Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00
hod. v místnosti knihovny v Syřenově.
Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané.
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Prodej obecních pozemků

Zpráva o ukončení KPÚ Syřenov
Burza na dodavatele elektřiny
Výběr dodavatelů zakázek
Rozpočtové opatření č.2
Schválení účetní závěrky za rok 2012
Různé informace a diskuse
Rekapitulace usnesení
Závěr

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

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 1) Prodej obecních pozemků
Starosta informoval o žádostech o odprodej obecních pozemků. Nejdříve v souladu se zákonem
o obcích je nutné provést zveřejnění záměru obce prodat pozemky. Jedná se o p.p.č. 3124, p.p.č. 3125
a p.p.č.3111 vše v katastrálním území Žďár u Kumburku a p.p.č.793, p.p.č. 5 a parcely vedené ve
zjednodušené evidenci č. 6, č793 a č. 3 vše v katastrálním území Syřenov . Starosta navrhuje
zveřejnění záměru obce prodat výše uvedené pozemky provést.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat p.p.č. 3124, p.p.č.
3125 a p.p.č. 3111 vše v katastrálním území Žďár u Kumburku a p.p.č.793, p.p.č. 5 a parcely
vedené ve zjednodušené evidenci č. 6, č.793 a č. 3 vše v katastrálním území Syřenov. Zveřejnění
záměru prodeje bude provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu nejméně 15 dnů.
Výsledek hlasování :

Pro 6 členů zastupitelstva ,

Proti: nikdo,

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Zpráva o ukončení Komplexní pozemkové úpravy Syřenov
Starosta informoval o tom, že Státní pozemkový úřad pobočka Semily vydal
17.7.2013 Rozhodnutí č.2/2013, které nabylo právní moci 7.8.2013. Tím byla Komplexní
pozemková úprava Syřenov ukončena. Vlastníci pozemků mohou Státní pozemkový úřad
požádat o bezplatné vytýčení hranic. V rámci pozemkové úpravy byly přijaty návrhy
společných zařízení, které se budou postupně realizovat v závislosti na finančních možnostech
pozemkového úřadu.
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 ukončení Komplexní pozemkové
úpravy Syřenov.
Výsledek hlasování: Pro:

6 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 3) Burza na dodavatele elektřiny
Starosta obce informoval o možnosti využít elektronické aukce energií prostřednictvím firmy
ENTERplex, s.r.o., která naší obci nabízí provedení aukce a propočet úspor je vyčíslen na částku cca
25 tis. Kč za dva roky trvání smlouva. Smlouva by byla uzavřena na dobu 2 let, poplatek firmě by byl
1207 Kč za realizovaný zprostředkovaný obchod a 5% z ušetřené částky. Starosta žádá zastupitele
obce o stanovisko v této věci. V diskusi převládl názor neuzavírat s výše uvedenou firmou smlouvu
o provedení aukce na dodavatele elektřiny a vyčkat na vývoj cen elektřiny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ENTERplex, s.r.o. o provedení
elektronické aukce energií.
Výsledek hlasování :

Pro 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 4) Výběr dodavatelů zakázek
Starosta informoval o záměru obce vybudovat na hřišti v Syřenově novou herní sestavu.
O tomto záměru rozhodlo zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání 1.6.2013
v předpokládaných nákladech 155 tis. Starosta informoval o tom, že provedl průzkum nabídek
na internetových stránkách firem nabízejících odpovídající sestavy. Společnost
DAPETuh.s.r.o. z Uherského Hradiště nabízí sestavu za cca 230 tis. Kč, firma RSU
z Trutnova za cca 170 tis.Kč, firma Bonita Group Service s.r.o. z Tišnova za cca 155 tis. Kč.
Starosta navrhuje zakoupit sestavu včetně montáže od firmy Bonita Group Service s.r.o IČ:
27738795.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení herní sestavy na hřiště Syřenov za cenu cca 155 tis.
Kč včetně montáže od firmy Bonita Group Service s.r.o IČ: 27738795.
Výsledek hlasování :

