Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 1.6.2013 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 6 zastupitelů (R.Fejfar omluven), 5 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 nadpoloviční
většiny všech zastupitelů. Požádal paní Renatu 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 návrh programu dnešního veřejného
zasedání:
1) Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Syřenov za rok 2012
2) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ distribuce a.s
3) Změna územního plánu Syřenov
4) Rozpočtové opatření č.1
5) Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace – veřejné osvětlení Žďár
6) Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad
7) Různé informace a diskuse
8) Rekapitulace usnesení
9) Závěr

Výsledek hlasování : Pro 6 členů zastupitelstva Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 1) Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Syřenov za rok 2012, přijetí nápravných opatření k odstranění chyb a
nedostatků
Starosta přednesl závěrečný účet obce Syřenov za rok 2012 a zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Syřenov za rok 2012, které bylo provedeno pracovníkem odboru kontroly Krajského
úřadu Libereckého kraje ing. Jiřím Heršálkem dne 3.4.2013.
Při přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2012 byly zjištěny tyto méně závažné chyby a
nedostatky:
- Obec nepostupovala při výplatě odměn a ostatních mezd podle ustanovení zákoníku práce
(§141 odst. 1) tj. ve výplatním termínu v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla práce
odvedena, resp. po skončení měsíce.
- Ve výkazu Příloha nebyly pozemky členěny podle požadavku výkazu a bylo nesprávně
účtováno o fondech na účtu 419, ačkoliv v roce 2012 obec žádné fondy neměla zřízeny.
Zatupitelstvo obce přijímá tato nápravná opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků:
- Starostovi obce se ukládá s okamžitou platností zajistit, aby obec postupovala při výplatě
odměn a ostatních mezd podle ustanovení zákoníku práce (§141 odst. 1) tj. ve výplatním
termínu v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla práce odvedena, resp. po skončení měsíce.
- Starostovi obce se ukládá s okamžitou platností zajistit, aby ve výkaze Příloha byly pozemky
členěny dle požadavku výkazu a aby byla provedena oprava účtování o fondech na účtu 419.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2012 spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2012 a to s výhradou a přijímá tato
nápravná opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků:
- Starostovi obce se ukládá s okamžitou platností zajistit, aby obec postupovala při výplatě
odměn a ostatních mezd podle ustanovení zákoníku práce (§141 odst. 1) tj. ve výplatním
termínu v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla práce odvedena, resp. po skončení měsíce
- Starostovi obce se ukládá s okamžitou platností zajistit, aby ve výkaze Příloha byly pozemky
členěny dle požadavku výkazu a aby byla provedena oprava účtování o fondech na účtu 419
Výsledek hlasování :

Pro 6 členů zastupitelstva ,

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
Závěrečný účet Obce Syřenov za rok 2012 je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu

*

*

*

Ad 2) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ distribuce a.s
Starosta přednesl návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Smlouva se týká stavby
„Syřenov,Klepanda – p.č.10014/1 – kabel NN“ a to přes p.p.č. 787/3 v katastrálním území Syřenov –
obecní cesta od Klepandy ke Kumburku. Akce spočívá ve vybudování nového podzemního vedení
NN od stávající trafostanice Klepanda až po pozemek p.č. 105/3, na jejíž hraně bude vybudována nová
přípojková skříň v plastovém pilíři. Věcné břemeno bude této firmě zaručovat umožnění stavby a
přístup na pozemky v případě oprav či údržby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno se
bude týkat obecního pozemuku č. 787/3 v katastrálním území Syřenov a stavby „Syřenov,Klepanda –
p.č.10014/1 – kabel NN. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
Starosta přednesl další návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Smlouva se týká stavby
„Syřenov,Žďár p.510/17, Klouček - kabel NN“ a to přes p.p.č. 541/2, 535/1, 538/3, 510/16 a 535/7
vše v katastrálním území Žďár u Kumburku. Akce spočívá ve vybudování nového podzemního
vedení NN od stávající trafostanice Žďár u Kumburku až po pozemek p.č. 510/17, u č.p. 37 se
vybuduje nová rozpojovací skříň, ze které se také napojí noví odběratelé.
Věcné břemeno bude této firmě zaručovat umožnění stavby a přístup na pozemky v případě oprav či
údržby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno se
bude týkat p.p.č. 541/2, 535/1, 538/3, 510/16 a 535/7 vše v katastrálním území Žďár u Kumburk a
stavby „Syřenov,Žďár p.510/17, Klouček - kabel NN. Starosta obce se pověřuje k podpisu této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Změna územního plánu Syřenov
Starosta informoval o blížícím se termínu na podávání žádostí na změnu Územního plánu
Syřenov a to do 11.června 2013. Žádosti lze podat pouze písemně na Obecní úřad Syřenov –
lze využít formulář, který je na obecním úřadě k dispozici. Shromážděné žádosti budou
předány pořizovateli územního plánu, který po vyhodnocení předloží doporučení na
rozhodnutí o žádostech společně se zprávou o územním plánu Zastupitelstvu obce Syřenov,
které rozhodne o případném zpracování změny.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o změně Územního plánu Syřenov.
Výsledek hlasování :

Pro 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 1

Starosta požádal zastupitele o schválení rozpočtového opatření č. 1 – týká se
Příjmy:
- Pol. 4111 UZ 98008….dotace na volby prezidenta…………….27.300,-Kč
Výdaje
- Par. 6118 Pol. 5139 UZ98008.. náklady na volby prezidenta….. 27.300,-Kč
- Par. 3322 Pol. 5171… oprava sochy p. Marie v Syřenově……… 20.000,-Kč
- Par. 6171 Pol. 5137….souprava na hřiště pro děti…………… 155.000,-Kč
- Par. 6402 Pol. 5366…. Vratka nevyčerpané dotace na volby…… 1.000,-Kč
- Par. 2221 Pol. 6121…..Rekonstrukce obecních komunikací… -176.000,-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Výsledek hlasování :

