 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 22 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 R.Fejfara a M Čapka, aby ověřili tento
zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:
1) Návrh trasy rychlostní silnice R35
2) Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku ze psů
3) Smlouva o zajištění úklidu sněhu
4) Stavební úřad
5) Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2008
6) Převod vodovodního řadu vodojem Syřenov – Klepanda do vlastnictví obce
7) Dodavatelé na stavbu hřiště
8) Rozpočtové opatření č. 3
9) Prodej a darování obecních pozemků
10) Zpráva z kontrolní činnosti MR Tábor
11) Zpráva z hradu Kumburk a aktualizace návštěvního řádu hradů
12) Zpráva o činnosti obce za rok 2007
13) Příkaz k provedení inventarizace
14) Výplaty záloh odměn za prosinec 2007
15) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2008
16) Odměny
17) Dodávka elektřiny
18) Dodatek smlouvy o zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu
19) Dopravní obslužnost v roce 2008
20) Aktualizace Programu obnovy vesnice (POV)
21) Různé
22) Usnesení

Ad 1) Návrh trasy rychlostní silnice R35
Starosta obce informoval o návrhu trasy rychlostní silnice R35. Tento návrh byl předložen
Mgr. Farským – starostou Města Semily na poradě starostů a dle jeho vyjádření je jen orientačním a
velmi hrubým návrhem trasy této silnice. Starosta obce však nevrhl, aby zastupitelstvo obce Syřenov
již nyní projednalo tento návrh a zaujalo jasné stanovisko, které by mohl při dalších jednáních použít.
Při diskusi nezazněl jediný podnět, který by uvedený návrh přivítal. Všichni diskutující vyjádřili
odmítavý postoj k návrhu trasy, zejména s ohledem na skutečnost, že by došlo k ochromení celistvosti
správního území Obce Syřenov a k oddělení jednotlivých částí obce. Při hlasování všech 7 zastupitelů
obce nesouhlasí s návrhem trasy rychlostní silnice R 35 vedoucí správním územím Obce Syřenov.
Uvedený návrh zcela ochromí život v obci tím, že rozdělí a oddělí tři části obce silničním tělesem.
Ad 2 Obecně závazná vyhláška 5/2007 o místním poplatku ze psů
Starosta obce přednesl návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 o místním poplatku ze psů.
K návrhu nebylo připomínek. Při hlasování všech 7 zastupitelů schvaluje Obecně závaznou vyhlášku