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

Starosta dále požádal zastupitele o provedení výběru dodavatele na akci rekonstrukce
obecní cesty Žďár v lokalitě za paní Valentovou. Jedná se o prašnou obecní cestu v délce cca
250 m, kde bude nutné provést její odvodnění a zpevnění kamenem. Termín provedení akce je
9-10 2013. Starosta informoval o oslovení tří firem se žádostí o zaslání cenových nabídek a to
pana Luboše Plichtu z Lomnice nad Popelkou, pana Tomáše Macha taky z Lomnice nad
Popelkou a pana Ladislava Bagina se Semil. Luboš Plichta a Tomáš Mach v odpovědi uvedli,
že o uvedenou akce z důvodu zatíženosti nemají zájem, Vladimír Bagin o zakázku zájem má,
v cenové nabídce uvedl předpokládaný náklad na rekonstrukci obecní cesty Žďár 250 tis. Kč.
Starosta navrhuje zadat zakázku „rekonstrukce obecní cesty Žďár“ v lokalitě za paní
Valentovou v předpokládaných nákladech 250 tis. Kč panu Vladimíru Baginovi , Horákova
707, 513 01 Semily.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele akce „rekonstrukce obecní cesty Žďár“ v lokalitě
za paní Valentovou v předpokládaných nákladech 250 tis. Kč pana Vladimíra Bagina , Horákova 707,
513 01 Semily.
Výsledek hlasování :

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 5) Rozpočtové opatření č. 2

Starosta požádal zastupitele o schválení rozpočtového opatření č. 2 – týká se
- Poskytnutí neinvestiční dotace na opravu hradu Kumburk, kde již bylo
ministerstvem kultury vydáno rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve výši celkem 400
tis. Kč…..na příjmové straně se navyšuje položka neinvestiční dotace o 400 tis. Kč
a zároveň na výdajové straně se navyšují náklady na opravu hradu Kumburk par.3322
pol.5171 a to o………………... částku 400 tis. Kč
- Vrácení nevyčerpané dotace na volbu prezidenta….Pol. 4111 UZ 98008…..-8349,Kč…z celkové poskytnuté dotace 27.300,-Kč tj. dotace po úpravě celkem: 18.951,-Kč
na straně příjmů a na straně výdajů upravit dle skutečně vynaložených výdajů:
Par. 6118 Pol. 5021 UZ 98008……odměny na volby……13.053,-Kč
Par. 6118 Pol. 5139 UZ 98008……. Materiál na volby…… 4.037,-Kč
Par. 6118 Pol. 5173 UZ 98008……. Cestovné na volby….. 325,-Kč
Par. 6118 Pol. 5173 UZ 98008……. Stravné na volby……..1.536,-Kč
Celkem :
18.951,-Kč
- Zajištění rekonstrukce obecní cesty – přesun položky 186 tis. z výstavby vodovodu,
který
se
letos
nestihne
realizovat
na
rekonstrukci
cesty:
Par. 2310 Pol.6121…….stavba vodovodu…………- 186.000,-Kč
Par. 2221 Pol.6121…….rekonstrukce obecní cesty….186.000,-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. 2
Výsledek hlasování :

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad.6) Schválení účetní závěrky za rok 2012
Starosta informoval o Vyhlášce č.220/2013 Sb. ze dne 22.7.2013 o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Tato vyhláška se týká i
územně samosprávných celků, tj. i obce Syřenov. Starosta proto předkládá podklady pro
schvalování účetní závěrky včetně výsledku hospodaření za rok 2012:
- Schvalovaná účetní závěrka
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2012
- Inventarizační zpráva
Starosta obce navrhuje účetní závěrku obce Syřenov za rok 2012 včetně výsledku hospodaření
schválit
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2012 včetně výsledku hospodaření.
Výsledek hlasování :

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 7) Různé informace a diskuse
- Opékání prasete ve Žďáru v sobotu 31.8.2013
- Volby do Parlamentu ČR 25. a 26 října
- Semilský pecen 14.9.2013
*

*

*

Ad 8) Rekapitulace přijatých usnesení :
- Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat p.p.č. 3124, p.p.č. 3125
a p.p.č. 3111 vše v katastrálním území Žďár u Kumburku a p.p.č.793, p.p.č. 5 a parcely vedené ve
zjednodušené evidenci č. 6, č.793 a č. 3 vše v katastrálním území Syřenov. Zveřejnění záměru
prodeje bude provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu nejméně 15 dnů.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o ukončení Komplexní pozemkové úpravy
Syřenov
- Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ENTERplex, s.r.o. o provedení
elektronické aukce energií.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení herní sestavy na hřiště Syřenov za cenu cca 155 tis. Kč
včetně montáže od firmy Bonita Group Service s.r.o IČ: 27738795.
- Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele akce „rekonstrukce obecní cesty Žďár“ v lokalitě za
paní Valentovou v předpokládaných nákladech 250 tis. Kč pana Vladimíra Bagina , Horákova 707,
513 01 Semily.

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2012 včetně výsledku hospodaření.
*

*

*

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

Přílohy zápisu:
Zápis byl vyhotoven dne 30.8.2013
Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

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

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….

Razítko obce

