Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 13.2.2009 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven),

12 občanů.

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 inventarizace obecního majetku
2) Zpráva stavu evidence obyvatelstva za rok 2008
3) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok 2008
4) Zpráva o hospodaření obce za rok 2008
5) Zpráva o hospodařeno FRB za rok 2008 a vyhlášení dalšího výběrového řízení
6) Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje na rok 2009
7) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje na rok 2009
8) Žádost o poskytnutí dotace s Programu záchrany architektonického dědictví MK na rok 2010
9) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2009

10) Projednání a schválení dodavatele akce „ statické zajištění a oprava okružní hradby –
2. etapa“
11) Žádost o poskytnutí finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu
„ E-Government v obcích – CzechPOINT“
12) Odměny zastupitelstvu obce
13) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2009
14) Rozpočtový výhled

15) Návrh zadání územního plánu obce Syřenov
16) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce
17) Prodej obecních pozemků
18) Pasport místních a účelových komunikací
19) Úhrada elektřiny v prodejně Syřenov
20) Souhlas s výpůjčkou cest pro poskytnutí dotace
21) Schválení aktualizované pojistné smlouvy
22) Různé informace a diskuse
23) USNESENÍ
24) 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 2008
Místostarostka paní R. Hrdličková přednesla zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za
rok 2008. Zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za rok 2008 vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Ad 3) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok 2008
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti na hradu Kumburk za rok 2008. Zprávu o činnosti na
zřícenině hradu Kumburk za rok 2008 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.

Ad 4) Zpráva o hospodaření obce za rok 2008
Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2008. Zprávu vzalo
zastupitelstvo obce na vědomí. Zpráva je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Ad 5) Zpráva o hospodařeno FRB za rok 2008 a vyhlášení dalšího výběrového řízení
Starosta přednesl správu o hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2008:
Stav k 1.1.2008:
87.606,22 Kč
- Splátky půjček: 39.000,- Kč
- Splátky úroků:
4928,65 Kč Příjmy Celkem: 43.928,65 Kč
- Poskytnuta půjčka: 0
- Poplatky bance… 1.470,-Kč Výdaje celkem:……..1.470,-Kč
Stav k 31.12.2007:….. 130.064,87 Kč
Zprávu o hospodaření FRB za rok 2007 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí
Starosta dále upozornil na možnost vyhlášení dalšího kola pro podávání žádostí o poskytnutí půjček.
Při hlasování všech 6 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 6) Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje na rok 2009
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 požární nádrže Syřenov“ v celkových nákladech 500
tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 400 tis.Kč, podíl obce 100 tis,Kč Kč. S návrhem starosty
souhlasí při hlasování všech 6 zastupitelů. Starosta se pověřuje k vypracování žádostí o dotace a
k jejím zaslání na krajský úřad.
Ad 7) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje na rok 2009
Starosta informoval o možnosti požádat Liberecký kraj o poskytnutí dotace z Fondu Kulturního
dědictví na rok 2009. Doporučuje tuto žádost uplatnit na opravu hradu Kumburku – oprava a statické
zajištění okružní hradby – 2 etapa v celkových nákladech 150 tis. Kč, kde požadavek o dotaci bude
100 tis. Kč a podíl obce 50 tis. Kč. Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí
dotace ve výši 100 tis. Kč z Fondu Kulturního dědictví Libereckého kraje na rok 2009.

Ad 8) Žádost o poskytnutí dotace s Programu záchrany architektonického dědictví MK na rok
2010

Starosta obce informoval o opravě hradu Kumburku. V tomto roce se provede 2. etapa
opravy okružní hradby 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 – celkem 3 roky. Starosta proto doporučuje požádat v rámci Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2010 také na tuto okružní hradbu – 3. etapu ve stejných
částkách jako v tomto roce tj. 400 tis. požadavek na dotaci a 50 tis. podíl obce jako vlastníka.
Při hlasování všech 6 zastupitelů souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 400 tis. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2010.
Podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti.
Ad 9) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2009
Starosta upozornil na možnost uplatnit žádost o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje na rok 2009. Navrhuje tuto žádost podat na zajištění ochranných prostředků požární
ochrany – obuv, rukavice, přilba a oděv a to pro 5 členů jednotky. Celkové náklady jsou odhadnuty
na 100 tis. Kč, z toho 60% požadavek o dotaci tj. 60 tis. a podíl obce ve výši 40 tis. Kč.Při hlasování 6
zastupitelů souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého
kraje na rok 2009 na zajištění ochranných prostředků požární ochrany v celkových nákladech 100 tis.

kde požadavek o dotaci je 60% tj 60 tis.Kč
žádosti.