č. 5/2007 o místním poplatku ze psů. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a její
znění je uvedenou v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Ad 3) Smlouva o zajištění úklidu sněhu
Starosta přednesl návrh smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění úklidu sněhu.
Navržená sazba za ¼ hod. je 135,- Kč. Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí s uzavřením smlouvy
s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
Ad 4) Stavební úřad
Starosta obce informoval o možnostech vzhledem k výkonu stavebního úřadu. Dle sdělení
Krajského úřadu Libereckého kraje odboru územního plánování a stavebního řádu pana ing. Škorpila
lze – pokud s tím bude Město Semily souhlasit – přejít pod stavební úřad při MěÚ Semily. Starosta
žádná jednání s MěÚ Semily v této věci nevedl. Starosta doporučuje s rozhodnutím ještě počkat,
protože se připravuje změna v personálním i organizačním složení stavebního úřadu Města Lomnice
nad Popelkou. Na dalším veřejném zasedání se tomuto tématu bude zastupitelstvo obce věnovat.
Ad 5) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2008
Starosta informoval o možnosti podat žádost o poskytnutí dotace z fondu investic
Libereckého kraje ( investiční). Starosta navrhuje podat žádost o poskytnutí dotace z investičního
fondu Libereckého kraje na akci „Rekonstrukce budovy obecního úřadu – zateplení včetně fasády,
výměna oken a dveří“ v celkových nákladech 800 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 480 tis. Kč.
S návrhem starosty souhlasí při hlasování všech 7 zastupitelů. Starosta se pověřuje k vypracování
žádostí o dotace a k jejím zaslání na krajský úřad.
Starosta dále informoval o možnosti podání žádosti o poskytnutí příspěvku z fondu
kulturního dědictví Libereckého kraje na opravu hradu Kumburk. Starosta navrhuje podat žádost o
poskytnutí dotace na akci :Statické zajištění a oprava okružní hradby v areálu hradu Kumburk“
v celkových nákladech 250 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci 187,5 tis. Kč a podíl obce 62,5 tis. Kč.
S uvedeným návrhem souhlasí při hlasování všech 7 zastupitelů. Starosta obce se pověřuje
k vypracování žádosti a jejímu zaslání na Liberecký kraj.
Ad 6) Převod vodovodního řadu Syřenov vodojem – Klepanda do vlastnictví obce
Starosta přečetl návrh kupní smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o prodeji vodovodního řadu
vodojem Syřenov-Klepanda za smluvní cenu 1190,-Kč. Při hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o prodeji vodovodního řadu vodojem
Syřenov-Klepanda, starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
Ad 7) Dodavatelé na stavbu hřiště
Starosta obce informoval o postupu stavby sportovního a dětského areálu Žďár u Kumburku.
Podařilo se vybudovat hrubou stavbu technického objektu, podklad pro chodníky a přístupovou
komunikaci, zemní úpravy. U oplocení se podařilo vystavět tři strany , zbývající bude dostavěna na
jaře 2008 z důvodu navezené zeminy, která přes zimu sedne. Starosta informoval o potřebě vybrat
dodavatele oken a dveří ( vše v umělé hmotě). Byly osloveny tři firmy: OKAY-Plast s.r.o., Vekra s.r.o.
a Helios-okna s.r.o. Starosta navrhuje vybrat firmu OKAY-Plast s.r.o., protože její cenová nabídka
byla nejvýhodnější a navrhuje zaslat této firmě na vyhotovení oken a dveří zálohu ve výši 50 tis. Kč.
Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí se zadáním výroby oken a dveří pro hřiště Žďár firmě OKAYPlast s.r.o a s poskytnutím zálohy této firmě ve výši 50 tis. Kč.
Ad 8 Rozpočtové opatření č. 3
Starosta informoval o nutnosti vydat rozpočtové opatření v případech výdajích, pokud jde o
výrazný rozdíl oproti rozpočtové hodnotě. Konkrétní příjmové a výdajové položky a změny jsou
uvedeny v příloze č.2 tohoto zápisu .
Starosta žádá zastupitelstvo, aby byl pověřen k vydání potřebného rozpočtového opatření. Při
hlasování všech 6 zastupitelů schvaluje rozpočtové opatření č. 3

Ad 9) Prodej a darování obecních pozemků
Starosta navrhl nabídnou p.p.č. 264 v katastrálním území k prodeji vyvěšením na úřední desce
obecního úřadu. O tento pozemek projevila zájem paní Kudlíková. Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí
s nabídnutím p.p.č. 264 v katastrálním území k prodeji vyvěšením na úřední desce obecního úřadu
Starosta dále přednesl žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje o bezúplatné darováním
pozemkové parcely č. 816/3 o výměře 23 m2 v katastrálním území Syřenov, která je zastavěná silnicí
III 2849 a o bezúplatné darování pozemkové parcely č. 1083 o výměře 627 m2 v katastrálním území
Syřenov, která je zastavěná silnicí III 28611. V diskusi vzešel názor, aby se do převodní smlouvy
uvedlo umístění zařízení veřejného osvětlení na převáděných pozemcích a umožnění jeho obsluhu a
údržbu. Při hlasování 7 zastupitelů obce souhlasí s bezúplatným darováním pozemkové parcely č.
816/3 o výměře 23 m2 v katastrálním území Syřenov, která je zastavěná silnicí III 2849 a
s bezúplatným darováním pozemkové parcely č. 1083 o výměře 627 m2 v katastrálním území Syřenov,
která ja zastavěná silnicí III 28611. Bezúplatné darovaní obou pozemků je ve prospěch Krajské správy
silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32.Obec Syřenov požaduje zajištění přístupu k zařízení
veřejného osvětlení , které je na převáděném pozemku umístěno.
Ad 10 Zpráva z kontrolní činnosti MR Tábor
Místostarostka Renata Hrdličková přednesla zprávu z kontrolní činnosti MR Tábor. Zprávu
vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.

