Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 29.11.2013
od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno:

7zastupitelů (plný počet) , 14 občanů, 5 hostů.

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 7
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)
18)
19)

Zpráva o znečištění vodního zdroje v Syřenově
Prodej obecních pozemků
Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za volební okrsek Syřenov
Nabídka na novou katastrální mapu v intravilánu obce
Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Výběr dodavatele na opravu veřejného osvětlení
Odměny pro občany za práci pro obec
Příspěvky organizacím a sdružením
Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce a.s.
Zpráva o činnosti na hradě Kumburk a Bradlec v roce 2013
Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2014
Prodloužení vodovodu do lokality Syřenov – Klepanda
Stanovisko obce k pořádání automobilové soutěže
Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu
Rozpočtové provizorium na začátku roku 2014
Různé
Rekapitulace usnesení
Závěr

Výsledek hlasování : Pro

7 členů zastupitelstva Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 1) Zpráva o znečištění vodního zdroje v Syřenově
Starosta informoval o znečištění vodního zdroje v Syřenově, ke kterému došlo v pátek
8.11.2013. Ze strany obce bylo zajištěno přistavení cisterny s pitnou vodou u prodejny v Syřenově. Za
dodavatele vody zemědělskou společnost ZEOS Lomnice a.s. vystoupil pan Luděk Morávek a pan
Radek Fejfar. Bylo zajištěno doplňování vodojemu v Syřenově i ve Žďáru u Kumburku pitnou vodou
z vodovodního řadu obce Nová Ves nad Popelkou a okolí vrtu bude zajištěno proti vniknutí povrchové
vody. Bude proveden kontrolní vzorek vody.
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 i zástupce zemědělské společnosti
ZEOS Lomnice .a.s. ve věci znečištění vodního zdroje v Syřenově včetně přijatých opatření.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva , Proti: nikdo,

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Prodej obecních pozemků
Starosta obce upozornil na skutečnost že na některé pozemky, které se obec Syřenov
rozhodla nabídnout k prodeji, bylo podáno více žádostí. Na p.p.č. 3124 byly podány dvě
žádosti, na p.p.č. 3125 byly podány tři žádosti. Zastupitelstvo obce by proto mělo nejprve
rozhodnout, jakým způsobem bude obec Syřenov postupovat v případě více žádostí na jeden
prodávaný pozemek.
Člen zastupitelstva pan Radek Fejfar navrhuje, aby byla v lokalitě Žďár u Kumburku
dosud uplatňovaná cena 40 Kč/m2 z důvodu vyšších nákladů na zasíťování lokality zvýšena
na 80 Kč/m2 . Tato cena bude brána jako základní a z důvodu většího počtu žádostí bude
pozemek prodán tomu zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Navyšování ceny navrhuje
po 5 Kč/ m2 a v případě shody po 1 Kč/ m2.
Starosta obce navrhuje, aby byla v lokalitě Žďár u Kumburku dosud uplatňovaná cena
40 Kč/m2 z důvodu vyšších nákladů na zasíťování lokality zvýšena na 60 Kč/m2 . Tato cena
bude brána jako základní a z důvodu většího počtu žádostí bude pozemek prodán tomu
zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Navyšování ceny navrhuje po 5 Kč/ m2 a
v případě shody po 1 Kč/ m2.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Protože byly vzneseny dva návrhy znění usnesení,
bude se hlasovat v pořadí vznesených návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se usneslo na tom, že v případě více žádostí o odkoupení jednoho pozemku bude
pozemek prodán tomu zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Jako základní cena při prodeji
p.p.č. 3124 a p.p.č. 3125 v katastrálním území Žďár u Kumburku byla stanovena cena 80 Kč/ m2 a
navyšování ceny bylo stanoveno po 5 Kč/ m2 a v případě shody po 1 Kč/ m2.
Výsledek hlasování :
Pro 2 členové zastupitelstva (R. Fejfar a M. Bláha),

