Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.12.2010 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 8 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 B.Holečka a M Bláhu, aby ověřili tento
zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Žádost o bezúplatný převod zemědělského pozemku na obec
Prodej obecních pozemků
Ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2011
Příspěvek pro mateřskou školu Větrov Jičín
Příspěvky sdružením
Odměny pro občany za práci pro obec
Rozpočtové opatření č. 3/2010
Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu
Výplaty záloh odměn za prosinec 2010
Rozpočtové provizorium na začátku roku 2011
Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2010
Poskytnutí půjčky
Různé
Usnesení č.6/2010
Závěr

Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*
*
*
Ad 1) Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze psů
Starosta obce přednesl znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a její znění je
uvedenou v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta obce přednesl znění obecně závazné vyhlášky č.3/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a její znění

je uvedenou v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Žádost o bezúplatný převod zemědělského pozemku na obec
Starosta informoval o podání žádosti naší obce o bezúplatný převod zemědělských
pozemků určených schváleným územním plánem k výstavbě rodinných domů. Tato žádost
byla 10.8.2010 Pozemkovému fondu ČR zaslána. Není v ní však uvedena p.p.č.
517/1….trvalý travní porost o výměře 61 m2 v katastrálním území Žďár u Kumburku.
Starosta proto navrhuje požádat pozemkový fond o bezúplatný převod i u tohoto pozemku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
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 na obec
Syřenov. Žádost se bude týkat p.p.č. 517/1…trvalý travní porost o výměře 61 m 2 v
katastrálním území Žďár u Kumburku. Starosta obce se pověřuje k podání této žádosti
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 4) Prodej obecních pozemků
Starosta obce přednesl žádost Ing. Zdenky Pěničkové bytem Za školou 115, Lomnice nad
Popelkou o odkoupení p.p.č. 816/11….ostatní plocha - neplodná 140 m2 k.ú.Syřenov. Protože byla
splněna zákonná podmínka pro prodej – bylo provedeno zveřejnění záměru prodeje po dobu delší 15-ti
dnů vyvěšením na úřední desce, starosta navrhuje prodej tohoto pozemku paní ing. Pěničkové schválit
za smluvní cenu 2240 Kč ( 16 Kč/ m2). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 816/11 – ostatní plocha o výměře 140 m2, která
vznikla dělením a scelováním pozemkových parcel zapsaných na LV č. 10001 pro katastrální území
Syřenov podle geometrického plánu č. 179-378/2010 ing. Zdence Pěničkové bytem Za školou 115,
Lomnice nad Popelkou za smluvní cenu 2240 Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní
smlouvy a k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 5) Ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2011
Starosta přednesl ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2011.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu od
1.1.2011. Starosta obce se pověřuje k jeho podpisu.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 6) Příspěvek pro mateřskou školu Větrov Jičín
Starosta přednesl žádost MěÚ Jičín o příspěvek pro mateřskou školu Větrov. Starosta navrhuje
poskytnout příspěvek ve výši 10.000,-Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro mateřskou školu Větrov Jičín ve výši 10.000,-Kč
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 7) Příspěvky sdružením
Starosta navrhl příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 18.000,-Kč
Starosta navrhl příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 10.000,-Kč
Starosta navrhl příspěvek fotbalovému klubu Nová Ves nad Popelkou ve výši 5.000,-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 18.000,Kč ,příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 10.000,-Kč a příspěvek fotbalovému klubu
Nová Ves nad Popelkou ve výši 5.000,-Kč
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 8) Odměny pro občany za práci pro obec
Starosta navrhl následující odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce
Syřenov:
Jaroslav Blažík za správu v obecních lesích…………………… …….….... 5.000,-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
Roman Svoboda za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově….14.000,-Kč
Buhuslav Podzimek za správu hřiště Žďár……………………………………..7.000,-Kč
Soňa Fejfarová za správu hřiště Syřenov……………………………………. ...1.000,-Kč
Radka Stránská za správu hřiště Žďár……………………………………….….1.000,-Kč
Kateřina Dontová za správu budovy školy………………………………………4.200,-Kč
CELKEM:
58.200.-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle
návrhu starosty
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 9) Rozpočtové opatření č. 3/2010
Starosta informoval o nutnosti vydat rozpočtové opatření č. 3/2010. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Rozpočtové opatření č.3/2010 je uvedeno v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 10) Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se sejde ve
čtvrtek 30.12.2010. v 08.00 hod. na OÚ Syřenov. Příkaz k provedení inventarizace je uveden v příloze
č. 4 tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Usnesení bylo schváleno.