Ad 11 Zpráva z hradu Kumburk a aktualizace návštěvních řádů hradů
Pan Tomáš Šimůnek přednesl zprávu o činnosti na hradě Kumburk v tomto roce. Zprávu vzalo
zastupitelstvo obce na vědomí.
Pan Šimůnek dále přednesl návrh aktualizace návštěvních řádů hradů Kumburk a Bradlec. Při
hlasování 7 zastupitelů souhlasí s aktualizovaným zněním návštěvního řádu hradu Kumburk a hradu
Bradlec. Aktualizované znění je uvedeno v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Ad 12) Zpráva o činnosti obce za rok 2007
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti za rok 2007. Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na
vědomí.
Ad 13 Příkaz k provedení inventarizace
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Při hlasování 7 zastupitelů schvalují
příkaz k provedení inventarizace. Starosta dále upozornil na havarijní stav autobusové čekárny
v Syřenově u prodejny, kde z důvodu velké koroze došlo k prolomení střechy a hrozí zde nebezpečí
úrazu. Dále informoval o rozlomení jednoho stolu v kulturní místnosti v Syřenově. Navrhuje tento
stůl i autobusovou čekárnu neprodleně zlikvidovat, odepsat z majetku obce a v roce 2008 zadat
montáž nové čekárny na původním místě. Při hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s likvidací
poškozené autobusové čekárny v Syřenově u prodejny i stolu v kulturní místnosti a s jejich odepsáním
z majetku obce.
Ad 14) Výplaty záloh odměn za prosinec 2007
Starosta upozornil na způsob výplaty odměn za prosinec, kdy lze tyto odměny vyplatit jako
zálohu ve výši 100% již v prosinci. S tímto postupem však nejdříve musí souhlasit zastupitelstvo obce.
Starosta proto navrhuje zastupitelům tento způsob výplat mezd schválit. Při hlasování všech 7
zastupitelů souhlasí s výplatou odměn za prosinec 2007 formou 100% zálohy již v měsíci prosinec.
V prosinci budou z vyplacených odměn uhrazeny i příslušné daně.
Ad 15) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2008
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2008
do doby schválení nového rozpočtu a proto navrhl schválit rozpočtové provizorium a pověřit starostu a
místostarostu zajištěním bezproblémové hospodaření obce na začátku příštího roku do doby schválení
nového rozpočtu. Finanční rámec rozpočtového provizoria navrhuje na 500 tis. Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce na začátku roku 2008 podle rozpočtového provizoria a
pověřuje starostu a místostarostku k zajištěním bezproblémové hospodaření obce do doby schválení
nového rozpočtu . Finanční rámec rozpočtového provizoria se stanovuje na 500 tis. Kč

Ad 16) Odměny
Starosta navrhl následující odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce
Syřenov:
Milan Čapek za správu internetu a práci v budově Kampeličky……………..3.000,-Kč
František Čapek za správu v obecních lesích…………………… …….…..10.000,-Kč
Jaroslav Stopa
za správu hasičárny Žďár u Kumburku…………… …... ..1.000,-Kč
Marie Palasová za údržbu okolí soch a pomníků ………………… ….…. 5.000,-Kč
Zdeněk Zákoutský za práci na kronice obce………………………………...10.000,-Kč
Antonín Vik
za zajištění dodávky pitné vody do Syřenova…………. 5.000,-Kč
Bohumil Holeček za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. …5.000,-Kč
Kateřina Blažíková za práci v knihovně…………………………… …… .. 3.000,-Kč
Roman Svoboda za správcovstcí dětského a sportovního hřiště v Syřenově…13.000,-Kč
Soňa Fejfarová za správu hřiště Syřenov……………………………………. ...1.000,-Kč
CELKEM:
56.000.-Kč
S tímto návrhem souhlasí při hlasování všech 7 zastupitelů.