Usnesení

Proti: 5,

Zdrželi se: nikdo

nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se usneslo na tom, že v případě více žádostí o odkoupení jednoho pozemku bude
pozemek prodán tomu zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Jako základní cena při prodeji
p.p.č. 3124 a p.p.č. 3125 v katastrálním území Žďár u Kumburku byla stanovena cena 60 Kč/ m2 a
navyšování ceny bylo stanoveno po 5 Kč/ m2 a v případě shody po 1 Kč/ m2.
Výsledek hlasování :
Pro 5 členů zastupitelstva , Proti: 2 (R. Fejfar a M. Bláha),
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

Starosta přečetl žádosti o odkoupení p.p.č. 3124…trvalý travní porost o výměře 1424 m2 v
k.ú. Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle geometrického plánu
č.76-908/2013. Žádost podal pan Luboš Krtička bytem Stará Paka, Revoluční 394 a pan
Vladimír Šafář bytem Roztoky u Jilemnice 378. Základní cena je stanovena na 60 Kč/m2 tj.
celkem za pozemek 85.440,-Kč. Pan Luboš Krtička s touto cenou souhlasí, pan Vladimír
Šafář sděluje, že s touto cenou nesouhlasí – je pro něho příliš vysoká. Nejvyšší nabídnutá
cena je tedy cena základní a je nabídnuta panem Lubošem Krtičkou. Starosta navrhuje
pozemek prodat panu Luboši Krtičkovi.
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.3124…..trvalý travní porost o výměře 1424 m2,
v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle
geometrického plánu č.76-908/2013
panu Luboši Krtičkovi bytem Revoluční 394, 507 91 Stará
2
Paka
za cenu 60 ,- Kč/ m tj. celkem za 85.440,-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: 2 (R. Fejfar a M. Bláha),
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
Starosta přečetl 3 žádosti o odkoupení p.p.č. 3125…..trvalý travní porost o výměře 1471 m2
v k.ú. Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle geometrického
plánu č.76-908/2013. Žádost podali paní Jana Pokorná s Karlem Štantejským bytem Mašov,
paní Naděžda Maria Krejčiříková bytem Praha 4 s Martinem Pecánkem bytem Lomnice nad
Popelkou a pan Marek Bitner bytem Jičín. Základní cena je stanovena na 60 Kč/m2 tj. celkem
za pozemek 88.260,-Kč. Starosta konstatuje, že i přes několikerá upozornění všech žadatelů
na důležitost jejich účasti na tomto zasedání se dostavila pouze paní Krejčiříková s panem
Martinem Pecánkem. Pan Martin Pecánek se žádosti vzdává ve prospěch své družky paní
Krejčiříkové – osobní důvody – zatím nejsou sezdáni a pro usnadnění stavebního řízení to tak
pro ně bude výhodnější. Starosta navrhuje, aby byl pozemek prodán za základní cenu paní
Krejčiříkové.
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.3125…..trvalý travní porost o výměře 1471 m2,
v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle
geometrického plánu č.76-908/2013 paní Naděždě Marii Krejčiříkové bytem Vokáčova 1180/8, 140
00 Praha 4 za cenu 60,- Kč/ m2 tj. celkem za 88.260,-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 6 členů zastupitelstva , Proti: 1 (R. Fejfar),

Usnesení bylo schváleno.

Zdrželi se: nikdo

Starosta obce přečetl žádost pana Pavla Vinkláře bytem Syřenov 55 o odkoupení
p.p.č.793….ostatní plocha o výměře 235 m2, p.p.č.5….trvalý travní porost o výměře 180 m2 a parcely
vedené ve zjednodušené evidenci č.6 o výměře 172 m2, č.793 o výměře 28 m2 a č.3 o výměře 97 m2
vše v katastrálním území Syřenov. Pozemky jsou v těsné blízkosti domu pana Vinkláře. 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 výše uvedených pozemků panu Pavlu
Vinklářovi schválit za cenu 8,- Kč/ m2 tj. celkem za 5.696,-Kč.
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.793….ostatní plocha o výměře 235 m2,
p.p.č.5….trvalý travní porost o výměře 180 m2 a parcel vedených ve zjednodušené evidenci č.6 o
výměře 172 m2, č.793 o výměře 28 m2 a č.3 o výměře 97 m2 vše v katastrálním území Syřenov panu
Pavlu Vinklářovi bytem Syřenov 55 za cenu 8,- Kč/ m2 tj. celkem za 5.696,-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 3) Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za volební okrsek Syřenov
Starosta informoval o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za volební
okrsek Syřenov. Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty
sněmovny Parlamentu ČR za volební okrsek Syřenov.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva , Proti: nikdo,