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Starosta dále upozornil na majetek obce Syřenov, který je dosud evidován a není a nebude
využíván, případně je poškozen. Doporučuje proto jeho vyřazení z majetku obce. Jedná se o
následující věci:
- skříň obecní úřad (účet 028)……….720,-Kč
- čerpadlo PICOLA OÚ (028)….…1.200,-Kč
- stůl společ. místnost Syřenov……1.633,-Kč
- skříň v knihovně ( DKP)…………..160,-Kč
- kovová urna v knihovně (DKP)….. 350,-Kč
- židle spol. místnost Syřenov………160,-Kč
- osm pivních sklenic spol.m. Syřenov..40,-Kč
- dřevěný vál kuchyň Syřenov………..100,-Kč
- lavice u hřiště v Syřenově…………..280,-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nepotřebného materiálu dle návrhu starosty obce.
Starosta obce se pověřuje zanést tuto změnu do inventarizace obecního majetku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 11) Výplaty záloh odměn za prosinec 2010
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. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu záloh odměn za prosinec 2010 ve výši 100 % ještě
v prosinci 2010 včetně úhrad příslušných daní a zdravotního pojištění.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 12) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2011
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2011
do doby schválení nového rozpočtu a proto navrhl schválit rozpočtové provizorium a pověřit starostu a
místostarostku zajištěním bezproblémové hospodaření obce na začátku příštího roku do doby
schválení nového rozpočtu. Finanční rámec rozpočtového provizoria navrhuje na 500 tis. Kč. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2011 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
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 13) Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2010
Starosta obce přednesl „Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2010. Starosta
požádal zastupitelstvo obce, aby vzalo Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2010 na
vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstv oobce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2010.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 14) Poskytnutí půjčky
Starosta přednesl žádost paní Jaroslavy Podzimkové ze Žďáru u Kumburku o poskytnutí
půjčky. Žádá o poskytnutí půjčky ve výši 40 tis. Kč s dobou splatnosti do tří let. Starosta obce
navrhuje poskytnout paní Podzimkové bezúročnou půjčku ve výši 40 tis. Kč a s dobou splatnosti tři
roky s nepravidelnými splátkami. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí bezúroční půjčky paní Podzimkové ze Žďáru u Kulmburku ve
výši 40 tis. Kč s dobou splatnosti 3 roky. Starosta obce se pověřuje k vypracování smlouvy o
poskytnutí půjčky a k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 15)Různé
Starosta obce poskytl následující informace:
- Výročka hasičů – bude 11.12.2010 od 16.00 hod, od 19. hod - volná zábava včetně hudby
- ČSAD Semily a.s. – změna názvu na Bus Line a.s.
- Vzorky vody - vyhovující
- Výměna řidičských průkazů – rozšíření úředních hodin MěÚ Semily
*

*

*

ad 16) USNESENÍ č.6/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2010:
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze
psů

-

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

-

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 na obec Syřenov. Žádost se bude týkat
p.p.č. 517/1…trvalý travní porost o výměře 61 m2 v katastrálním území Žďár u Kumburku.
Starosta obce se pověřuje k podání této žádosti.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 816/11 – ostatní plocha o výměře 140 m2,která vznikla
dělením a scelováním pozemkových parcel zapsaných na LV č. 10001 pro katastrální území
Syřenov podle geometrického plánu č. 179-378/2010 ing. Zdence Pěničkové bytem Za školou
115, Lomnice nad Popelkou za smluvní cenu 2240 Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování
kupní smlouvy a k jejímu podpisu.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu od
1.1.2011. Starosta obce se pověřuje k jeho podpisu

- Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro mateřskou školu Větrov Jičín ve výši 10.000,-Kč
- Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 18.000,-Kč,
příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 10.000,-Kč a příspěvek fotbalovému klubu
Nová Ves nad Popelkou ve výši 5.000,-Kč
- Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle
návrhu starosty
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010
- Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace
- Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nepotřebného materiálu dle návrhu starosty obce
- Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu záloh odměn za prosinec 2010 ve výši 100 % ještě
v prosinci 2010 včetně úhrad příslušných daní a zdravotního pojištění.
- Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2011 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 bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2010
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí bezúroční půjčky paní Podzimkové ze Žďáru u Kumburku
výši 40 tis. Kč s dobou splatnosti 3 roky. Starosta obce se pověřuje k vypracování smlouvy o
poskytnutí půjčky a k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce,

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál pěkné Vánoce, vše dobré v novém roce a veřejné
zasedání zastupitelstva obce ve 21 hod. ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze psů
2) Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3) Rozpočtové opatření č. 3/2010
4) Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu

Zápis byl vyhotoven dne 11.12.2010

Zapisovatel: ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

Bohumil Holeček….................................. dne ....................................
Milan Bláha …………………………… dne ..................................

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus…………………… dne .................................

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….dne ...................................

Razítko obce

Příloha č. 1

OBEC SYŘENOV
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 10.12.2010 usnesením č. 6/2010
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 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 (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Obec Syřenov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)
(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Syřenov. 2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)
(2)

(3)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)
(2)
(3)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
V ohlášení držitel psa uvede5
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu
nebo osvobození od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
c)

(4)

Čl. 5
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
.........................................................................................60,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................................90,- Kč,

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)
(2)

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla , nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 7.

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)
(2)

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.8
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku ze psů ze dne
30.11.2007.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
...................................
Renata Hrdličková
místostarostka
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 28.12.2010
6

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
7

..........................................
Ing. Vlastimil Kraus
starosta

OBEC SYŘENOV

Příloha č.2

Obecně závazná vyhláška č.3/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 10.12.2010 usnesením č. 6/2010
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 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 (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

(1)

Obec Syřenov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek
odvádějí,
(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

(2)

(3)

(4)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové
povinnosti.
Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm.
příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo
popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba
označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.3

------------------------------------------------------------------------1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

(5)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 4

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

(2)

(3)

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 300,- Kč a je
tvořena:
a) z částky ......... 50,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky ......... 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5

Čl. 5
Splatnost poplatku
(3)
(4)

Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to
nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)

(2)

Od poplatku se osvobozují:
a) děti do 6 let věku včetně,
b) poplatníci, kteří se dlouhodobě 6 a nepřetržitě nezdržují v místě trvalého pobytu
na území obce Syřenov.
c) poplatníci, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu
Syřenov
Úleva ve výši 50 % se poskytuje poplatníkům, kteří se z důvodu studia nezdržují
v místě trvalého pobytu na území obce Syřenov.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(3)
(4)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem. 7
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 8

----------------------------------------------4

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6
pojmem „dlouhodobě“ je pro účely této vyhlášky myšleno období minimálně jednoho roku
7
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
5

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze
dne 30.10.2009.

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne1. ledna 2011.