Ad 17) Dodávka elektřiny
Starosta navrhuje podat na ČEZ a.s. stížnost z důvodu častých a dlouhotrvajících výpadku
elektřiny. S tímto návrhem při hlasování souhlasí všech 7 zastupitelů.
Ad 18) Dodatek smlouvy o zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu
Starosta přečetl návrh dodatku č. 4 smlouvy o odstranění odpadu s firmou Marius Pedersen
a.s., který pojednává o navýšení poplatku za uložení směsného i objemného odpadu na částku 1041,7
Kč za tunu bez DPH, tj. 1240,-s DPH. Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí s uzavřením dodatku č. 4
smlouvy o odstranění odpadu.
Ad 19) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2008
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy, který byl naší obci zaslán z Krajského úřadu
Libereckého kraje ve věci zajištění dopravní obslužnosti v roce 2008 za srovnatelných podmínek
(19.350,-Kč) jako v roce 2007. Navrhuje proto zastupitelstvu obce schválit předloženou smlouvu. Při
hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje o
zajištění dopravní obslužnosti na rok 2008 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu.
Ad 20) Aktualizace Programu obnovy vesnice (POV)
Starosta obce přednesl návrh dodatku č. 4 k Programu obnova vesnice Obce Syřenov. Tento
dokument osahuje zprávu o naplňování POV naší obce v minulém období a výčet akcí na další tříleté
období. Při hlasování všech 6 zastupitelů schvalují uvedený Dodatek č. 4 k Programu obnovy vesnice
Obce Syřenov. Dodatek č. 4 je uveden v příloze č. 4 tohoto zápisu.
Ad 21) Různé
- starosta informoval o poradě starostů

USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 30.11.2007:
-

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem trasy rychlostní silnice R 35 vedoucí správním
územím Obce Syřenov. Uvedený návrh zcela ochromí život v obci tím, že rozdělí a oddělí tři
části obce silničním tělesem.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o místním poplatku ze psů

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění
úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu investic
Libereckého kraje na akci „Obnovu budovy radnice - kampeličky v Syřenově “ v celkových
nákladech 800 tis. Kč, kde požadavek o dotaci bude ve výši 480 tis. Kč. Starosta obce se
pověřuje k vypracování a k podání žádosti.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu kulturního
dědictví Libereckého kraje na akci :Statické zajištění a oprava okružní hradby v areálu hradu
Kumburk“ v celkových nákladech 250 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci 187,5 tis. Kč a podíl
obce ve výši 25% tj. 62,5 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování a k podání žádosti.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem vodovodního řadu Syřenov vodojem-Klepanda od
zemědělské společnosti ZEOS Lomnice a.s. do vlastnictví obce Syřenov za smluvní
dohodnutou cenu ve výši 1190,-Kč. Starosta obce se pověřuje k podpisu převodní smlouvy.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem firmy OKAY-Plast s.r.o. pro dodávku plastových
oken a dveří do technického objektu hřiště Žďár u Kumburku. Uvedené firmě může být
poskytnuta záloha ve výši 50 tis. Kč.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3

-

zastupitelstvo obce souhlasí s nabídnutím prodeje pozemkové parcely.č. 264 – ostatní plocha
o výměře 439 m2 v katastrálním území Ždár u Kumburku