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad.5) Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace – veřejné osvětlení Žďár
Starosta vysvětlil situaci, která vznikla ve Žďáru u Kumburku v lokalitě u paní
Valentové a za panem Holečkem, kde ČEZ bude provádět stavbu položení kabelu nízkého
napětí a to v zemi od trafostanice k nově vzniklým stavebním parcelám. S tím ale souvisí
nadzemní vedení veřejného osvětlení, které je umístěno na stávajících sloupech ČEZu a tyto
budou nahrazeny podzemním vedením kabelu a zařízení veřejného osvětlení bude
demontováno. Projektant stavby kabelu nízkého napětí podal nabídku na zpracování
projektové dokumentace na stavbu veřejného osvětlení Žďár, které by se položilo do stejného
výkopu společně s kabelem nízkého napětí. Předpokládaná cena projektu je 55 tis. Kč
(včetně DPH). Cena za tuto projektovou dokumentaci by se hradila v roce 2014. Starosta
navrhuje smlouvu o dílo uzavřít.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provedení projektové
dokumentace „Veřejné osvětlení Žďár“. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování :

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 6) Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad
Starosta přečetl návrh smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. o výpůjčce sběrných nádob na
tříděný odpad. Naše obec má od EKO–KOM a.s. vypůjčené celkem 4 sběrné nádoby – papír,
plast, sklo bílé a sklo barevné. Jsou umístěny u prodejny v Syřenově a jejich užívání je
bezplatné. Starosta navrhuje smlouvu o výpůjčce sběrných nádob uzavřít.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na tříděný
odpad s firmou EKO-KOM a.s. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování :

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 7) Různé informace a diskuse
- Výstava fuchsií u Suchardů v Újezdci 7.7. – 14.7.
- Ukončení činnosti kronikáře pana Zákoutského

*

*

*

Ad 8) Rekapitulace přijatých usnesení :
- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2012 spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2012 a to s výhradou a přijímá tato
nápravná opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků:
- Starostovi obce se ukládá s okamžitou platností zajistit, aby obec postupovala při výplatě
odměn a ostatních mezd podle ustanovení zákoníku práce (§141 odst. 1) tj. ve výplatním
termínu v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla práce odvedena, resp. po skončení měsíce
- Starostovi obce se ukládá s okamžitou platností zajistit, aby ve výkaze Příloha byly pozemky
členěny dle požadavku výkazu a aby byla provedena oprava účtování o fondech na účtu 419
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno se bude
týkat obecního pozemuku č. 787/3 v katastrálním území Syřenov a stavby „Syřenov,Klepanda –
p.č.10014/1 – kabel NN. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno se
bude týkat p.p.č. 541/2, 535/1, 538/3, 510/16 a 535/7 vše v katastrálním území Žďár u Kumburk a
stavby „Syřenov,Žďár p.510/17, Klouček - kabel NN. Starosta obce se pověřuje k podpisu této
smlouvy.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o změně Územního plánu Syřenov.

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provedení projektové
dokumentace „Veřejné osvětlení Žďár“. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy o
dílo
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na tříděný
odpad s firmou EKO-KOM a.s. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21:30 hod.
ukončil.

Přílohy zápisu:
- č. 1… závěrečný účet obce Syřenov za rok 2012
Zápis byl vyhotoven dne 1.6.2013

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus

Ověřovatelé:

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

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….

Příloha č.1

SY Ř E N O V

O B E C
Obecní úřad Syřenov

Syřenov 68

512 51 Lomnice nad Popelkou

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2012
text

SR 2012

Skutečnost 2012

UR 2012

vyjádřeno v Kč
%
plnění
(UR)

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

2186.100
1716.000
210.000
200.000
60.100

3122.100
1721.000
197.992
200.000
1003.108

3240.235
1773.358
248.897
214.872
1003.108

103,78
103,04
125,71
107,44
100

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

2186.100
1786.100
400.000

3122.100
2412.100
710.000

3110.812
2400.812
710.000

99,64
99,53
100,00

Saldo

0

0

-129.423,63

Financ. (tř. 8)

0

0

Poskytnuté dotace:
vyjádřeno v Kč
účel
Na výkon st.správy
Oprava Kumburku MK

UZ/polo
žka
4112
4116

Dotace na nádrž od kraje 4222
Dotace na SDH od kraje 4122
Dotace na volby do krajů 4111
Dotace na volbu prezidenta

Dotace celkem

4111

poskytnuto

čerpáno

Rozdíl

60.100
400.000

60.100
400.000

0
0

499.982

499.982

0

24.000

24.000

0

33.000

18.026

14.974

1.000

1.000

1018.082

1003.108

0
14.974

Majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Úhrnem

0
769.238,16
0

Stav 31.12.2012
416.713,16280.627,57
20.000,-

15948.102,41

769.238,16

16717.340,57

21.992

-21.992

0

15.398,79
26.667,25.070,3.200
0

129.423,63
-26.667,7.930,1.000,0

144.822,42
0
33.000,2.200,0

zásoby
Stav běžného účtu
Pohledávky – půjčky obyvatelstvu (účet 275)
Poskytnuté zálohy
( účet 314)
Pohledávky
( účet 315)
Stav úvěru – půjčka od KB a.s.

Schváleno zastupitelstvem obce dne

Vypracoval V.Kraus

Vyvěšeno: 15.5.2013 ( i elektronicky)
Sejmuto:
2.6.2013

změna

Stav 1.1.2012
416.713,15511.389,41
20.000

1.6.2013