Starosta obce se pověřuje k vypracování a k podání

Ad 10) Projednání a schválení dodavatele akce „ statické zajištění a oprava okružní

hradby – 2. etapa“
Starosta navrhuje, aby letošní opravné práce na Kumburku. - statické zajištění a oprava
okružní hradby – 2. etapa proved Tomáš Šimůnek – zednické práce Na uvedenou akci je požádáno o
dotaci v celkovém rozpočtu 450 tis. Kč. Při hlasování všech 6 zastupitelů souhlasí s tím, aby akci
„ Statické zajištění a oprava okružní hradby – 2 etapa „ v areálu hradu Kumburk provedl Tomáš
Šimůnek – zednické práce.

Ad 11) Žádost o poskytnutí finanční podpory v rámci Integrovaného operačního
programu „ E-Government v obcích – CzechPOINT“
Starosta informoval o povinnosti plynoucí z ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., kterým se
zavádí pro obce povinnost vést datovou schránku a Czech POINT. Na zajištění potřebné techniky
může obec požádat ministerstvo vnitra o poskytnutí dotace. Maximální výše výdajů činí 93.927,-Kč
kde požadavek o dotaci představuje 85% tj.79.837,-Kč a podíl obce 14.090,-Kč Starosta obce proto
doporučuje žádost o poskytnutí dotace podat. Při hlasování 6 zastupitelu souhlasí s podáním žádosti o
poskytnutí finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu „ E-Government v obcích –
CzechPOINT“ a v rámci tohoto programu schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Ad.12) Odměny zastupitelstvu obce
Předseda finančního výboru Radek Fejfar informoval o Nařízení vlády č. 20/2009 Sb. o
odměnách za výkon funkce člena zastupitelstev. Navrhuje ponechat
odměny ve stávající výši
(poslední úprava byla schválena zastupitelstvem obce v listopadu 2008) a možnosti navýšení nevyužít.
Odměny za výkon funkce člena navrhuje ponechat v této výši:
- Starosta:
odměna 9131,- + příplatek dle počtu obyvatel 2153, tj. celkem 11.284,-Kč
- Místostarostka: odměna 7509,- + příplatek dle počtu obyvatel 2216, tj. celkem 9.725,-Kč
- Předseda komise ( výboru) a člen zastupitelstva: 840,-Kč + 260,-Kč tj. celkem 1.100,-Kč
- Člen komise ( výboru) a člen zastupitelstva :
540,-Kč + 60,-Kč tj. celkem 600,-Kč
Při hlasování všech 6 zastupitelů schvaluje výši odměn zastupitelstvu obce podle návrhu předseda
finančního výboru Radka Fejfara .

Ad 13) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2009
Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2009 v celkových příjmech 2298.200,-Kč a
v celkových výdajích 2298.200,-Kč. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. . Při hlasování všech 6
zastupitelů schvaluje rozpočet obce na rok 2009 přednesený starostou v celkových příjmech
2298.200,-Kč a v celkových výdajích 2298.200,-Kč .Rozpočet obce na rok 2009 je v příloze č.2 tohoto
zápisu.
Ad 14) Rozpočtový výhled
Starosta přednesl ke schválení rozpočtový výhled hospodaření obce v letech 2009 až 2013.
Rozpočtový výhled přednesený starostou obce při hlasování schvaluje všech 6 zastupitelů.
Rozpočtový výhled je v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Ad 15) Návrh zadání územního plánu obce Syřenov
Starosta informoval o přípravě územního plánu obce Syřenov. Naše obec požádala obec
s rozšířenou působností ( Město Semily) o pomoc při tvorbě územního plánu. První etapu – územně
analytické podklady proto byly vypracovány pověřenými pracovníky Městského úřadu v Semilech.
Dalším pokračování je návrh zadání územního plánu obce Syřenov, který byl těmito pracovníky
připraven a nyní je obci Syřenov předložen k dalšímu shlédnutí s možností úprav. Starosta přečetl
textovou část návrhu zadání a poté předložil mapovou část. Oba dokumenty budou vystaveny na
obecním úřadě a připomínky je možné uplatnit do 26.února, protože do konce února se tyto materiály

musí vrátit zpět na MěÚ Semily. Zprávu starosty o návrhu zadání územního plánu vzalo zastupitelstvo
obce na vědomí.
Ad 16) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce
Starosta požádal zastupitele o schválení odkoupení p.p.č. 389/8…travní porost o výměře 56 m2
k.ú. Žďár u Kumburku od vlastníka paní Marie Kracíkové. Na tomto pozemku je postavena
autobusová zastávka a odkoupením pozemku se majetkové poměry narovnají. Starosta navrhuje
vlastníkovi nabídnout kupní cenu ve výši 20 Kč/ m2. Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí
s odkoupením p.p.č. 389/8…travní porost o výměře 56 m2 ,tj. celkem za 1120 Kč. Starosta se pověřuje
k sepsání převodní smlouvy a k jejímu podpisu.

