Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 12.12.2014
od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 6 zastupitelů (M.Bláha 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 většiny 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 R. Svobodu, 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)
20)
21)

Prodej obecních pozemků
Darovací smlouva s MIKROREGIONEM TÁBOR
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků
Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu
Odměny pro občany za práci pro obec
Příspěvky organizacím a sdružením
Rozpočtové opatření č. 3/2014
Prodloužení vodovodu do lokality Žďár – požární zbrojnice a dál
Projednání dalšího postupu obce na odkoupeném území u chalupy Syřenov č.p.13

Projednání postupu obce při zajištění opravy střechy budovy bývalé školy v Syřenově
Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2015
Zpráva o činnosti na hradě Kumburk
Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU TÁBOR v roce 2014
Žádost o dotaci z POV Libereckého kraje
Příkaz k provedení inventarizace
Rozpočtové provizorium na začátku roku 2015
Různé
Rekapitulace usnesení
Závěr

Výsledek hlasování : Pro 6 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 1) Prodej obecních pozemků
Starosta obce přečetl žádost paní Jiřiny Čurdové bytem Žďár u Kumburku č.p.33 o
odkoupení části p.p.č. 3195 tj. p.p.č.3195/3….ostatní plocha o výměře 107 m2 v katastrálním území
Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle geometrického plánu č. 841224/2014. Pozemek je v těsné blízkosti domu paní Čurdové. 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 uvedeného pozemku paní Jiřině Čurdové schválit za
cenu 10,- Kč/ m2 tj. celkem za 1070,-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.3195/3….ostatní plocha o výměře 107 m2
v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle
geometrického plánu č. 84-1224/2014 paní Jiřině Čurdové bytem Žďár u Kumburku č.p. 33 za cenu
10,- Kč/ m2 tj. celkem za 1070,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy a k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva , Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

