Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 11.6.2010 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 8 občanů, 1 host.
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:
1) Schválení vydání územního plánu Syřenov
2) Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Syřenov za rok 2009
3) Rozpočtové opatření č. 1
4) Projednání postupu opravy požární nádrže v Syřenově
5) Odkoupení pozemků od státu
6) Zrušení fondu rozvoje bydlení
7) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Syřenov pro další volební období
8) Výběr dodavatele pro pořízení ochranných prostředků JSDH Syřenov
9) Připojení obce Syřenov ke komunitnímu plánování Města Semily
10) Zpráva o výsledku voleb do Parlamentu ČR za volební okrsek Syřenov
11) Zrušení pokladního limitu
12) Žádost o bezúplatný převod zemědělských pozemků na obec
13) Různé informace a diskuse
14) USNESENÍ
15) Závěr
Při hlasování zastupitelů souhlasí s dnešním výše uvedeným programem veřejného zasedání
zastupitelstva obce Syřenov.

Ad 1) Schválení vydání územního plánu Syřenov
Starosta informoval o postupu při schvalování vydání územního plánu Syřenov. Požádal
zastupitele o postupné hlasování u následujících textů:
-„ Zastupitelstvo obce Syřenov OVĚŘILO v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
Územní plán Syřenov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje a dále, že nebyly
řešeny žádné rozpory“ – při hlasování schvaluje 6 zastupitelů
-„Zastupitelstvo obce Syřenov SOUHLASÍ s vyhodnocením připomínek uplatněných k veřejnému
projednání Návrhu Územního plánu Syřenov“ - při hlasování schvaluje 6 zastupitelů
-„Zastupitelstvo obce Syřenov VYDÁVÁ v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2
a za použití ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů - Územní plán Syřenov opatřením obecné povahy“ - při hlasování schvaluje 6
zastupitelů.

-„Zastupitelstvo obce Syřenov SCHVALUJE shromažďování žádostí na změnu Územního plánu
Syřenov v termínu do 3 let od schválení vydání Územního plánu Syřenov zastupitelstvem obce, a dále
do 3 let od schválení zprávy o uplatňování územního plánu zastupitelstvem obce. Následně budou
žádosti předány pořizovateli územního plánu k posouzení úplnosti a vydání stanoviska k jednotlivým
žádostem, přičemž pořizovatel toto stanovisko předloží zastupitelstvu obce k rozhodnutí v rámci
zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období“ – při hlasování schvaluje 6 zastupitelů
Ad 2) Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Syřenov za rok 2009
Starosta přednesl závěrečný účet obce Syřenov za rok 2009 a zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Syřenov za rok 2009, které bylo provedeno pracovníkem odboru kontroly Krajského
úřadu Libereckého kraje ing. Janou Novákovou.
Při přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2009 nebyly zjištěny nedostatky:
Při hlasování 6 zastupitelů schvaluje závěrečný účet obce Syřenov spolu se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2009 bez výhrad. Závěrečný účet Obce Syřenov za
rok 2009 je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu

Ad 3) Rozpočtové opatření č. 1
Starosta informoval o dotaci, kterou obdržela Obce Syřenov od krajského úřadu na
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 20.000,-Kč. O tuto
částku bude navýšena příjmová část rozpočtu a o stejnou částku budou navýšeny výdaje na
zajištění těchto voleb. Při hlasování 6 zastupitelů schvalují rozpočtové opatření č. 1