-

zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným darováním pozemkové parcely č. 816/3 o výměře
23 m2 v katastrálním území Syřenov, která je zastavěná silnicí III 2849 a s bezúplatným
darování pozemkové parcely č. 1083 o výměře 627 m2 v katastrálním území Syřenov, která je
zastavěná silnicí III 28611 Krajské správě Libereckého kraje. Obec Syřenov požaduje
zajištění přístupu k zařízení veřejného osvětlení , které je na převáděném pozemku umístěno.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření Mikroregionu Tábor a
zprávu o jeho činnosti v roce 2007

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu pana Šimůnka o činnosti na hradě Kumburk a
zároveň schvaluje aktualizované znění návštěvních řádů hradu Kumburk a hradu Bradlec

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti obce v roce 2007

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz k provedení inventarizace. Zastupitelstvo dále souhlasí
s likvidací poškozené autobusové čekárny v Syřenově u prodejny a s likvidací jednoho
poškozeného stolu v kulturní místnosti. Zastupitelstvo obce souhlasí s odepsáním obou věcí
z majetku obce.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu záloh odměn za prosinec 2007 ve výši 100 % ještě
v prosinci 2007 včetně úhrad příslušných daní

-

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce na začátku roku 2008 podle rozpočtového
provizoria a pověřuje starostu a místostarostku k zajištěním bezproblémové hospodaření obce
do doby schválení nového rozpočtu . Finanční rámec rozpočtového provizoria se stanovuje na
500 tis. Kč

-

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle
návrhu starosty.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním stížnosti na ČEZ a.s. z důvodu opakujících se a
dlouhotrvajících přerušení dodávek elektřiny.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o odstranění odpadu s firmou
Marius Pedersen a.s.

-

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje o
zajištění dopravní obslužnosti na rok 2008 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu

-

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 k Programu obnovy vesnice Obce Syřenov

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

Obec Syřenov
Obecně závazná vyhláška
č. 5/2007
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 30.11.2007 usnesením č. 4/2007 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č.. 320/2002
Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.
313/2002 Sb. a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně
závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Syřenov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).1)
(2) Poplatníkem je držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce
Syřenov.
(3) Správcem poplatku je Obec Syřenov.
Čl 2

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou
osobu.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku.

Čl. 3

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

60,- Kč,
90,- Kč.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Výše poplatku činí 1/12 odpovídající sazby
uvedené v odstavci 1 za každý i započatý měsíc poplatkové povinnosti.
(3) Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců.

1)

§ 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb.

Čl. 4

Splatnost poplatku
(1) Roční poplatek je splatný do 30. dubna každého roku.
(2) Poplatek dle čl. 3, odst. 2 je splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti
(3)Způsob úhrady poplatku:
- poštovní poukázkou, převodem, případně složením na účet č. 8322-581 /0100
- platbou v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Syřenově.
(4) Zanikne-li poplatková povinnost, skončí povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce,
ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil správci poplatku. O vrácení přeplatku může poplatník
požádat správce poplatku nejpozději do konce kalendářního roku, za který přeplatek vznikl.

Čl. 5
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
a) nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod dle zvláštního právního předpisu,
b) provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v předchozím bodě a),
c) které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
(2) V případech uvedených v čl. 5, odst. 1, bod a) je od poplatku osvobozen vždy jen jeden pes
jednoho poplatníka.
(3) Nárok na osvobození od poplatku ze psa je poplatník povinen prokázat nejpozději do
30. dubna běžného roku.

Čl. 7

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.

Renata Hrdličková
………………………………………

ing. Vlastimil Kraus
……………………………………….