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

o výsledku voleb do Poslanecké
Zdrželi se: nikdo

Ad 4) Nabídka na novou katastrální mapu v intravilánu obce
Starosta přečetl nabídku geodetické společnosti GRID a spol, a.s. na vyhotovení nové, přesné
katastrální mapy v intravilánu obce Syřenov. Jedná se o území, kde neprobíhala komplexní
pozemková úprava. Firma nabízí tvorbu nové mapy obnovou novým mapováním, tj. intravilán se
kompletně zaměří a porovná se s platnou katastrální mapou a přenese se do terénu, kde se provede
místní šetření průběhu hranic. Na základě tohoto se připraví dokumentace pro katastrální úřad pro
zapsání nové katastrální mapy. Nová mapa je nejen ve větší přehlednosti, přesnosti ale i v nápravě
všech chyb dosavadního operátu. Cenová nabídka za vyhotovení nové katastrální mapy je 410 tis.
Syřenov, 126 tis. Kč Žďár a 133 tis. Kč Újezdec. Celkem 669 tis. Kč. V rozpravě převládl názor, že by
sice tato nová katastrální mapa obci pomohla, ale jde o velkou finanční náročnost a obec potřebuje
financovat důležitější projekty.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabídkou geodetické firmy GRID a spol, a.s. na vyhotovení
nové katastrální mapy v intravilánu obce Syřenov.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 5) Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu s firmou ZEOS Lomnice a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění úklidu sněhu.
Navržená sazba za ¼ hod. je 170,- Kč bez DPH tj. 823Kč /hod.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění
úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro 6 členů zastupitelstva, Proti: nikdo
Zdrželi se: 1 (K.Nováková)

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 6) Rozpočtové opatření č. 3/2013
Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 3/2013. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Rozpočtové opatření č.3/2013 je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013
Výsledek hlasování: Pro:

7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 7) Výběr dodavatele na opravu veřejného osvětlení
Starosta navrhuje, aby opravu veřejného osvětlení včetně vedení rozhlasu v úseku mezi
Klepandou a Žďárem u Kumburku provedla firma RYDVAL – ELEKTRO s.r.o. IČ: 25298194. Jde o
místní firmu se sídlem v Lomnici nad Popelkou a jsou s ní dobré zkušenosti. Cenová nabídka opravy
výše uvedeného úseku je 115 tis. Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby opravu veřejného osvětlení včetně vedení rozhlasu
v úseku mezi Klepandou a Žďárem u Kumburku provedla firma RYDVAL – ELEKTRO s.r.o za
nabídnutou cenu 115 tis. 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
Věra Čapková
za údržbu okolí soch a pomníků ………………… …..….5.000,-Kč
Zdeněk Zákoutský za práci na kronice obce……………………………….....3.000,-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
Pavel Janďourek za správu požární nádrže……………………………………… 3.000,-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
Markéta Pelcová za správu budovy školy………………………………………. 6.100,-Kč
CELKEM:

56.100.-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

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 9) Příspěvky sdružením
Starosta navrhl příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,-Kč, příspěvek Sboru
dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč a příspěvek Sdružení pro záchranu hradu Kumburku 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 Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,Kč, příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč a příspěvek Sdružení pro záchranu
hradu Kumburku ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování : Pro 6 členů zastupitelstva

Proti: 1

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad10) Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Smlouva se týká stavby připojení p.p.č. 470/36 (po KPÚ p.p.č. 3136) v katastrálním území Žďár u
Kumburku k síti nízkého napětí a to přes p.p.č. 3126 v katastrálním území Žďár u Kumburku –
obecní cesta za paní Valentovou. 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 zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce a.s. Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemuku č. 3126 v katastrálním území Žďár
u Kumburku a stavby připojení p.p.č. 470/36 (po KPÚ p.p.č. 3136) v k.ú. Žďár u Kumburku
k soustavě NN pod názvem „Syřenov, p.č.470/36, RD, Ing. Kopalová, kabelové vedení nn pro RD“.
Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 11) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk a Bradlec
Pan Tomáš Šimůnek přednesl zprávu o činnosti na hradě Kumburk a na zřícenině
hradu Bradlec .
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 a pana Tomáše Šimůnka o činnosti
na hradě Bradlec a na hradě Kumburk.
Výsledek hlasování :