Ad 17) Prodej obecních pozemků
Starosta obce informoval o žádosti paní Jínové o odkoupení p.p.č. 243 …travní porost
o výměře 319 m2 v katastrálním území Syřenov. Starosta informoval, že na minulém veřejném
zasedání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto o nabídnutí této pozemkové parcely k prodeji vyvěšením
na úřední desce po dobu 15 dnů. Protože tato nutná podmínka prodeje obecního pozemku byla
splněna, navrhuje starosta p.p.č. 243 v k.ú. Syřenov paní Jínové prodat za cenu 16,-Kč/m2, tj. za
celkovou cenu 5.104,-Kč
Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí s prodejem p.p.č. 243 v katastrálním území Syřenov paní Jínové
za 6.380,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování převodní smlouvy a k jejímu podpisu.
Starosta obce informoval o žádosti pana Stanislava Rulce o odkoupení p.p.č. 340/3 …
travní porost o výměře 896 m2 v katastrálním území Syřenov. Starosta informoval, že na minulém
veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto o nabídnutí této pozemkové parcely k prodeji
vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů. Protože tato nutná podmínka prodeje obecního pozemku
byla splněna, navrhuje starosta p.p.č. 340/3 v k.ú. Syřenov panu Stanislavu Rulcovi prodat za cenu
20,-Kč/m2 (pro výstavbu rodinného domu) tj. za celkovou cenu 17.920,-Kč
Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí s prodejem p.p.č. 340/3 v katastrálním území Syřenov panu
Stanislavu Rulcovi za 17.920,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování převodní smlouvy a
k jejímu podpisu. V převodní smlouvě bude ustanovení přednostního předkupního práva obce
Syřenov v případě dalšího převodu pozemku a to za stejných podmínek jako za současného prodeje.
Starosta dále přednesl žádost pana Jaroslava Krtičky o odkoupení p.p.č. 345/5 v k.ú.
Syřenov a pana Jakuba Noska o odkoupení p.p.č 343 , 344, 345/3, 345/4 a 340/4 vše v k.ú. Syřenov.
Starosta upozornil, že se v dnešním projednání bude hlasovat o zveřejnění záměru prodeje uvedených
pozemků vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů.. Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí se
zveřejnění záměru obce prodat p.p.č 340/4, 343 , 344, 345/3, 345/4 a 345/5 vše v katastrálním
území Syřenov.
Ad 18) Pasport místních a účelových komunikací
Starosta obce přednesl pasport místních a účelových komunikací. Starosta informoval o
nutnosti vytvoření tohoto pasportu (přehledu) komunikací proto,aby obecní úřad jako silniční správní
úřad mohl rozhodnou o existenci účelové nebo místní komunikace. Jejich přehled je uveden v příloze
č. 4 tohoto zápisu. K tomuto návrhu pasportu se mohou občané vyjadřovat a připomínkovat ho.
Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí

Ad 19 Úhrada elektřiny v prodejně Syřenov
Starosta informoval o provozu prodejny v Syřenově, která dobře plní funkci zásobování
místních občanů i rekreantů. Protože však stále větší počet občanů nakupuje ve velkých městských
obchodech, hrozí naší obci, že činnost obchodu v Syřenově bude ukončena, Starosta obce proto
navrhuje místní prodejnu podpořit a převzít za ni úhradu spotřeby elektřiny. Při hlasování 6 zastupitelů
souhlasí s převodem úhrad spotřeby elektřiny v prodejně v Syřenově na obec Syřenov