Starosta dále přečetl žádost pana Petra Čurdy a paní Aleny Staré o odkoupení části p.p.č.
3195 tj. p.p.č.3195/2….ostatní plocha o výměře 160 m2 v katastrálním území Žďár u Kumburku,
která vznikla dělením a scelováním parcel podle geometrického plánu č. 84-1224/2014. Pozemek
sousedí s pozemkem v jejich spoluvlastnictví. 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 uvedeného pozemku panu Petru Čurdovi a paní Aleně Staré za cenu
20,- Kč/ m2 tj. celkem za 3200,-Kč schválit.
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.3195/2….ostatní plocha o výměře 160 m2
v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle
geometrického plánu č. 84-1224/2014 panu Petru Čurdovi a paní Aleně Staré do podílového
spoluvlastnictví za cenu
20,- Kč/ m2 tj. celkem za 3200,-Kč. Starosta obce se pověřuje
k vypracování kupní smlouvy a k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva , Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 2) Darovací smlouva s MIKROREGIONEM TÁBOR
Starosta informoval o provedené obnově povrchů místních komunikací v roce 2009, na kterou
byla prostřednictvím Mikroregionu Tábor poskytnuta dotace – cca 4,5 mil Kč. Jedná se o obecní cestu
Žďár, obecní cestu od Klepandy ke Kumburku a obecní cestu v Syřenově od prodejny k Hájovně.
Podmínkou poskytnutí dotace byla pětiletá doba udržení projektu, tj. 5 let je obnovený povrch ve
vlastnictví Mikroregionu Tábor. Tato pětiletá podmínka bude v tomto roce splněna a obnovený povrch
komunikací lze darovací smlouvou převést do vlastnictví obce Syřenov. Darovací smlouva je
připravena ke schválení. Starosta přečetl znění darovací smlouvy a upozornil, že dle vyjádření
Generálního finančního ředitelství je v současné době v legislativním procesu návrh novely zákona o
daních z příjmů, která zavádí s účinností od 1.1.2015 pro obce a kraje osvobození bezúplatných
příjmů, tj. i příjmů z darování. Starosta proto doporučuje se schválení této darovací smlouvy posečkat
do doby účinnosti novely zákona o daních z příjmů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se usneslo posečkat se schválením darovací smlouvu mezi dobrovolným
svazkem obcí „MIKROREGION TÁBOR“ a obcí Syřenov, kterou se obci Syřenov bezplatně převádí
vlastnické právo k obnoveným povrchům místních komunikací do doby účinnosti novely zákona o
daních z příjmů.
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí
Starosta upozornil na ukončení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Zápisy do
RUIAN jsou stanoveny zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 1.7.2012. Systém základních registrů tvoří:
- registr obyvatel – údaje o občanech ČR - správa ministerstva vnitra
- registr osob - údaje o právnických osobách – správa obchodní rejstřík a další orgány st. moci
- Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) – údaje o stavbách – správa ČÚZK
- Registr práv a povinností – rozdělení kompetencí – správcem ministerstvo vnitra
Obcí se bude týkat RUIAN a to u staveb bez stavebního povolení – mají územní souhlas. Je možnost i
pro další období tj. do 31.12.2018 uzavřít s městem Lomnice nad Popelkou veřejnoprávní smlouvu o
zajištění této povinnosti. V návrhu smlouvy je navržena výše úhrady nákladů za výkon přenesené
působnosti a to 100 Kč za každý provedený úkon. Starosta navrhuje schválení uzavření této
smlouvy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad
Popelkou o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro : 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 4) Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu
Starosta upozornil na ukončení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Ze strany
Města Lomnice nad Popelkou je návrh na uzavření obdobné smlouvy pro další období tj. do
31.12.2018 . V návrhu smlouvy je navržena výše úhrady nákladů za výkon přenesené působnosti a to
1300 Kč za každé zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Starosta navrhuje schválení uzavření této
smlouvy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 5) Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků
Starosta upozornil na ukončení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy s městem Lomnice
nad Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků. Ze strany Města Lomnice
nad Popelkou je návrh na uzavření obdobné smlouvy pro další období tj. do 31.12.2018 . V návrhu
smlouvy je navržena výše úhrady nákladů za výkon přenesené působnosti a to 1000 Kč za každý
oznámený přestupek nebo přestupek projednaný z úřední povinnosti. Starosta navrhuje schválení
uzavření této smlouvy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků. Starosta obce se pověřuje
k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 6) 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: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 7) 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…………………… …….….... 7.000,-Kč
Jaroslav Stopa
za správu hasičárny Žďár u Kumburku…………… ……. ..1.180,-Kč
Věra Čapková
za údržbu okolí soch a pomníků ………………… …..….5.000,-Kč
Antonín Vik
za zajištění dodávky pitné vody do Syřenova…………. 8.000,-Kč
Bohumil Holeček za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. …8.000,-Kč
Roman Svoboda za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově…14.000,-Kč
Pavel Janďourek za správu požární nádrže………………………………………3.500,-Kč
Bohuslav Podzimek za správu hřiště Žďár……………………………………….8.000,-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………………………………………. 5.400,-Kč
CELKEM:

62.080, -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: 6 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 8) 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: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 9) Rozpočtové opatření č. 3/2014
Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 3/2014. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Rozpočtové opatření č.3/2014 je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 10) Prodloužení vodovodního řadu do lokality Žďár u Kumburku – požární zbojnice a dál
Starosta informoval o záměru stavby domu pana Jakuba Bláhy na p.p.č. 3055/2 a paní Jany
Stehr (rozená Prskavcová) na p.p.č. 3075 vše v katastrálním území Žďár u Kumburku. Jde o lokalitu
mezi požární zbrojnicí a autobusovou čekárnou ve Žďáru u Kumburku, kde není zaveden obecní
vodovodní řad. Starosta proto navrhuje, aby byly zahájeny práce na vyhotovení projektové
dokumentace do této lokality a to až na p.p.č. 3038 v k.ú. Žďár u Kumburku 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 požární zbrojnicí a autobusovou zastávkou na p.p.č. 3038 v k.ú. Žďáru u Kumburku.
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: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 11) Projednání dalšího postupu obce na odkoupeném území u chalupy Syřenov č.p.13
Starosta informoval o uzavření kupní smlouvy na chalupu Syřenov č.p. 13 včetně
přilehlých pozemků mezi obcí Syřenov a dosavadním vlastníkem panem Pavlem
Vagenknechtem. Výsledná kupní cena je 330 tis. Kč. Vklad této kupní smlouvy do katastru
nemovitostí byl proveden. Starosta informoval o tom, že toto území i s objektem již předvedl
panu Drábkovi, který pro obec projektoval nástavbu nad prodejnou v Syřenově a areál hřiště
Žďár a měl by o projektování tohoto území zájem. Starosta žádá zastupitele o projednání
dalšího postupu obce v této lokalitě. V diskusi převládl názor požádat projektanta pana
Stanislava Drábka o vypracování návrhu řešení lokality u odkoupené chalupy Syřenov č.p. 13.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním vypracování návrhu řešení lokality u odkoupené
chalupy Syřenov č.p. 13 projektantovi panu Stanislavu Drábkovi.
Výsledek hlasování :

Pro : 6

členů zastupitelstva,

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 12) Projednání postupu obce při zajištění opravy střechy budovy bývalé školy v Syřenově
Starosta obce informoval o velmi špatném stavu střechy budovy bývalé školy v Syřenově.
Střecha je z eternitových desek, které jsou často prasklé, netěsní a voda za ně zatéká. Oprava střechy je
proto nevyhnutelná. Starosta navrhuje položení nové střechy z betonových tašek, které by udržely
sníh. Starosta navrhuje oslovit několik firem k vytvoření nabídek s jasným zadáním. V diskusi
převládl názor nezadávat firmám konkrétní druh krytiny, ale požadovat od nich takový návrh řešení,
který by zajistil, aby sníh ze střechy nepadal.
Vlastní práce by se mohly provést na jaře příštího roku. Podle výsledku výběrového řízení bude
v rozpočtu obce Syřenov s opravou střechy počítáno.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k oslovení několika firem k zaslání nabídek na
opravu střechy budovy bývalé školy v Syřenově.
V oslovení firem bude uveden rozsah opravy: odstranění staré krytiny včetně její likvidace,
stavba lešení, položení kvalitní difuzní folie, položení takové nové krytiny, která zajistí, aby
sníh ze střechy nepadal, oplechování komínů. V nabídce nebudou řešena střešní okna – vikýře
u komínů a úprava žlabů na novou krytinu.
O výběru dodavatele na opravu střechy budovy bývalé školy v Syřenově rozhodne
zastupitelstvo obce na svém příštím veřejném zasedání.
Výsledek hlasování: : Pro: 6 členů zastupitelstva obce,