Pro

členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 12) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2014
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy, který byl naší obci zaslán z Krajského úřadu
Libereckého kraje ve věci zajištění dopravní obslužnosti v roce 2014 za srovnatelných podmínek
(18.360,-Kč tj. 90 Kč na obyvatele obce) jako v roce 2013. Navrhuje proto zastupitelstvu obce
schválit předloženou smlouvu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého
kraje o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2014 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 13) Prodloužení vodovodního řadu do lokality Syřenov – Klepanda
Starosta informoval o záměru stavby domu pana Romana Becka a to na p.p.č 2231.
v katastrálním území Syřenov. Jde o lokalitu mezi Klepandou a Syřenovem, kde není zaveden obecní
vodovodní řad. Starosta proto navrhuje, aby byly zahájeny práce na vyhotovení projektové
dokumentaci a poté aby obec Syřenov požádala o stavební povolení na prodloužení vodovodního řadu
do uvedené lokality. Starosta navrhuje oslovit projektanta Ing. Gajslera, se kterým jsou dobré
zkušenosti.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním prodloužení vodovodního řadu do lokality
mezi Klepandou a Syřenovem. Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením Ing. Gajslera ve věci
vyhotovení projektové dokumentace na tuto stavbu. Starosta obce se pověřuje k podání
žádosti o stavební povolení.
Výsledek hlasování : Pro

7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 14) Stanovisko obce k pořádání automobilové soutěže
Starosta informoval o záměru pana Luboše Plichty uspořádat v Syřenově automobilovou
soutěž. Jednalo by se o zimní období a to částečně na obecní cestě od Klepandy ke křižovatce k lomu,
dále pak sjezd na louku pana Kracíka a po této louce zpátky ke Klepandě. Pan Plichta žádá obec o
stanovisko.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním automobilové soutěže na obecní cestě od
Klepandy k rozcestí k lomu.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 15) Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se sejde ve
čtvrtek 26.12.2013 v 08:00 hod. na OÚ Syřenov. Příkaz k provedení inventarizace je uveden v příloze
č. 3 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: :

7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 16) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2014
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2014
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 2014 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 17)Různé:
-

Starosta obce poskytl následující informace:

Výročka hasičů – bude 14.12.2013 od 16.30 hod, od 19. hod - volná zábava včetně hudby
Výzva k úspoře popelnic
Nedoplatky na poplatcích – popelnice a voda
ČEZ – kácení a okleštění stromoví
30.11.2013 Mikulášské slavnosti v Lomnici nad Popelkou
Stav účtu obce Syřenov a stav hospodaření
Mikulášské slavnosti v Lomnici nad Popelkou 30.11.2013

*

*

*

ad 18) Rekapitulace přijatých USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 29.11.2013:
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce i zástupce zemědělské
společnosti ZEOS Lomnice .a.s. ve věci znečištění vodního zdroje v Syřenově včetně
přijatých opatření.

-

Zastupitelstvo obce se usneslo na tom, že v případě více žádostí o odkoupení jednoho
pozemku bude pozemek prodán tomu zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Jako
základní cena při prodeji p.p.č. 3124 a p.p.č. 3125 v katastrálním území Žďár u Kumburku
byla stanovena cena 60 Kč/ m2 a navyšování ceny bylo stanoveno po 5 Kč/ m2 a v případě
shody po 1 Kč/ m2.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č.3124…..trvalý travní porost o výměře
1424 m2, v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním
parcel podle geometrického plánu č.76-908/2013
panu Luboši Krtičkovi bytem
Revoluční 394, 507 91 Stará Paka za cenu 60 ,- Kč/ m2 tj. celkem za 85.440,-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 schvaluje prodej p.p.č.3125…..trvalý travní porost o výměře 1471 m2,
v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle
geometrického plánu č.76-908/2013
paní Naděždě Marii Krejčiříkové bytem Vokáčova
1180/8, 140 00 Praha 4 za cenu 60,- Kč/ m2 tj. celkem za 88.260,-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 schvaluje prodej p.p.č.793….ostatní plocha o výměře 235 m2,
p.p.č.5….trvalý travní porost o výměře 180 m2 a parcel vedených ve zjednodušené evidenci č.6
o výměře 172 m2, č.793 o výměře 28 m2 a č.3 o výměře 97 m2 vše v katastrálním území
Syřenov panu Pavlu Vinklářovi bytem Syřenov 55 za cenu 8,- Kč/ m2 tj. celkem za 5.696,Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy a k jejímu podpisu.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o výsledku voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR za volební okrsek Syřenov.

