Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů, 2 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 většiny zastupitelů. Požádal paní Renatu 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 návrh programu
dnešního veřejného zasedání:
Prodej akcií České spořitelny a.s.
Žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na rok 2011 – komunikace
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz pojízdné prodejny
Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci za rok 2009
Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Kácení lípy ve Žďáru u Kumburku
Výběr dodavatele pro akci „Oprava a statické zajištění okružní hradby-3. etapa“
v areálu hradu Kumburk
8) Oprava vodovodu Syřenov
9) Obecně závazná vyhláška o místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
10) Různé
11) Usnesení č.2/2010
12) Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Při hlasování 5 zastupitelů souhlasí s dnešním výše uvedeným programem veřejného zasedání
zastupitelstva obce Syřenov.
Ad 1) Prodej akcií České spořitelny a.s.

Starosta obce přednesl nabídku firmy Finance Zlín a.s. k odkoupení akcií České
spořitelny a.s.. Obec Syřenov je vlastníkem 200 ks těchto akcií. Při hlasování 5 zastupitelů
nesouhlasí s prodejem akcií České spořitelny a.s. firmě Finance Zlín a.s.
Ad2)Žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na rok 2011 – komunikace
Starosta obce informoval o výsledku žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova, kterou podal Mikroregion Tábor na podzim 2009 a ve které bylo žádáno i na
obnovu 4 místních komunikací ve vlastnictví obce Syřenov. Této žádosti nebylo vyhověno –
počet dosažených bodů žádosti nestačil na kladné vyřízení žádosti a to z důvodu poskytnuté
dotace Mikroregionu Tábor v roce 2009 – bodově zvýhodněný je subjekt, který dosud dotaci
z tohoto programu nečerpal. Zprávu starosty vzalo zastupitelstvo obce na vědomí. Starosta
obce doporučuje znovu o tuto dotaci požádat – další kolo bude vyhlášeno na podzim 2010
nebo na jaře 2011. Starosta obce ale doporučuje nežádat prostřednictvím Mikroregionu Tábor,
ale již samostatně za Obec Syřenov. Při hlasování 5 zastupitelů souhlasí s přípravou
podkladů pro podání nové žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova tak, aby
žadatelem byla Obec Syřenov. Starostovi obce se ukládá zajistit potřebné doklady k podání
této žádosti.

Ad 3 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz pojízdné prodejny
Starosta obce přečetl žádost Pekařství Bohemia s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku
na podporu provozu pojízdné prodejny. Při hlasování 5 zastupitelů nesouhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku na provoz pojízdné prodejny firmě PEKAŘSTVÍ BOHEMIA s.r.o.

Ad 4) Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci za rok 2009
Starosta obce přečetl zprávu Policie České republiky – obvodního oddělení Lomnice
nad Popelkou o bezpečnostní situaci za rok 2009 v územním obvodu Syřenov, Újezdec a
Žďár u Kumburku. Zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2009 vzalo zastupitelstvo obce na
vědomí.

Ad 5) Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ
Distribuce a.s.. Věcné břemeno se týká obecních pozemků v katastrálním území Žďár u
Kumburku a to p.p.č. 542/1 a p.p.č. 542/2 – tzv „obecní cesta“ ve Žďáru u Rumburku, kde
ČEZ Distribuce podél této cesty provedl opravu vedení nízkého napětí a věcné břemeno bude
této firmě zaručovat přístup k tomuto vedení v případě oprav či údržby. Při hlasování 5
zastupitelů souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ
Distribuce a.s. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.

Ad 6 ) Kácení lípy ve Žďáru u Kumburku

Starosta upozorňuje na možné ohrožení při rozlomení lípy – památného stromu ve
Žďáru u Kumburku na p.p.č. 541/2 v místě rozdvojení. Tento strom není chráněný a lze ho
proti rozlomení zajistit, pokácet či provést ořez. V diskusi převládl názor požádat odbornou
firmu , která by stav stromu zhodnotila a na základě tohoto posouzení dále postupovat. Při
hlasování 5 zastupitelů nesouhlasí s pokácením lípy na p.p.č. 541/2 v katastrálním území
Žďár u Rumburku.