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 13) Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2015
Starosta přednesl ceník firmy Severočeské komunální služby s.r.o.odvozu a odstraňování
směsného komunálního odpadu od 1.1.2015. Cena za 1 popelnici při odvozu 1 x 14 dní byla doposud
1333 Kč včetně DPH, v novém ceníku je stanovena na částku 1359 Kč včetně DPH.
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
1.1.2015. Starosta obce se pověřuje k jeho podpisu.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 14) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk
Starosta informoval o ukončení opravy Studniční věže II. etapa – vnější líc věže v celkových
nákladech 450 tis, kde podíl obce jako vlastníka je 50 tis. Kč a příspěvek Ministerstva kultury v rámci
programu záchrany architektonického dědictví je 400 tis. Kč. Oprava byla provedena v souladu
s požadavky státní památkové péče.
Starosta dále informoval o provedení fotogrammetrického zaměření hlavní věže na Kumburku,
což bylo podmínkou památkové péče k dalšímu postupu opravy hlavní věže. Fotogrammetrie byla
provedena v celkovém nákladu 48.750,-Kč, kde podíl obce jako vlastníka je 30 tis. Kč a příspěvek
Libereckého kraje je 18.750,-Kč
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 o činnosti na hradě Kumburk
Výsledek hlasování: : 6 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 15) Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2014
Starosta obce přednesl „Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2014. Starosta
požádal zastupitelstvo obce, aby vzalo Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2014 na
vědomí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 16) Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje
Starosta informoval o pravděpodobném vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje podprogramu č.2.1 Program obnovy venkova 2014. Pokud bude
tento program ke konci tohoto roku vyhlášen, starosta navrhuje požádat o poskytnutí dotace na akci
„Pořízení dětského hřiště ve Žďáru u Kumburku“ tj. pořízení hřiště (herní sestavy) včetně montáže a
úprava dopadové plochy (kačírek) vše v celkových nákladech 160 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci
bude 80 tis.Kč tj.50%, podíl obce 80 tis,Kč Kč tj.50%. Vlastní finanční podíl obce bude součástí
rozpočtu obce Syřenov pro rok 2015.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje podprogramu č.2.1 Program obnovy venkova na akci „Pořízení dětského hřiště“
tj. pořízení hřiště (herní sestavy) včetně montáže a úprava dopadové plochy (kačírek) v areálu Žďár u
Kumburku vše v celkových nákladech 160 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 80 tis.Kč tj.50%,
podíl obce 80 tis,Kč Kč tj.50%. Vlastní podíl obce ve výši 80 tis. Kč bude vyčleněn v rozpočtu obce
Syřenov pro rok 2015.
Starosta se pověřuje k vypracování žádosti o poskytnutí dotace a k jejímu zaslání na krajský úřad.
Výsledek hlasování: Pro:

6 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 17) Příkaz k provedení inventarizace
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se sejde
v pondělí 29.12.2014 v 08:00 hod. na OÚ Syřenov. Příkaz k provedení inventarizace je uveden
v příloze č. 2 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: 6 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 18) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2015
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2015
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 2015 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: 6 členů zastupitelstva obce
nikdo

Proti: nikdo

Zdrželi se:

Usnesení bylo schváleno.
*

Ad 19)Různé:
-

*

*

Starosta obce poskytl následující informace:

Výročka hasičů – bude 13.12.2014 od 16.30 hod, od 19. hod - volná zábava včetně hudby
Nedoplatky na poplatcích – popelnice a voda
ČEZ – kácení a okleštění stromoví
Nový jízdní řád od 14.12. t.r.
Stav účtů obce Syřenov
*

*

*

Ad 20) Rekapitulace přijatých USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 12.12.2014:
-

-

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
p.p.č.3195/3….ostatní plocha o výměře 107 m2
v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle
geometrického plánu č. 84-1224/2014 paní Jiřině Čurdové bytem Žďár u Kumburku č.p. 33
za cenu 10,- Kč/ m2 tj. celkem za 1070,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní
smlouvy a k jejímu podpisu
.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
p.p.č.3195/2….ostatní plocha o výměře 160 m2
v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelováním parcel podle
geometrického plánu č. 84-1224/2014 panu Petru Čurdovi a paní Aleně Staré do podílového
spoluvlastnictví za cenu 20,- Kč/ m2 tj. celkem za 3200,-Kč. Starosta obce se pověřuje
k vypracování kupní smlouvy a k jejímu podpisu.

-

Zastupitelstvo obce se usneslo posečkat se schválením darovací smlouvu mezi dobrovolným
svazkem obcí „MIKROREGION TÁBOR“ a obcí Syřenov, kterou se obci Syřenov bezplatně
převádí vlastnické právo k obnoveným povrchům místních komunikací do doby účinnosti
novely zákona o daních z příjmů.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad
Popelkou
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků. Starosta obce se
pověřuje k podpisu této smlouvy.

-

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 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 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním prodloužení vodovodního řadu do
lokality mezi požární zbrojnicí a autobusovou zastávkou až na p.p.č. 3038 v k.ú.
Žďáru u Kumburku. 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 se zadáním vypracování návrhu řešení lokality u odkoupené
chalupy Syřenov č.p. 13 projektantovi panu Stanislavu Drábkovi.