Ad 20) Souhlas s výpůjčkou cest pro poskytnutí dotace

Starosta informoval o žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukce obecních cest
( žádost je podána prostřednictvím Mikroregionu Tábor), kde celkový rozpočet představuje
cca 5 mil Kč. Případná dotace bude ve výši 90% nákladů. Jde o obnovu obecní cesty Žďár,
obecní cesty od prodejny v Syřenově k bývalé hájovně a obecní cesty od Klepandy ke
Kumburku. Protože investorem obnovy v případě poskytnutí dotace nebude naše obec ale
Mikroregion Tábor, bude nutné po dobu obnovy uvedené komunikace Mikroregionu zapůjčit.
Starosta proto navrhuje tuto případnou výpůjčku schválit. Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí
s výpůjčkou obecní cesty Žďár, obecní cesty od prodejny v Syřenově k bývalé hájovně a
obecní cesty od Klepandy ke Kumburku Mikroregionu Tábor a to v případě poskytnutí dotace
v rámci Programu rozvoje venkova.
Ad 21) Schválení aktualizované pojistné smlouvy
Starosta upozornil na stav pojištění obecního majetku. Naše obec má pojistnou
smlouvu uzavřenou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a tato smlouva je již letitá a je
nezbytné ji aktualizovat. Starosta obce proto požádal o její úpravu a její nové znění předkládá
ke schválení zastupitelstvu obce. Při hlasování 6 zastupitelů schvaluje aktualizovanou
pojistnou smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
Ad 22 Různé informace a diskuse
-

starosta informoval o změnách v dani z nemovitostí
starosta informoval o volbách do evropského parlamentu – červen 2009
starosta informoval o maškarním bálu pro děti – na Klepance 19.února

Ad 23 Usnesení č. 1/2009 :
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za rok 2008
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti na zřícenině hradu Kumburk za rok
2008
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2008
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření FRB za rok 2008
- zastupitelstvo obce 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
- zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z investičního fondu
Libereckého kraje na akci „Rekonstrukce požární nádrže Syřenov“ v celkových nákladech 500
tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 400 tis.Kč, podíl obce 100 tis,Kč Kč. Starosta se
pověřuje k vypracování žádosti o dotaci a k jejím zaslání na krajský úřad.
- zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Kulturního
dědictví Libereckého kraje na rok 2009 a to na opravu hradu Kumburku – oprava a statické
zajištění okružní hradby – 2 etapa v celkových nákladech 150 tis. Kč, kde požadavek o dotaci
bude 100 tis. Kč a podíl obce 50 tis. Kč. Starosta se pověřuje k vypracování žádosti o dotaci a
k jejím zaslání na krajský úřad.
- zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400
tis. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2010.
Podíl vlastníka bude 50 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 2009
na zajištění ochranných prostředků požární ochrany
v celkových nákladech 100 tis. kde požadavek o dotaci je 60% tj 60 tis.Kč Starosta obce se
pověřuje k vypracování a k podání žádosti.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby akci „ Statické zajištění a oprava okružní hradby – 2
etapa „ v areálu hradu Kumburk provedl Tomáš Šimůnek – zednické práce.

-

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci
Integrovaného operačního programu „ E-Government v obcích – CzechPOINT“ a v rámci
tohoto programu schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zachováním odměn za výkon funkce člena zastupitelstva ve
stávající výši
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2009 přednesený starostou v v celkových
příjmech 2298.200,-Kč a v celkových výdajích 2298.200,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2009 – 2013 přednesený starostou
obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu tvorby územního plánu obce
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením p.p.č. 389/8…travní porost o výměře 56 m2
v katastrálním území Žďár u Kumburku celkem za 1120 Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem p.p.č. 243 v katastrálním území Syřenov paní Jínové
za 6.380,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování převodní smlouvy a k jejímu podpisu
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem p.p.č. 340/3 v katastrálním území Syřenov panu
Stanislavu Rulcovi za 17.920,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování převodní smlouvy
a k jejímu podpisu. V převodní smlouvě bude ustanovení přednostního předkupního práva
obce Syřenov v případě dalšího převodu pozemku a to za stejných podmínek jako za
současného prodeje
zastupitelstvo obce souhlasí s veřejnou nabídkou k prodeji p.p.č 340/4, 343 , 344, 345/3,
345/4 a 345/5 vše v katastrálním území Syřenov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh pasportu místních a účelových komunikací na
území obce Syřenov přednesený starostou obce
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem úhrad spotřeby elektřiny v prodejně v Syřenově na
obec Syřenov
Zastupitelstvo obce souhlasí s výpůjčkou obecní cesty Žďár, obecní cesty od prodejny
v Syřenově k bývalé hájovně a obecní cesty od Klepandy ke Kumburku Mikroregionu Tábor a
to v případě poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovanou pojistnou smlouvu s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou. Starosta obce se pověřuje k jejímu podpisu