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne : 3.12.2007
Sejmuto z úřední desky
obecního úřadu dne : 1.1.2008

starosta

Příloha č. 2
Rozpočtové opatření č. 3:

Příloha č. 3
NÁVŠTĚVNÍ

ŘÁD HRADU KUMBURK

Obec Syřenov jako vlastník historické památky – zříceniny hradu Kumburk – vydává tímto
v zájmu ochrany a uchování historické památky hradu Kumburk v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, a zákonem č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a
krajiny včetně souvisejících právních předpisů tento závazný návštěvní řád:
A) V areálu hradu Kumburku je zákázáno:
1) poškozovat zdivo
2) provádět nepovolený archeologický průzkum
3) rozdělávat oheň mimo určená ohniště a zakládat ohniště nová
4) poškozovat zařízení sloužící pro informace návštěvníků, údržbu a správu hradu
a poškozovat zařízení sloužící pro bezpečnost návštěvníků
5) vstupovat do zakázaných prostorů, kterými se rozumí vstup na zdivo vrcholu
hlavní věže mimo zábradlí vyhlídkové plošiny, dále pak na veškeré koruny
zdiva v celém areálu hradu a dále pak do označených prostorů, kde probíhají
záchranné práce
6) trhat rostliny a lovit živočichy
7) odhazovat odpadky mimo k tomu určené nádoby a jakýmkoliv jiným
způsobem znečišťovat areál hradu
8) do areálu hradu je zákaz vjezdu všech motorových vozidel vyjma vozidel
státních orgánů, obce Syřenov, správy hradu a vozidel provádějících zde
záchranné práce.
Další ustanovení

9) vstup do areálu hradu je vzhledem k jeho havarijnímu stavu na vlastní
nebezpečí
10) správu hradu vykovává výbor Sdružení pro záchranu hradu Kumburku ( číslo
registrace VSC 1-16027/92/R ze dne 2.11.1992). Správa hradu je viditelně
označena, případně se prokáže průkazem správy hradu. Návštěvníci jsou
povinni uposlechnout pokynů správy hradu
11) pořádání veškerých organizovaných společenských akcí je organizátor povinen
oznámit vlastníkovi hradu ( obec Syřenov tel. 723251467,
obecsyrenov@tiscali.cz , www.syrenov.wz.cz) ,
nebo správě hradu
( tel. 776118067, www.kumburk.cz). Neoznámené akce jsou zakázány.
Všechna výše uvedená ustanovení se vztahují na celý areál hradu Kumburk včetně zákonem
stanoveného ochranného pásma. Nedodržení tohoto návštěvního řádu bude trestáno podle platných
právních předpisů.

Návštěvní řád Hradu Kumburku schválen zastupitelstvem Obce Syřenov dne 30.11.2007.

……………………………………
Obec Syřenov zastoupená starostou
Ing. Vlastimilem Krausem

………………………………………
Sdružení pro záchranu hradu Kumburku
zastoupené předsedou Milanem Dostálem

NÁVŠTĚVNÍ

ŘÁD HRADU BRADLEC

Obec Syřenov jako vlastník historické památky – zříceniny hradu Bradlec – vydává tímto
v zájmu ochrany a uchování historické památky hradu Kumburk v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, a zákonem č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a
krajiny včetně souvisejících právních předpisů tento závazný návštěvní řád:
B) V areálu hradu Bradlec je zákázáno:
1) poškozovat zdivo
2) provádět nepovolený archeologický průzkum
3) rozdělávat oheň mimo určená ohniště a zakládat ohniště nová
4) poškozovat zařízení sloužící pro informace návštěvníků a jiná obecně
prospěšná zařízení
5) vstupovat do zakázaných prostorů, kterými se rozumí vstup na veškeré koruny
zdiva v celém areálu hradu
6) trhat rostliny a lovit živočichy
7) odhazovat odpadky mimo k tomu určené nádoby a jakýmkoliv jiným
způsobem znečišťovat areál hradu
8) do areálu hradu je zákaz vjezdu všech motorových vozidel vyjma vozidel
státních orgánů, obce Syřenov, správy hradu a vozidel provádějících zde
případné záchranné práce.
Další ustanovení