-

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabídkou geodetické firmy GRID
vyhotovení nové katastrální mapy v intravilánu obce Syřenov.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o
zajištění úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby opravu veřejného osvětlení včetně vedení rozhlasu
v úseku mezi Klepandou a Žďárem u Kumburku provedla firma RYDVAL – ELEKTRO s.r.o
za nabídnutou cenu 115 tis. Kč.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch
obce podle návrhu starosty.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,Kč, příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč a příspěvek Sdružení pro
záchranu hradu Kumburku ve výši 10.000,-Kč.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce a.s. Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemuku č. 3126 v katastrálním
území Žďár u Kumburku a stavby připojení p.p.č. 470/36 (po KPÚ p.p.č. 3136) v k.ú. Žďár u
Kumburku k soustavě NN pod názvem „Syřenov, p.č.470/36, RD, Ing. Kopalová, kabelové
vedení nn pro RD“. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce a pana Tomáše Šimůnka o činnosti
na hradě Bradlec a na hradě Kumburk.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého
kraje o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2014 a starostu obce pověřuje k jejímu
podpisu.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním prodloužení vodovodního řadu do
lokality mezi Klepandou a Syřenovem. Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením Ing.
Gajslera ve věci vyhotovení projektové dokumentace na tuto stavbu. Starosta obce se
pověřuje k podání žádosti o stavební povolení.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním automobilové soutěže na obecní cestě od
Klepandy k rozcestí k lomu.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace a souhlasí s vyřazením
nepotřebného materiálu dle návrhu starosty obce. Starosta obce se pověřuje zanést
tuto změnu do inventarizace obecního majetku

-

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2014 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

*

*

*

a

spol. a.s.

na

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) Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2) Rozpočtové opatření č. 3/2013
3) Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu

Zápis byl vyhotoven dne 29.11.2013
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
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. –
26.10.2013

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Syřenov
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
1
1 100,00 160
109
68,13
109
109 100,00
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Syřenov – část 1
Strana
Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo
název
celkem v %
1
Česká str.sociálně demokrat.
30
27,52 X
2
Strana svobodných občanů
3
2,75 X
3
Česká pirátská strana
1
0,91 X
4
TOP 09
14
12,84 X
5
HLAVU VZHŮRU - volební blok
1
0,91 X
6
Občanská demokratická strana
5
4,58 X
7
Romská demokratická strana
0
0,00 9
politické hnutí Změna
0
0,00 10
Strana soukromníků ČR
0
0,00 Výsledky hlasování za územní celky – Obec Syřenov – část 2
Strana
Platné hlasy Předn.
číslo
název
celkem v % hlasy
11
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
9
8,25 X
13
Suver.-Strana zdravého rozumu
0
0,00 15
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
0
0,00 17
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
9
8,25 X
18
Dělnic.str.sociální spravedl.
0
0,00 20
ANO 2011
21
19,26 X
21
Komunistická str.Čech a Moravy
12
11,00 X
22
LEV 21-Národní socialisté
0
0,00 23
Strana zelených
4
3,66 X
Zpět: Okres Semily – výběr obce

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 15. 12. 2013
b/ ukončení fyzické inventury do 31. 12. 2013
c/ provedení dokladové inventury k 31. 1.2014
d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení
budou předány prostřednictvím předsedy inventarizační komisi do 31.1.2014
e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.1. 2014
5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém
listu.
Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 29.11.2013

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

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