Usnesení schváleno 6 členy zastupitelstva
Ad 24) Závěr
Starosta všem přítomným poděkoval za účast a ve 22.00 hod veřejné zasedání zastupitelstva
obce ukončil.
Starosta obce Ing. Vlastimil Kraus………………………………………………….
Místostarostka Renata Hrdličková…………………………………………………….
Ověřovatel zápisu Milan Čapek…………………………………………………………
Ověřovatel zápisu Radek Fejfar…………………………………………………………

Zapsal V.Kraus

Příloha č. 1
Přehled hospodaření obce Syřenov za rok 2008
(rozpočet

(rozpočet po

Příjmy z daní
(skutečnost) (rozpočet) po změnách) Výdaje běžné
(skutečnost): (rozpočet): změnách):
Daň FO – srážka……….………30.168,20.000 20.000
práce v lese…………………. 1.600
2.000
2.000
Daň FO – z podnikání ……… 64.076,80.000 63.095
pojízdná prodejna… …………5.000,- 5.000
5.000
Dan FO – záv. činnost……
347.556,- 330.000 347.000
protah cest……… ……….. 6.747,- 30.000
7.000
DPH……………………….
746.228,- 640.000 744.000
dopravní obslužnost…. ……. 19.350,- 19.350 19.350
Daň PO…………………….
519.053,- 415.000 519.000
svaz žen…………………
20.000,- 20.000 20.000
Daň z nemov………………..
122.75880.000 80.000
příspěvek na žáky….. …… 165.809,- 130.000 165.809
Daňové příjmy celkem: …. 1829.839,- 1565.000 1773.095 jubilea + narození, děti……. 11.339,- 15.000 13.000
nákup materiálu (toner,… )… 28.544,- 20.000 30.000
poštovné……………………… 1.923,2.000
2.000
Příjmy z běžné činnosti:
nákup služeb……………….. 55.925 ,- 40.000 56.000
-Nájem z bytů…………………. 80.472,80.000 80.000----- bytové hospodářství – opravy…….. 0
10.000
0
-Nájem z hřiště…………………
4.625,3.000
3.000
55% podíl na vytápění úřadu.. 9.856,- 10.000 10.000
-Nájem u půdy od ZEOS……….
1.882 ,1.000
1.000 ---- nájem státu za pozemky…… …6.054,- 6.000
6.000
-Poplatek ze psů………………..
2.940,3.000
3.000 el.energie………………….
65.493,- 70.000 66.000
-Poplatek z popelnic- odpady…. 41.811,40.000 40.000 --- odvoz a uložení odpadů…… 175.396,- 160.000 176.000
-Správní poplatky(trvalý pobyt)
600,1.000
1.000 odměny zastupitelstva………300.840,- 300.840 300.840
-Vodné včetně nájmu vodoměru… 71.513,- 65.000 65.000--- nákup vody od Zeos……. …. 79.072 79.010 79.010
opravy vodovodu ……………..4.558,- 20.000
5.000
Voda - rozbory vody……..…14.952
10.000 15.000
- za odnětí ZPF……………………. 1.139
0
1.139--- poplatek odnětí ZPF ………... 356,0
500
cestovné……………….. … 2.079,- 10.000
3.000
knihy, sbírky,kanc.potřeby… 8.384,- 10.000 10.000
-Příjmy z úroků ……………….….. 8.695,9.000
9.000--- poplatky KB…………………. 7.735,6.780 7.780
pojištění majetku…………....5.220,- 5.220
5.220
-Příjmy ze služeb(internet,ověř. )
2.642
5.000
5.000 ----telefony + internet ….. ………31.475,- 30.000 31.500
-Příjem za prodej pozemků……… 11.165,10.000 10.000
SDH - PHM…………….. ….
0
3.000
0
------------------------------------------------------------------------------- SDH – výzbroj Žďár…..……19.624,- 30.000 20.000
Běžné příjmy celkem: ……227.484,- 217.000 ,- 218.139,- SDH - příspěvek ……… ..…11.5004.000 11.500
odměny ostatní………… . 67.650,- 65.000 68.000
platba domovu důchodců Semily..6.468,- 0
6.468
platby daní………………………726
2.000
2.000
příspěvek hokejistům a pinčes….15.000 5.000
15.000
Běžné výdaje celkem: ………1148.675,- 1130.200,- 1158.997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poskytnuté dotace a dary:
Investiční a dotované výdaje:
-Dotace státu na státní správu…. …. …. 7.200,- 7200,- 7.200
Oprava VO a rozhlasu …….682,- 100.000
87.000
- Dotace na volby do zast.krajů…………12.766
0
12.766 ---Náklady na volby ……… 12.766,0
12.766
-Dotace na opravu Kumburku-hradba…400.000
0
400.000-Oprava hradu Kumburk -hradba 450.000 70.000 450.000
-Dotace z POV na hřiště Žďár-doplatek..36.000 36.000 36.000--Sportovní hřiště Žďár-kurt…….462.672, 300.000 463.000
-Dotace z POV na obnovu kampeličky..345.600 0 345.600----Obnova kampeličky…………551.951 200.000 552.057
- Dotace na ořez buků na Kumburku 29.560 0 29.560 ----Stabilizace dvou buků ………… 29.560,0
29.560
Nová aut. Čekárna u prodejny……..60.000,- 60.000 60.000
Projekty na obnovu obec. Cest…….53.550,0
54.000
Křovinořez (2ks) a sekačka (2ks)…...37.703,- 45.000 38.000
Dotace celkem:……………..831.126,- 43.200,- 831.126,- Celkem inv. a dotované akce :…1743.884,- 775.000 1746.383
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mimořádné příjmy:
Mimořádné výdaje:
Splátky půjček : ………………….. 63.751-Kč 64.000
64.000 Poskytnutá půjčka Pavel Stopa:….10.000
0
10.000
Mimořádné příjmy celkem :…….63.751
64.000
64.000 Mimořádné výdaje celkem:
10.000
0
10.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospodaření fondu bydlení (FRB):
-splátky půjček ……. ……………39.000
39.000,- 39.000
- půjčka z FRB……………………… 0
0
0
- úrok u KB……………….…….
4.929,4.000,- 4.000
- Poplatek za vedení účtu FRB…… 1.470,- 2.000,- 2.000
Hospodaření FRB celkem:……. 43.928,43.000,- 43.000
Cekem : ………………………… 1.470 ,- 2.000 2.000,Výsledek hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2006 celkem : + 42.458,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospodaření za Mikroregion TÁBOR:
poplatek na chod mikroregionu… 11.557,- v rozpočtu …..25.000 12.000
Předán dar obci Syřenov –oplocení hřiště Žďár v hodnotě 125.000,-Kč -dotace z roku 2008 (85.250,-Kč) a podíl obce 2008 (39.750Kč)
Výsledek MR TÁBOR celkem….. –11.557,-…
Skutečnost:
Rozpočet: Upr. rozpočet:
Skutečnost:
Rozpočet: Upr. rozpočet
za Obec příjmy celkem: 2996.128,- 1932.200
2929.360
za obec výdaje: 2915.586,- 1932.200 ,- 2929.360,-