Ad 4) Projednání postupu opravy požární nádrže v Syřenově
Starosta informoval o zamítnutí žádosti naší obce o poskytnutí dotace z Grantového
fondu Libereckého kraje na opravu požární nádrže v Syřenově. V rozpočtu je zatím počítáno
s částkou 100 tis. Kč jako povinný podíl obce na akci. V případě neposkytnutí dotace lze tuto
částku uspořit nebo ji lze použít na částečnou opravu. V diskusi převládl názor neprovádět
opravu požární nádrže v tomto roce, ale pokusit se informovat o možnostech a postupech
opravy.
Ad 5) Odkoupení pozemků od státu
Starosta předložil návrh smlouvy, kterou Obec Syřenov od státu odkoupí stavební
parcelu č. 142, stavební parcelu č. 161 a p.p.č. 87 vše v katastrálním území Syřenov za cenu
100.000,-Kč. O odkoupení uvedených pozemků Obec Syřenov usiluje již delší dobu a
navržená kupní cena je vyšší než která byla Obcí Syřenov rozporovaná. Předpoklad na
snížení kupní ceny tedy není. Starosta doporučuje schválení výše uvedeného návrhu kupní
smlouvy. Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterou obec Syřenov kupuje stavební parcelu
p.č. 142 o výměře 162 m2, stavební parcelu p.č. 161 o výměře 37 m2 a p.p.č. 87 o výměře 605 m2 vše
v katastrálním území Syřenov za kupní cenu ve výši 100.000,-Kč. Starosta obce se pověřuje k podpisu
této kupní smlouvy

Ad 6) Zrušení fondu rozvoje bydlení
Starosta upozornil na bezúročnou půjčku z Ministerstva místního rozvoje, kterou obec
Syřenov získala v červenci 2000 se splatností 10 let na zřízení fondu rozvoje bydlení Tuto
půjčku musí Obec Syřenov v červenci tohoto roku vrátit Ministerstvu místního rozvoje. Poté
bude možné fond dále provozovat nebo ho bude možné na základě rozhodnutí zastupitelstva
obce zrušit. Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí se zrušením Fondu rozvoje bydlení a to po
vrácení bezúročné půjčky Ministerstvu místního rozvoje. Zůstatek fondu bude převeden na
běžný účet obce Syřenov.

Ad 7) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Syřenov pro další volební období
Starosta požádal zastupitele o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Syřenov pro
další volební období. Obec Syřenov může mít 5 – 15 členů zastupitelstva. Při hlasování 6
zastupitelů stanovuje počet členů zastupitelstva obce Syřenov pro další volební období na 7

Ad 8) Výběr dodavatele pro pořízení ochranných prostředků JSDH Syřenov
Starosta informoval o dotaci, kterou obec Syřenov získala od Libereckého kraje ve výši 48 tis.
Kč na pořízení ochranných prostředků Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Syřenově. Podíl obce
bude 40 - 50 tis. Kč, celkový náklad je tedy 80-90 tis. Kč. V tomto nákladu bude pořízeno 5 páru bot,
5 ochranných přileb, 5 párů zásahových rukavic a 5 zásahových obleků. Starosta obce navrhuje tuto
zakázku zadat Okresnímu sdružení hasičů Semily zejména s ohledem na dobrou spolupráci
v minulých letech. Při hlasování 6 zastupitelé schvalují za dodavatele ochranných prostředků pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Syřenov Okresní sdružení hasičů Semily.

Ad 9) Připojení obce Syřenov ke komunitnímu plánování Města Semily
Starosta obce upozornil na možnost připojení se ke komunitnímu plánování Města
Semily. Pokud se Obec k tomuto komunitnímu plánování připojí, nebude muset komunitní
plánování zajišťovat sama. Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí se zapojením Obce Syřenov do
procesu komunitního plánování sociálních služeb na Semilsku.

Ad 10) Zpráva o výsledku voleb do Parlamentu ČR za volební okrsek Syřenov
Starosta přednesl zprávu o výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky za volební okrsek Syřenov. Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.
Zpráva je v příloze č.2 tohoto zápisu
Ad 11) Zrušení pokladního limitu
Starosta požádal zastupitele o zrušení pokladního limitu, který je ve výši 50.000,-Kč a
občas je v pokladně zůstatek hotovosti vyšší. Zrušení pokladního limitu bylo doporučeno i
kontrolním pracovníkem krajského úřadu. Při hlasování 6 zastupitelů schvaluje zrušení
pokladního limitu ve výši 50.000,-Kč.