-

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k oslovení několika firem k zaslání nabídek
na opravu střechy budovy bývalé školy v Syřenově.
V oslovení firem bude uveden rozsah opravy: odstranění staré krytiny včetně její
likvidace, stavba lešení, položení kvalitní difuzní folie, položení takové nové krytiny,
která zajistí, aby sníh ze střechy nepadal, oplechování komínů. V nabídce nebudou
řešena střešní okna – vikýře u komínů a úprava žlabů na novou krytinu.
O výběru dodavatele na opravu střechy budovy bývalé školy v Syřenově rozhodne
zastupitelstvo obce na svém příštím veřejném zasedání.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu od
1.1.2015. Starosta obce se pověřuje k jeho podpisu.

-

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

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce
2014.

-

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje podprogramu č.2.1 Program obnovy venkova na akci „Pořízení
dětského hřiště“ tj. pořízení hřiště (herní sestavy) včetně montáže a úprava dopadové plochy
(kačírek) v areálu Žďár u Kumburku vše v celkových nákladech 160 tis. Kč, z toho požadavek
o dotaci bude 80 tis.Kč tj.50%, podíl obce 80 tis,Kč Kč tj.50%. Vlastní podíl obce ve výši 80
tis. Kč bude vyčleněn v rozpočtu obce Syřenov pro rok 2015.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace

-

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2015 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

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál pěkné Vánoce, vše dobré v novém roce 2015 a
veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21 hod. ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Rozpočtové opatření č. 3/2014
2) Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu

Zápis byl vyhotoven dne 12.12.2014
Zapisovatel: ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

Bohumil Holeček…..................................
Roman Svoboda ………………………….

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….

Razítko obce

Příloha č.1
Rozpočtové opatření číslo 3/2014

Rozpočtové opatření č. 3

Obec Syřenov

zpracováno: 12.12.2014

PŘÍJMY
1)
2)

SU
231
231

AU
N+Z+Uz
Org Par
Pol
0010 000000000 0000 0000 4122
0010 000098187 0000 0000 4111

ZJ Popis
000 Neinvestiční přijaté transfery od
000 Neinvest.přij.transfery z

Paragraf 0000 celkem:
Org: 0000
celkem:
PŘÍJMY celkem

Původní hodnota
18 750,00
0,00

Změna
18 000,00
22 000,00

Po změně
36 750,00
22 000,00

18 750,00
18 750,00

40 000,00
40 000,00

58 750,00
58 750,00

18 750,00

40 000,00

58 750,00

Původní hodnota
52 000,00

Změna
4 000,00

Po změně
56 000,00

52 000,00
30 000,00

4 000,00
-23 000,00

56 000,00
7 000,00

VÝDAJE
3)

SU
231

AU
N+Z+Uz
Org Par
Pol
0030 000000000 0000 1031 5169

4)

231

Paragraf 1031 celkem:
Pěstební činnost
0030 000000000 0000 2212 5169 000 Nákup služeb j.n.

5)
6)

231
231

Paragraf 2212 celkem:
Silnice
0030 000000000 0000 2310 5171 000 Opravy a udržování
0030 000000000 0000 2310 6121 000 Budovy, haly a stavby

30 000,00
100 200,00
498 000,00

-23 000,00
20 000,00
30 000,00

7 000,00
120 200,00
528 000,00

7)
8)

231
231

Paragraf 2310 celkem:
Pitná voda
0030 000000000 0000 3322 5171 000 Opravy hradu Kumburk
0030 000034341 0000 3322 5171 000 Opravy a udržování

598 200,00
63 750,00
450 000,00

50 000,00
55 000,00
-50 000,00

648 200,00
118 750,00
400 000,00

9)

231

Paragraf 3322 celkem:
Zachování a obnova
0030 000000000 0000 3399 5229 000 Ost.neinvestiční transfery nez