Výsledek roku 2008…… + 80.542-Kč (včetně hospodaření FRB)

Příloha č. 2

Obec Syřenov

Příjmová část rozpočtu pro rok 2009
v Kč
Par.
Tř.č.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4

Pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1334
1337
1341
1311
1511

2310
3419
3612
6171
6171
6310
3699

2111
2131
2132
2111
2131
2141
2141
2460

6171

3111
4112
4222

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 telefony, ověřování…
Nájem ze zeměd. půdy
Příjmy z úroků
FRB úroky
Splátky půjček
Nedaňové příjmy celkem:
Příjem z prodeje pozemků
Kapitálové příjmy celkem:
Dotace od KULK na výkon st. správy
Doplatek dotace na Radnici
Dotace celkem:
PŘÍJMY CELKEM:

Saldo:

Příjmy
- Výdaje
= Výsledek

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

Návrh
rozpočtu
2008
350 000
70 000
30 000
520 000
750 000
0
46 000
3 000
1 000
130 000
1 900 000
85 000
10 000
81 000
3 000
2 000
8 000
3 900
99 500
292 400
60 000
60 000
7 400
38 400
45 800
2 298 200

2 298 200
2 298 200
-

Obec Syřenov

Výdajová část rozpočtu pro rok 2009
v Kč
Par.

Pol.

Odvětví

Zodpovídá

Tř.č.