Ad 12) Žádost o bezúplatný převod zemědělských pozemků na obec
Starosta upozornil na možnost požádat Pozemkový fond České republiky o
bezúplatné převedení pozemků určených územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení
nebo veřejně prospěšnou stavbou na obec. V případě naší obce se tato možnost týká p.p.č.
470/19…orná o výměře 0,7700 ha, p.p.č. 470/14…orná o výměře 0,5455 ha a p.p.č.
510/8….orná o výměře 0,7868 ha vše v katastrálním území Žďár u Kumburku, kde jsou části
těchto parcel určeny naším územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení a p.p.č. 589/3
….trvalý travní porost o výměře 1,2933 ha v katastrálním území Syřenov, kde je část tohoto
pozemku určena k zastavění veřejně prospěšnou stavbou. Žádost o převedení pozemků na
obec se proto nebude týkat celé výměry uvedených pozemků, ale jen jejich dotčený částí. Při
hlasování 6 zastupitelů souhlasí s podáním žádosti o bezúplatné převedení pozemků určených
územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení nebo veřejně prospěšnou stavbou na obec.
Žádost se bude týkat části p.p.č. 470/19, části p.p.č. 470/14, části p.p.č. 510/8 vše
v katastrálním území Žďár u Kumburku a části p.p.č. 589/3 v katastrálním území Syřenov.
Starosta obce se pověřuje k podání této žádosti

Ad 13) Různé informace a diskuse
-

starosta informoval chovatelském dnu Syřenov 2010, který se bude konat příští pátek 18.6.2010
starosta informoval o výstavě fuchsií pana Suchardy v Újezdcích – od 10. do 18. července
starosta informoval o výměně řidičských průkazů – termín do 31.12.2010

Ad 14) Usnesení č. 3/2010 :
- Zastupitelstvo obce Syřenov OVĚŘILO v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
Územní plán Syřenov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje a dále, že nebyly
řešeny žádné rozpory.
-Zastupitelstvo obce Syřenov SOUHLASÍ s vyhodnocením připomínek uplatněných k veřejnému
projednání Návrhu Územního plánu Syřenov.
-Zastupitelstvo obce Syřenov VYDÁVÁ v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 a
za použití ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů - Územní plán Syřenov opatřením obecné povahy.
-Zastupitelstvo obce Syřenov SCHVALUJE shromažďování žádostí na změnu Územního plánu
Syřenov v termínu do 3 let od schválení vydání Územního plánu Syřenov zastupitelstvem obce, a dále
do 3 let od schválení zprávy o uplatňování územního plánu zastupitelstvem obce. Následně budou
žádosti předány pořizovateli územního plánu k posouzení úplnosti a vydání stanoviska k jednotlivým
žádostem, přičemž pořizovatel toto stanovisko předloží zastupitelstvu obce k rozhodnutí v rámci
zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
-Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2009 spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2009 bez výhrad
-Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1
-Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, kterou obec Syřenov kupuje stavební parcelu p.č. 142 o
výměře 162 m2, stavební parcelu p.č. 161 o výměře 37 m2 a p.p.č. 87 o výměře 605 m2 vše
v katastrálním území Syřenov za kupní cenu ve výši 100.000,-Kč. Starosta obce se pověřuje
k podpisu této kupní smlouvy
-Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením Fondu rozvoje bydlení a to po vrácení bezúročné půjčky
Ministerstvu místního rozvoje. Zůstatek fondu bude převeden na běžný účet obce Syřenov
-Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce Syřenov pro další volební období na
7
-Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele ochranných prostředků - pět souprav (boty, přilba,
rukavice a vícevrství oděv) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Syřenov v celkové hodnotě cca
90 tis.Kč Okresní sdružení hasičů Semily
-Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením Obce Syřenov do procesu komunitního plánování
sociálních služeb na Semilsku.
-Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení pokladního limitu ve výši 50.000,-Kč

- Zastupitelsto obce souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod zemědělských
pozemků podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů určených územním plánem Syřenov k zastavění stavbou pro bydlení nebo veřejně
prospěšnou stavbou na obec Syřenov. Žádost se bude týkat části p.p.č. 470/19, části p.p.č.
470/14, části p.p.č. 510/8 vše v katastrálním území Žďár u Kumburku a části p.p.č. 589/3
v katastrálním území Syřenov. Starosta obce se pověřuje k podání této žádosti
Usnesení schváleno 6 členy zastupitelstva