513 750,00
15 000,00

5 000,00
10 000,00

518 750,00
25 000,00

10)

231

Paragraf 3399 celkem:
Ostatní záležitost kultury,
0030 000000000 0000 3419 5229 000 Ost.neinvestiční transfery nez

15 000,00
20 000,00

10 000,00
-5 000,00

25 000,00
15 000,00

11)

231

Paragraf 3419 celkem:
Ostatní tělovýchovná činnost
0030 000000000 0000 3631 6121 000 Budovy, haly a stavby

20 000,00
360 000,00

-5 000,00
-10 000,00

15 000,00
350 000,00

12)
13)

231
231

Paragraf 3631 celkem:
Veřejné osvětlení
0030 000000000 0000 5512 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet
0030 000000000 0000 5512 5139 000 Nákup materiálu j.n.

360 000,00
80 000,00
3 000,00

-10 000,00
-36 000,00
49 000,00

350 000,00
44 000,00
52 000,00

14)
15)
16)
17)

231
231
231
231

0030
0030
0030
0030

Paragraf
000098187 0000
000098187 0000
000098187 0000
000098187 0000

5512
6115
6115
6115
6115

celkem:
5021 000
5139 000
5173 000
5175 000

Požární ochrana - dobrovolná
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění

83 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 000,00
9 264,00
4 021,00
98,00
536,00

96 000,00
9 264,00
4 021,00
98,00
536,00

18)
19)
20)
21)

231
231
231
231

0030
0030
0030
0030

Paragraf
000098348 0000
000098348 0000
000098348 0000
000098348 0000

6115
6117
6117
6117
6117

celkem:
5021 000
5139 000
5173 000
5175 000

Volby do zastupitelstev
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění

0,00
12 000,00
6 000,00
1 000,00
800,00

13 919,00
-1 436,00
-1 679,00
-754,00
-130,00

13 919,00
10 564,00
4 321,00
246,00
670,00

22)
23)
24)
25)
26)
27)

231
231
231
231
231
231

0030
0030
0030
0030
0030
0030

Paragraf
000000000 0000
000000000 0000
000000000 0000
000000000 0000
000000000 0000
000000000 0000

6117
6171
6171
6171
6171
6171
6171

celkem:
5021 000
5137 000
5162 000
5362 000
6121 000
6130 000

Volby do Evropského
Ostatní osobní výdaje
Drobný hmotný dlouhodobý majet
Služby telekomunikací a radiok
Platby daní a poplatků státním
Budovy, haly a stavby
Pozemky

19 800,00
70 000,00
20 000,00
30 000,00
7 340,00
340 000,00
0,00

-3 999,00
-1 000,00
-17 000,00
4 000,00
4 441,00
-330 000,00
330 000,00

15 801,00
69 000,00
3 000,00
34 000,00
11 781,00
10 000,00
330 000,00

467 340,00
2 159 090,00

-9 559,00
44 361,00

457 781,00
2 203 451,00

35 000,00

-4 361,00

30 639,00

35 000,00
35 000,00

-4 361,00
-4 361,00

30 639,00
30 639,00

2 194 090,00

40 000,00

2 234 090,00

Paragraf 6171 celkem:
Org: 0000
celkem:
28)

231

0010 000000000 5111 3639 5329
Paragraf 3639 celkem:
Org: 5111
celkem:

VÝDAJE celkem

ZJ Popis
000 Nákup služeb j.n.

Činnost místní správy
000 Ostatní neinvest.dotace veřejn
Komunální služby a územní

Příloha č.2

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. 2014
b/ ukončení fyzické inventury do 31. 12. 2014
c/ provedení dokladové inventury k 31. 1.2015
d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení
budou předány prostřednictvím předsedy inventarizační komisi do 31.1.2015
e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.1. 2015
5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém
listu.
Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 12.12.2014

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

…………………………………..
Ing. Vlastimil Kraus, starosta