5

1031

5169

5

2212

5169

5

2221

5323

5
5
5

2310
2310
2310

5151
5169
5171

5

3113

5909

5

3322

5171

5
5

3399
3399

5194
5492

5

3419

5229

5

3421

5229

5
5

3631
3631

5154
5171

5

3639
5 3699

5329
5163

5

3722

5169

5
5
5

5512
5512
5512
5512

5139
5156
5169
5229

5

6112

5023

5
5

6171
6171

5021
5136

5
5
5
5
5
5

6171
6171
6171
6171
6171
6171

5137
5139
5155
5161
5162
5163

Běžné výdaje:
Pěstební činnost v lese
Pěstební činnost v lese
Silnice
Zimní údržba obecních cest
Provoz veřejné silnišní dopravy
Příspěvek na zajištění zákl. dopravy
Pitná voda
Dodávka vody od ZEOS Lomnice a.s.
Vzorky vody
Opravy a udržování
Základní školy
Příspěvky za žáky
Oprava kult. památek
Oprava hradu Kumburk
Záležitosti kultury
Věcné dary
Dary obyvatelstvu
Tělovýchova
Příspevek hokejistům a na stolní tenis
Využití volného času dětí a
mládeže
Příspěvek Svazu žen
Veřejné osvětlení
Nákup el. energie
Opravy a udržování
Komunál.služby a územ.rozvoj:
Příspěvek MR Tábor
Poplatky za vedení účtů FRB
Nakládání s odpady
Sběr a svoz kom. odpadu
Požární ochrana
Nákup materiálu
PHM
Služby (proškolení velitelů a stroj.)
Příspěvky SDH
Zastupitel.a místní správa:
Zastupitelstvo obce - odměny
Činnost místní správy
Odměny
Knihy, sbírky zákonů…
Drobný inv. majetek Čzech point a
DS
Nákup materiálu
Pevná paliva
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněž. ústavů a pojištění

Návrh
rozpočtu 2008

Kraus

2 000 Kč

Kraus

15 000 Kč

Kraus

19 350 Kč

Kraus
Kraus
Kraus

98 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč

Kraus

165 000 Kč

Kraus

50 000 Kč

Hrdličková
Hrdličková

5 000 Kč
5 000 Kč

Hrdličková

15 000 Kč

Hrdličková

20 000 Kč

Kraus
Kraus

70 000 Kč

Kraus
Kraus

25 000 Kč
2 000 Kč

Kraus

170 000 Kč

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

40 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč

Kraus

333 660 Kč

Hrdličková
Kraus

40 000 Kč
10 000 Kč

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč
30 000 Kč
13 000 Kč

5
5
5
5

6171
6171
6171
6171

6
6

3419
3419

6
6

5512
6171
6171
3639

6

5164
5169
5173
5362

Nájemné
Nákup služeb
Cestovné
Daně
Běžné výdaje celkem

Kapitálové výdaje:
6121 Hřiště Žďár
6121 obnova obecních cest
rekonstrukce požární nádrže v
6121 Syřenov
6121 Rekonstrukce Kampeličky v Syřenově
nákup pozemku od státu
5169 Územní plán
Kapitálové výdaje celkem:
Výdaje celkem:

Rozpočtový výhled Obce Syřenov na období let 2009-2013

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

6 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
1 190 Kč
1 228 200 Kč

Kraus
Kraus

30 000 Kč
500 000 Kč

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

100 000 Kč
300 000 Kč
40 000 Kč
100 000 Kč
1 070 000 Kč
2 298 200 Kč

Příloha č.3
V tis. Kč

TEXT:

skuteč
nost
2005

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

1349
272

1275
331

1465
331

1876
278

1900
292

2100
295

Kapitálové příjmy

19

77

0

11

60

1640

1683

1796

2165

513

816

731

Příjmy celkem:

2153

2499

Provozní výdaje:

1569

výhled
2012

výhled
2013

2150
300

2200
305

2200
310

0

0

0

0

2252

2395

2450

2505

2510

831

46

8

8

8

8

2527

2996

2298

2403

2458

2513

2518

1767

1738

1787

1228

1350

1400

1400

1400

866

778

830

1129

1070

1000

1000

1000

1000

Výdaje velkem:

2435

2545

2568

2916

2298

2350

2400

2400

2400

Saldo příjmů a výdajů

-282

-46

-41

80

0

53

58

113

118

splátky úvěru:
použití prostředků min.
let:

282

46

41

0

0

0

0

0

0

Přebytek hospodaření:

0

0

0

80

0

53

58

113

118

Vlastní příjmy celkem:
Dotace:

Kapitálové výdaje:

skutečn skutečn skutečn
ost 2006 ost 2007 ost 2008

výhled
2009

výhled
2010

výhled
2011

FINANCOVÁNÍ - z toho:

Pasport místních a účelových komunikací – obec Syřenov
číslo

Místní název

1 Klepanda - Kumburk

Kategorie
místní komunikace III.tř.