Ad 7) Výběr dodavatele pro akci „Oprava a statické zajištění okružní hradby – 3. etapa“
v areálu hradu Kumburk
Starosta navrhuje, aby letošní opravné práce na Kumburku. - statické zajištění a
oprava okružní hradby – 3. etapa provedl Tomáš Šimůnek – zednické práce Na uvedenou
akci je požádáno o dotaci v celkovém rozpočtu 450 tis. Kč. Při hlasování všech 5 zastupitelů
souhlasí s tím, aby akci „ Statické zajištění a oprava okružní hradby – 3 etapa „ v areálu hradu
Kumburk provedl Tomáš Šimůnek – zednické práce.

Ad 8) Oprava vodovodu Syřenov

Starosta upozorňuje na pravděpodobný únik vody z obecního vodovodního řadu.
Nasvědčuje tomu neobvykle vysoký odběr vody od firmy ZEOS Lomnice a.s. za rok 2009.
Starosta žádá všechny odběratele vody o zvýšenou pozornost – zejména ohlášení
podmáčených ploch v místech, kde dosud podmáčení nebylo. Informaci starosty vzalo
zastupitelstvo obce na vědomí.

Ad 9 Obecně závazná vyhláška o místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Starosta obce přednesl návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, kterou se u staveb pro individuální rekreaci a
rodinné domy využívané k individuální rekreaci stanovuje koeficient 1,5. Při hlasování 5
zastupitelů schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí, kterou se u staveb pro individuální rekreaci a rodinné domy
využívané k individuální rekreaci stanovuje koeficient 1,5. Vyhláška je uvedena v příloze č. 1
tohoto zápisu a nabude účinnosti 1.1.2011.

Ad 10) Různé informace a diskuse
- starosta informoval o miniveletrhu, který se bude konat 16.17.4 v Sokolovně v Lomnici
nad P.
- starosta upozornil na výměnu řidičských průkazů a s tím i na rozšíření úředních hodin na
odboru dopravy a odboru správním MěÚ Semily – každé pondělí jsou úřední hodiny
prodlouženy do 18.30 hod.
- Starosta informoval o kácení topolů podél silnice III2849
- Starosta informoval o akci Mikroregionu Tábor Děti vítají jaro, kterém se uskuteční
3.6.2010 v Rovensku pod Tr.
- Starosta upozornil na povinné očkování skotu, ovcí a koz proti katarální horečce ovcí,
které bude probíhat do 30.4.2010

Ad 11) Usnesení č. 2/2010 :
- zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem akcií České spořitelny a.s. firmě Finance
Zlín a.s.
-

zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o neposkytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Mikroregionu Tábor naší obci na
obnovu místních komunikací. Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou podkladů pro
podání nové žádosti o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova tak, aby
žadatelem byla Obec Syřenov. Starostovi obce se ukládá zajistit potřebné doklady
k podání této žádosti.

-

zastupitelstvo obce
pojízdné prodejny

-

zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Policie České republiky o bezpečnostní
situaci ve správním území obce Syřenov za rok 2009

-

zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ve
prospěch ČEZ Distribuce a.s. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy

-

zastupitelstvo obce nesouhlasí s pokácením lípy na p.p.č. 541/2 v katastrálním území
Žďár u Kumburku

-

zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby akci „ Statické zajištění a oprava okružní
hradby – 3 etapa „ v areálu hradu Kumburk provedl Tomáš Šimůnek – zednické
práce.

nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na provoz

-

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, kterou se u staveb pro individuální
rekreaci a rodinné domy využívané k individuální rekreaci stanovuje koeficient 1,5

Usnesení schváleno 5 členy zastupitelstva

Ad 12) Závěr
Starosta všem přítomným poděkoval za účast a ve 21.00 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

Obec Syřenov
Obecně závazná vyhláška č.1/2010,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 9.4.2010 usneslo vydat na základě § 11
odst. 3, písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí .

Čl. 1

Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
U staveb uvedených v §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve
tj. u staveb pro individuální rekreaci, u rodinných domů
znění pozdějších předpisů
využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto
stavbám s výjimkou garáží se stanovuje v celé obci Syřenov koeficient 1,5.

Čl.2

Výpočet daně
Poplatník daně nemá povinnost podat nové přiznání daně případně dílčí daňové přiznání .
Výpočet daně dle stanoveného koeficientu provede správce daně (finanční úřad).
Čl. 3

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dne 1.1.2011

Renata Hrdličková
……………………
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.4.2010
Sejmuto z úřední desky dne:

ing. Vlastimil Kraus
…………………………
starosta

