Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 16.10.2013 od 19.00
hod. v místnosti knihovny v Syřenově.
Přítomno: zastupitelů 6 (B.Holeček omluven) , 2 občani.
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
R.Fejfara a M.Bláhu, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl návrh programu dnešního veřejného
zasedání:
1) Prodej obecních pozemků
2) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk
3) Zpráva z kontroly hasičského záchranného sboru
4) Různé informace a diskuse
5) Rekapitulace usnesení
6) Závěr

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

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 1) Prodej obecních pozemků
Starosta obce přednesl žádost Ing. Jany Holečkové bytem Žďár u Kumburku 10 o odkoupení
p.p.č. 3111….trvalý travní porost o výměře 1454 m2 k.ú.Žďár u Kumburku (před KPÚ p.p.č. 510/8).
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 Ing. Janě
Holečkové schválit za cenu
40,- 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. 3111….trvalý travní porost o výměře 1454 m2
k.ú.Žďár u Kumburku Ing. Janě Holečkové bytem Žďár u Kumburku č.p.10 a to za cenu 40,- Kč/
m2.tj. celkem za 58.160 Kč. V převodní smlouvě bude ustanovení přednostního předkupního práva
obce Syřenov v případě dalšího převodu pozemku a to za stejných podmínek jako za současného
prodeje. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy a k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva , Proti: 1 (R.Fejfar), Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 2) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk
Starosta informoval o pokračujících opravách na hradě Kumburk. V tomto roce byla
zahájena oprava Studniční věže a vzhledem k rozsáhlosti záchranných prací bylo
s ministerstvem kultury, s dodavatelem prací i s památkovou péčí dohodnuto, že v tomto roce
bude oprava provedena ve vnitřním prostoru věže, vnější plášť věže bude opraven v případě
poskytnutí dotace v příštím roce.
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 činnosti na hradě Kumburk.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 3) Zpráva z kontroly hasičského záchranného sboru
Starosta informoval o kontrole u Jednotky sboru dobrovolných hasičů JSDH 5
Syřenov, kterou provedl ředitel Územního odboru Semily Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje Ing. Kovalský. Požadavkem Územního odboru je zajištění dálkového
ovládání sirény a to v termínu do 09/2014 a také zjištění automobilu pro jednotku v termínu
do 2 let.
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 kontrole, kterou provedl Hasičský
záchranný sbor Libereckého kraje Územní odbor Semily.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad4) Různé informace a diskuse
- Volby do Parlamentu ČR 25. a 26 října

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 5) Rekapitulace přijatých usnesení :
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 3111….trvalý travní porost o výměře 1454 m2
k.ú.Žďár u Kumburku Ing. Janě Holečkové bytem Žďár u Kumburku č.p.10 a to za cenu 40,- Kč/
m2.tj. celkem za 58.160 Kč. V převodní smlouvě bude ustanovení přednostního předkupního práva
obce Syřenov v případě dalšího převodu pozemku a to za stejných podmínek jako za současného
prodeje. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy a k jejímu podpisu.
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti na hradě Kumburk

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o kontrole, kterou provedl
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Územní odbor Semily.

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 20:30 hod.
ukončil.

Přílohy zápisu:
Zápis byl vyhotoven dne 16.10.2013

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus

Ověřovatelé:

Radek Fejfar

…..................................

Milan Bláha ……………………………
Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….

Razítko obce