Délka
(m)
2330

Příloha č. 4
délky dle druhů povrchu
850 m asfaltobeton, 950 m živičné, 530 m štěrk

2 Klepanda - Palas

místní komunikace III.tř.

500 celá zpevněná - recyklát

3 Klepanda - Nová Ves nad Pop

místní komunikace III.tř.

900 600 m štěrk, 300 m nezpevněná

4 Syřenov - Chloumek

účelová komunikace

980 nezpevněná

5 K lomu

účelová komunikace

980 živičný povrch

6 Potůčky

účelová komunikace

150 zpevněná - štěrk

7 Na Kumburk

účelová komunikace

230 zpevněná - štěrk

8 Kampelíkův mlýn- ke Kumburku

účelová komunikace

1370 zpevněná - štěrk

9 Prodejna - hájovna Špůr

místní komunikace III.tř.

570 570 zpevněná - recyklát

10 Hájovna Špůr - lesem na křižovatku

účelová komunikace

420 420 m zpevněná cesta lesem

11 Škola - dílny

účelová komunikace

380 celá zpevněná - recyklát

12 Svoboda - Chmelík - Vejnar

účelová komunikace

400 160 m štěrk , 240 m nezpevněná

13 Knap - Hrdličková

místní komunikace III.tř.

240 160 zpevněná - recyklát, 80 nezpevněná

14 Špůr - na Krsmol

účelová komunikace

860 nezpevněná

15 Špůr - Ke Kumburku

účelová komunikace

560 nezpevněná

16 Syřenov - pěšinkama k Újezdci

účelová komunikace

160 nezpevněná

17 Újezdec - vedle studny

účelová komunikace

150 70 m štěrk, 80 m nezpevněná

18 Újezdec - ke Křížom

účelová komunikace

120 zpevněná - štěrk

19 Újezdec - k Suchardom

účelová komunikace

20 Újezdec - Vik - potůčky

účelová komunikace

21 Újezdec - zkratka na Soběraz

účelová komunikace

22 Újezdec - za hájovnu

účelová komunikace

23 Újezdec - do Bradlecké Lhoty - Lipina

účelová komunikace

1100 nezpevněná

24 Újezdec - Ježková - Bradlec

účelová komunikace

480 nezpevněná

25 Újezdec - ze silnice na Bradlec

účelová komunikace

950 zpevněná - štěrk

26 Újezdec - ke koupališti Br. Lhota

účelová komunikace

160 zpevněná - štěrk

27 Újezdec - Novotný

účelová komunikace

200 zpevněná - šterk

28 Újezdec - Žďár zkratka lesem

účelová komunikace

500 nezpevněná

29 Újezdec - Pěšinkama

účelová komunikace

420 nezpevněná

30 Újezdec - Sál - pod Kumburk

účelová komunikace

980 nezpevněná

31 Žďár - obec

místní komunikace III.tř.

660 celá zpevněná - recyklát

32 Žďár - Bláha k hasičárně

Místní komunikace III.tř.

180 zpevněná - štěrk

33 Žďár - Krejčí do pole

účelová komunikace

250 100 m 3těrk, 150 m nezpevněná

34 Žďár - Horákovi, Hušněr

účelová komunikace

35 Žďár - za Holečkem do pole

místní komunikace III.tř.

475 155 štěrk, 320 m nezpevněná

36 Žďár - za Domlátilem k lesu

účelová komunikace

120

37 Žďár - za Valentovou

účelová komunikace

450 80 m štěrk, 370 m nezpevněná

38 Žďár -Valentová k lesu

účelová komunikace

320 nezpevněná

39 Žďár - Čurdová -Kraus

účelová komunikace

230 zpevněná

40 Žďár - Čurdová k Ploužnici

účelová komunikace

35 zpevněná - štěrk

41 Žďár - Čurdová - Buchar

účelová komunikace

290 zpevněná - Štěrk

42 Žďár - Novákovi k lesu

účelová komunikace
Celkem:

Legenda:
Syřenov
Újezdec
Žďár u Kumburku

60 zpevněná - štěrk
750 50 m štěrková, 700 m nezpevněná
75 nezpevněná
180 30 m štěrk, 150 m nezpevněná

80 zpevněná - štěrk
zpevněná - štěrk

186 Nezpevněná
20431