9) vstup do areálu hradu je vzhledem k jeho havarijnímu stavu na vlastní
nebezpečí
10) dohled nad hradem vykovává výbor Sdružení pro záchranu hradu Kumburku
( číslo registrace VSC 1-16027/92/R ze dne 2.11.1992). Správa hradu je
viditelně označena, případně se prokáže průkazem správy hradu. Návštěvníci
jsou povinni uposlechnout pokynů správy hradu
11) pořádání veškerých organizovaných společenských akcí je organizátor povinen
oznámit vlastníkovi hradu ( obec Syřenov tel. 723251467,
obecsyrenov@tiscali.cz , www.syrenov.wz.cz) ,
nebo správě hradu
( tel. 776118067, www.kumburk.cz). Neoznámené akce jsou zakázány.
Všechna výše uvedená ustanovení se vztahují na celý areál hradu Bradlec včetně zákonem
stanoveného ochranného pásma. Nedodržení tohoto návštěvního řádu bude trestáno podle platných
právních předpisů.

Návštěvní řád Hradu Bradlec schválen zastupitelstvem Obce Syřenov dne 30.11.2007

……………………………………
Obec Syřenov zastoupená starostou
Ing. Vlastimilem Krausem

………………………………………
Sdružení pro záchranu hradu Kumburku
zastoupené předsedou Milanem Dostálem

Příloha č.4.

D O D A T E K č.4
ke schválenému místnímu programu obnovy vesnice Obce Syřenov ze dne 7.2.1997

1) Zpráva naplňování místního Programu obnovy venkova
V souladu se schváleným POV došlo k realizaci podstatné části programu. Úspěchem je i skutečnost,
že se podařilo zvýšit demografickou křivku – oproti 194 obyvatel v roce
1997 je v obci hlášeno 218 obyvatel. Nyní k jednotlivým navrženým akcím:
a)Na úseku osvětových, kulturních a společenských akcí se podařilo
-přestěhovat místní knihovnu z budovy bývalé školy v Syřenově do budovy Obecního úřadu
v Syřenově (Kampeličky), kde se do nové místnosti pořídil počítač s přístupem na internet, který je
veřejnosti přístupný. O knihovnu se starají dvě studentky a mají jednou týdně výpůjční hodiny.
- obecnímu kronikáři se podařilo sestavit Kroniku obce Syřenov, která je v jednom vyhotovení
archivována a v jednom vyhotovení je k dispozici pro potřeby občanů. Kronika se neustále
zdokonaluje doplňováním fotodokumentace…
b)Na úseku zachování, obnovy a udržování venkovské zástavby se podařilo:
- uskutečnila se rekonstrukce prodejny, kterou obec odkoupila od Jednoty. Tuto prodejnu obec
pronajala místní podnikatelce, která provozuje obchod se smíšeným zbožím . Obyvatelstvo je s touto
službou spokojeno. Na tuto akci obdržela obec dotaci
- nad touto prodejnou, kde bývala původně rovná střecha, byl vybudován obecní podkrovní byt se
sedlovou střechou. Na tuto akci obdržela obec od státu příspěvek 320 tis. Kč
-V budově bývalé školy byly zbudovány 2 nájemní byty. Na tuto akce obdržela obec od státu
příspěvek 2x 320 tis. Kč. Byty byly pronajaty mladým rodinám.
- V budově bývalé školy byla provedena rekonstrukce společenské místnosti, na kterou získala obec
z POV dotaci
c) Na úseku úpravy veřejného prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti
- zatím se podařilo vyměnit 4 autobusové čekárny za nové, dřevěné. Na tyto akce obdržela obec dotace
- podařilo se provést následující rekonstrukce obecních cest – cesta od prodejny k myslivně
v Syřenově, obecní cesta od čp.1 v Syřenově, obecní cesta od čp32 v Syřenově, částečně obecní cesta
Žďár u Kumburku. Při těchto rekonstrukcích byla použita technologie recyklátu z asfaltových silnic (
dálnic), který se zatáhl asfaltovým postřikem a drtí. Podařilo se provést rekonstrukci obecní cesty od
Klepandy ke Kumburku, kde byl na úseku cca 800 m délky cesty položen nový asfaltobetonový
povrch. Některé rekonstrukce cest byly dotovány z POV.
-Na sportovním a dětském hřišti v Syřenově se provedla kompletní rekonstrukce antukové plochy se
stavbou lehkého dřevěného zázemí, provedla se výměna plotů a vyrovnání sloupů. Na tuto akci získala
obec dotaci prostřednictvím MR Tábor. Byla zahájena výstavba sportovního a dětského areálu Žďár u
Kumburku, kde bylo v roce 2006 vybudováno sportovní hřiště s antukovým povrchem. Na tuto akci
obdržela obec Syřenov dotaci od krajského úřadu ve výši 250 tis. Kč. V roce 2007 pokračovala
výstavba sportovního a oddechového areálu Žďár 2. etapou, která představuje vybudování technického
objektu ( kuchyňka, sklad , WC a krytá terasa), chodníku s přístupovou komunikací a žumpy. V tomto
roce se podařila vystavět hrubá stavba, kdy dokončení bude v jarních měsících 2008. Na tuto akci
obdržela obec Syřenov dotaci od Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 360 tis. Kč
- mezi Syřenovem a Klepandou bylo zbudováno nové veřejné osvětlení, provedla se částečná
rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. Na tuto akci získala obec z POV dotaci.
- bylo instalováno celkem 5 laviček a jeden stůl - dotace prostřednictvím MR Tábor
- byly opravena socha P.Marie ve Žďáru u Kumburku , socha P.Marie v Syřenově, Kříž v Syřenově, v
Újezdci a ve Žďáru u Kumburku, památník padlých v Syřenově. Na těchto akcích se podílel Krajský
úřad Libereckého kraje svým grantem.
- probíhaly opravy hradu Kumburk, na kterých se kromě obce podílelo i Sdružení pro záchranu hradu
Kumburk a dotacemi stát i Krajský úřad Libereckého kraje. Oprava hradu se podařila zapojit do