...................................
Renata Hrdličková
místostarosta

..........................................
Ing. Vlastimil Kraus
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 28.12.2010

Příloha č. 1
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku, tj. roku 2009, na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu
Skutečné náklady rok 2009 ………………………………………………199.883,--Kč
Počet poplatníků celkem ………………………………………………………270
Z toho
přihlášených k trvalému pobytu …………………………….…212
počet staveb určených nebo sloužících k individuální
rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba ……………………………………………. 58
Roční náklady na jednu osobu a kalendářní rok činí ………………… 740,-- Kč

Příloha č. 3

PŘIKAZ

K

PROVEDENÍ

INVENTARIZACE

1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu u stanoveními zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
2. Inventarizace veškerého majetku a závazku bude provedena v souvislosti s řádnou účetní
uzávěrkou.
3. Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazku odpovídá inventarizační
komise v tomto složení:
Předseda: předseda kontrolního výboru Bohumil Holeček
Člen: starosta ing. Vlastimil Kraus, místostarosta Renata Hrdličková, Ondřej Vik, Jaroslav Stopa
4. Termín k provedení fyzické inventarizace:
a/ zahájení fyzické inventury od 30. 12. 2010
b/ ukončení fyzické inventury do 15. 1. 2011
c/ provedení dokladové inventury k 31. 12. 2010
d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení
budou předány prostřednictvím předsedy inventarizační komisi do 31.1.2011
e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.1. 2011
5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém
listu.
Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 10.12.2010

……………………………….
Renata Hrdličková, místostarostka

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

Příloha č. 4

Obec Syřenov

KEO 7.74 / Uc06z
zpracováno: 10.12.2010
strana :
1

Uzavřená rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 3

ze dne: 10.12.2010

úpravy rozpoètu
Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo
MD

DAL text

231 020 00000000 0000 0000 1337 000 -14802.00
236 031 00000000 0000 0000 2460 000
29000.00
231 010 00098005 0000 0000 4111 000
2593.00
231 010 00098187 0000 0000 4111 000
15100.00
Paragraf: 0000 celkem:
31891.00
0.00 *

0.00 Poplatek za komunální odpad
0.00 Splátky pùjè.prostøedkù od oby
0.00 Neinvest.přij.transfery z všeo
0.00 Neinvest.přij.transfery z všeo

231 030 00000000 0000 1031 5169 000
Paragraf: 1031 celkem:
0.00

0.00
8000.00 Nákup služeb j.n.
8000.00 * Pěstební èinnost

231 030 00000000 0000 2212 5169 000
Paragraf: 2212 celkem:
0.00

0.00
3000.00 Nákup služeb j.n.
3000.00 * Silnice

231 010 00000000 0000 2221 5323 000
Paragraf: 2221 celkem:
0.00

0.00
10.00 Neinvestiční dotace krajùm
10.00 * Provoz veřejné silnièní doprav

231 020 00000000 0000 2310 2111 000 -10000.00
0.00 Příjmy z poskytování služeb a
231 030 00000000 0000 2310 5171 000
0.00
10000.00 Opravy a udržování
Paragraf: 2310 celkem: -10000.00
10000.00 * Pitná voda
231 010 00000000 0000 3113 5321 035
231 010 00000000 0000 3113 5909 000
Paragraf: 3113 celkem:
0.00

0.00
42104.00 Neinvestiční dotace obcím
0.00 -210000.00 Platba na žáky Městu Lomnice n
-167896.00 * Základní školy

231 030 00000000 0000 3399 5194 000
231 030 00000000 0000 3399 5492 000
Paragraf: 3399 celkem:
0.00

0.00
-2000.00 Věcné dary
0.00
-3000.00 Dary obyvatelstvu
-5000.00 * Ostatní záležitost kultury,

231 030 00000000 0000 3419 5229 000
Paragraf: 3419 celkem:
0.00

0.00
5000.00 Ost.neinvestiční transfery nez
5000.00 * Ostatní tělovýchovná èinnost

231 030 00000000 0000 3612 6121 000
Paragraf: 3612 celkem:
0.00

0.00
4000.00 Budovy, haly a stavby
4000.00 * Bytové hospodářství

231 030 00000000 0000 3631 5154 000
231 030 00000000 0000 3631 5171 000
Paragraf: 3631 celkem:
0.00