Ad 15) 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

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 2009
text

SR 2009

UR 2009

Skutečnost 2009

vyjádřeno v Kč
% plnění (UR)

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

2298.200
1900.000
292.400
60.000
45.800

2703.481
1630.000
346.535
80.000
646.946

2689.936
1629.022
334.412
79.556
646.946

99,50
99,93
96,50
111,7
100

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

2298.200
1328.200
970.000

3171.587
2131.698
1039.889

3163.491
2124.162
1039.329

99,74
99,67
99,94

Saldo

0

0

-473.555

Financ. (tř. 8)

0

0

473.555

Hospodaření fondu rozvoje bydlení v r. 2008
Počáteční stav k 1.1.2009
(účet 236/31)
Splátky půjček od občanů
Přijaté bankovní úroky
Poskytnutá půjčka
Poplatky
Zůstatek k 31.12. 2009
(= účet 236/31)

130.064,87
34.000,00
4.453,18
0,1.547,00
166.971,05

Poskytnuté dotace:
vyjádřeno v Kč
účel

UZ/polo
žka

Na výkon st.správy

4112

poskytnuto

čerpáno

rozdíl

7.400

7.400

0

4116

400.000

400.000

0

Ochranné prostředky JSDH 4122
Školení JSDH Syřenov
4122

60.000
4.165

60.000
4.165

0
0

CZECH Point
Obnova radnice-doplatek
Dotace na územní plán
Volby do EP

79.837

71.596

8.241

38.400

38.400

0

50.000

50.000

0

20.000

15.385

4.615

Oprava Kumburku MK

4116
4222
4222
4111

Dotace celkem

659.802

Majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Úhrnem
zásoby
Stav běžného účtu
Stav účtu FRB
Pohledávky – půjčky obyvatelstvu (účet 275)
Pohledávky - půjčky obyv.z FRB ( účet 277)
Závazky – půjčka MMR
Poskytnuté zálohy
( účet 314)
Pohledávky
( účet 315)

Schváleno zastupitelstvem obce dne 11.6.2010

Vypracoval V.Kraus

Vyvěšeno: 25.5.2010
Sejmuto: 12.6.2010

12.856

646.946

Stav 1.1.
162.609
14018.868

změna
178.024
781.639

Stav 31.12
340.633
14800.507

20.000

0

20.000

959.663

15161.140

-743
-42.355,05
36.906,18
-65.418
-34.000
0
3.120
-780

21.992
35.110,15
166.971,05
58.329
55.000
200.000
35.290
1800

14201.477
22.735
77.465,20
130.064,87
123.747
89.000
200.000
32.170
2.580

Příloha č. 2

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Syřenov
Okrsky
Volební
Odevzdané Platné % platných
Voliči Vydané
v
seznamu
obálky
účast
v
%
obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
1
1
100,00 167
126
75,45
126
125 99,21
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Syřenov – část 1
Strana
Platné hlasy
Předn.
číslo
název
celkem v % hlasy
1
OBČANÉ.CZ
0
0,00 4
Věci veřejné
18
14,40 X
5
Konzervativní strana
0
0,00 11,20 X
6
Komunistická str.Čech a Moravy 14
9
Česká str.sociálně demokrat.
32
25,60 X
10
NÁRODNÍ PROSPERITA
0
0,00 11
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
1
0,80 X
8,00 X
13
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 10
14
STOP
0
0,00 Výsledky hlasování za územní celky – Obec Syřenov – část 2
Strana
Platné hlasy Předn.
číslo
název
celkem v % hlasy
15 TOP 09
10
8,00 X
17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2
1,60 X
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0
0,00 20 Strana zelených
6
4,80 X
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 11
8,80 X
23 Česká pirátská strana
2
1,60 X
24 Dělnic.str.sociální spravedl.
2
1,60 X
0
0,00 25 Strana svobodných občanů
26 Občanská demokratická strana 17
13,60 X
Zpět na: Okres Semily – výběr obce