programu záchrany architektonického dědictví, prostřednictvím kterého byl v roce 2006 poskytnut
příspěvek na Statické zajištění tzv. Panenské věže a to ve výši 400 tis. Kč. V roce 2007 díky dotaci od
Ministerstva kultury ( 200 tis.Kč) a příspěvku od Libereckého kraje ( také 200 tis. Kč) podařilo
dokončit opravu „panenské věže“

2) Seznam akcí, které bude Obec Syřenov realizovat v letech 2008 – 2010 :

Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Název akce:

Cena
celkem
Stavba sport. a dětského areálu Žďár včetně zázemí 300
– dokončení
Rekonstrukce Kampeličky – fasáda, okna, dveře… 600
Oprava hradu Kumburk – Parkánová hradba
420
Oprava veřejného rozhlasu
100
Tvorba nového územního plánu obce
100
Rekonstrukce Kampeličky – dokončení
200
Rekonstrukce veřejného rozhlasu a osvětlení
150
Oprava hradu Kumburk – Parkánová hradba
450
Rekonstrukce obecní cesty k hájovně
600
Tvorba územního plánu obce
100
Projekt. dokumentace na kanalizaci v obci
200
Rekonstrukce obecní cesty Žďár
600
Oprava hradu Kumburk
450
Rekonstrukce obecní cesty Syřenov
500
Projektová dokumentace na kanalizaci obce
400

Zpracoval ing. Vlastimil Kraus, starosta obce Syřenov

Schváleno obecním zastupitelstvem obce Syřenov dne 30.11.2007

( tis. Kč)
Podíl
obce
264
120
20
100
50
200
150
50
120
50
100
120
50
100
200

Dotace
(předpoklad)
36
480
400
0
50
0
0
400
480
50
100
480
400
400
200