0.00
-5000.00 Elektrická energie
0.00
10000.00 Opravy a udržování
5000.00 * Veřejné osvětlení

231 030 00000000 0000 3722 5169 000
Paragraf: 3722 celkem:
0.00

0.00
-3000.00 Nákup služeb j.n.
-3000.00 * Sběr a svoz komunálních odpadù

231 030 00000000 0000 5512 5137 000
231 030 00000000 0000 5512 5156 000
231 030 00000000 0000 5512 5169 000
231 030 00000000 0000 5512 5229 000
231 030 00000000 0000 5512 6121 000
Paragraf: 5512 celkem:
0.00

0.00
10500.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0.00
-1900.00 Pohonné hmoty a maziva
0.00
3000.00 Nákup ostatních služeb
0.00
28000.00 Ost.neinvestiční transfery
0.00 -15000.00 Budovy, haly a stavby
24600.00 * Požární ochrana - dobrovolná è

231 030 00000000 0000 6112 5023 000
Paragraf: 6112 celkem:
0.00

0.00
5620.00 Odměny èlenù zastupitelstev ob
5620.00 * Zastupitelstva obcí

231 030 00098187 0000 6115 5021 000
231 030 00098187 0000 6115 5139 000

0.00
0.00

9801.00 Ostatní osobní výdaje
4437.00 Nákup materiálu jinde nezařazený
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Uzavřená rozpočtová opatøení
231 030 00098187 0000 6115 5173 000
231 030 00098187 0000 6115 5175 000
Paragraf: 6115 celkem:
0.00

0.00
374.00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0.00
488.00 Pohoštění
15100.00 * Volby do zastupitelstev územní

231 030 00098005 0000 6149 5021 000
231 030 00098005 0000 6149 5139 000
Paragraf: 6149 celkem:
0.00

0.00
2000.00 Ostatní osobní výdaje
0.00
593.00 Nákup materiálu jinde nezařazené
2593.00 * Ostatní všeobecná vnitřní správa

231 020 00000000 0000 6171 2111 000
86000.00
0.00 Příjmy z poskytování služeb a
231 030 00000000 0000 6171 5021 000
0.00
29800.00 Ostatní osobní výdaje
231 030 00000000 0000 6171 5136 000
0.00
-6000.00 Knihy, učební pomůcky a tisk
231 030 00000000 0000 6171 5139 000
0.00
4909.00 Nákup materiálu j.n.
231 030 00000000 0000 6171 5162 000
0.00
1100.00 Služby telekomunikací
231 030 00000000 0000 6171 5163 000
0.00
3000.00 Služby peněžních ústavù
231 030 00000000 0000 6171 5169 000
0.00
-5000.00 Nákup služeb j.n.
231 030 00000000 0000 6171 5173 000
0.00
-5000.00 Cestovné (tuzemské i zahraniční
231 010 00000000 0000 6171 5660 000
0.00
40000.00 Neinvestiční pùjč.prostøedky o
Paragraf: 6171 celkem:
86000.00
62809.00 * Činnost místní správy
231 010 00000000 0000 6402 2226 000
2109.00
0.00 Příjmy z finančního vypořádání
231 010 00000000 0000 6402 5366 000
0.00
259.00 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez
Paragraf: 6402 celkem:
2109.00
259.00 * Finanční vypořádání minulých l
Organizace: 5005 Město Lomnice nad Pop.
231 010 00000000 5005 3113 5321 000
0.00 130674.00 Neinvestiční dotace obcím
Paragraf: 3113 celkem:
0.00 130674.00 * Základní školy
Organizace: 5008 Město Turnov
231 010 00000000 5008 3113 5321 000
Paragraf: 3113 celkem:
0.00
Rozpočtové opatøení: 3

CELKEM:

0.00
9231.00 Neinvestiční transfery obcím
9231.00 * Základní školy
110000.00

110000.00 * Základní školy

Rozpočtová opatøení celkem:
110000.00

110000.00 ( rozdíl:

0.00 )

